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ВІДКЛИКАННЯ 
ДЕПУТАТІВ МАЄ 
ЗАЦІКАВЛЕНИХ 
РЕЖИСЕРІВ

позиція

 читайте на стор. 18

 читайте на стор. 5  читайте на стор. 6

Приймаємо приватні  
оголошення та вітання

 детальніше на стор. 17
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КІНЕЦЬ 
«ГАЗОВИХ 
КОЛГОСПІВ»

У ЗАТУРЦЯХ 
МАЙЖЕ 30 РОКІВ 
НЕ ДОБУДОВУЮТЬ 
АМБУЛАТОРІЮ

У селі Затурці Локачинського району 
вже 20 років поспіль не можуть 

добудувати сільську амбулаторію. 

медичне пекло

 читайте на стор. 7

ВОЛИНЯНИ «ФЕЄРИЛИ» 
У ШВЕЦІЇ

Делегація луцьких діток повернулася 
із найбільшого у світі футбольного 

дитячого турніру. Gothia Cup щорічно 
відбувається у шведському Гетеборзі з 
1975 року. 

надійна зміна

Ярослава Карпука 
зі Старої Вижівки 
в рідному селищі 

називають українським 
соловейком, золотим 
голосом поліського краю. 

І недарма, бо талановитий 
дванадцятирічний хлопчик 
виборов на різноманітних 
обласних та всеукраїнських 
музичних конкурсах чимало 
призових місць і став 

героєм передач на багатьох 
вітчизняних телеканалах –  
«Інтері», ICTV, «Першому 
національному». 

ЮНИЙ СПІВАК З ПОЛІССЯ 
ЗАВОЙОВУЄ ГЛЯДАЦЬКІ СЕРЦЯ

 читайте на стор. 20
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У ПАКИСТАНІ ТЕРАКТ 
ЗАБРАВ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ
Щонайменше 26 людей загинуло внаслі-
док вибуху у місті Лахор на сході Пакис-
тану. Ще понад 50 отримали поранення. 
Відповідальність за вибух взяло угрупу-
вання «Талібан».

ВОДОЛАЗИ ЗНАЙШЛИ 
ТОННИ ЗОЛОТА НАЦИСТІВ 
Британські водолази виявили затопле-
ний у 1939 році німецький вантажний 
корабель SS Minden, який перевозив 
чотири тонни золота. Не виключено, 
що скарби нацисти могли взяти з банків 
країн Південної Америки. 

В АРГЕНТИНІ НА СМЕРТЬ 
ЗАМЕРЗЛИ ЛЮДИ 
Через аномальні морози в Аргентині 
загинули двоє людей. Ще п’ятеро лю-
дей отруїлося чадним газом, намага-
ючись зігрітися, палячи печі. Темпера-
тура у деяких містах досягає позначки 
-25°C, що є абсолютним рекордом для 
цих країв. 

АНГЛІЙЦІ 
ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ВІД 
ПЛАСТИКОВИХ ПАКЕТІВ 
Жителі Англії стали на 83% рідше брати в 
магазинах пластикові пакети після того, 
як влада країни ввела обов’язкову плату 
за них у розмірі 5 пенсів (1,68 грн). Виру-
чені кошти йдуть на благодійні цілі. Два 
роки тому кожен англієць в середньому 
приносив додому з супермаркетів 140 
пакетів на рік. Зараз цей показник зни-
зився до 25 штук на рік. 

ЗЕМЛЕТРУС УБИВ ЛЮДЕЙ 
У ніч проти 21 липня в Егейському морі 
між Туреччиною та Грецією трапився 
потужний землетрус, який спровокував 
цунамі. В результаті постраждали при-
бережні райони: щонайменше дві лю-
дини загинули та є багато поранених. 
Пізніше поштовхи фіксували у центрі 
Італії. 

ПОЇХАЛИ ПО БЕЗВІЗУ 
І НЕ ПОВЕРНУЛИСЯ 
3 ТИСЯЧІ ГРУЗИНІВ
З 28 березня 2017 року безвізовим ре-
жимом з Євросоюзом скористалися 55 
тисяч громадян Грузії, з яких у законні 
терміни до Грузії наразі не повернулися 
3000 осіб. Вони усі ідентифіковані, але 
не можна точно сказати, чи вони пору-
шили законодавство, оскільки можуть 
перебувати у країнах, з якими у Грузії 
теж безвізовий режим.

ІТАЛІЯ ПОТЕРПАЄ 
ВІД СПЕКИ 
Через сильну спеку північні регіони 
Італії оголосили про введення надзви-
чайного стану. Втрати фермерів уже 
становлять 2 млрд євро. У Римі можуть 
обмежити водопостачання до восьми 
годин на день, уже вимкнули фонта-
ни. Рівень води в озері, що забезпечує 
частину міста водою, катастрофічно 
впав. 

ЖУРНАЛІСТИ 
ТУРЕЧЧИНИ ПОСТАНУТЬ 
ПЕРЕД СУДОМ 
Сімнадцять журналістів та керівників 
однієї з найуспішніших опозиційних га-
зет Туреччини постануть перед судом. 
Підозрювані були затримані у жовтні 
2016 року в умовах надзвичайного ста-
ну, запровадженого після 15 липня 2016 
року, коли відбулася невдала спроба 
перевороту. 

КАЗУС: У ВТРУЧАННІ 
В ВИБОРИ ЗВИНУВАТИЛИ 
МАГІВ
У Папуа Новій Гвінеї кандидати в пар-
ламент країни вимагають переглянути 
підсумки голосування через «втручан-
ня чаклунства». У Новій Гвінеї з 1971 до 
2013 року діяв закон про чаклунство. 
Маги-практики вважалися злочинцями, 
хоча в документі і не затверджувалося, 
що магія насправді існує.

світова хроніка ГРАД, СТІНА ВОДИ, БЛИСКАВКИ: 
НЕБО РОЗІЙШЛОСЯ 

стихія 

ЧИНА ПРИ ПОГОНАХ 
ПІДОЗРЮЮТЬ У 
ХАБАРНИЦТВІ

резонанс не сховався 

ПІДОЗРЮВАНОГО 
У СУТЕНЕРСТВІ 
ЗНАЙШЛИ БІЛЯ МОРЯ 

Волинь

21 липня область 
атакувала 
сильна злива із 

градом та блискавками. 
Внаслідок негоди 
затопило фактично 
усі райони Луцька, де-
не-де вітер повалив 
дерева та обірвав 
гілля. У воді опинилися 
авто, були проблеми з 
роботою громадського 
транспорту. 

Вирувала негода і в районах 
області. Зокрема, внаслідок буре-
вію на Маневиччині пошкоджено 
понад 200 га лісу. На Любомль-
щині та у Рожищенському районі 
був великий град.

Волинські рятувальники на-
гадують, що під час наближення 
грози треба утриматися від по-
їздок у ліс, поле чи до водойми. 
Блискавка небезпечна тоді, коли 
за спалахом тут же лунає гуркіт 
грому, тобто грозова хмара зна-
ходиться над вами і небезпека 

удару блискавки найбільш віро-
гідна. 

Якщо ви у будівлі – зачиніть 
двері та вікна, подалі тримайтеся 
від електропроводки, антен, ві-
кон, дверей. Не топіть піч, оскіль-
ки дим, що виходить з труби, 
має високу електропровідність. 
Вим кніть від мережі електропри-
лади.

Якщо ви не в будинку, то 

вим кніть мобільний, не заходьте 
на підвищення та відкриті неза-
хищені місця, відійдіть від ме-
талевих або сітчастих огорож. 
На відкритому просторі краще 
присісти в суху яму чи траншею. 
Тіло повинно мати якнайменше 
точок дотику із землею, не мож-
на лягати на землю, бо тим самим 
збільшується площа ураження 
розрядом. Якщо гроза застала 

вас у лісі, необхідно сховатися на 
ділянці з низькорослими дере-
вами. Не можна ховатися під ви-
сокими деревами, особливо сос-
нами, дубами, тополями, краще 
знаходитися на відстані 30 м від 
окремого високого дерева. Звер-
ніть увагу, чи немає поряд дерев, 
раніше уражених грозою, роз-
щеплених. У такому разі краще 
триматися подалі від цього місця. 
Під час грози не можна знаходи-
тися на воді і у воді. Якщо стихія 
заскочила вас на велосипеді або 
мотоциклі, припиніть рух і пере-
чекайте грозу на відстані при-
близно 30 м від транспорту. Якщо 
гроза застала вас у автомобілі, не 
потрібно його покидати, необхід-
но закрити вікна і опустити авто-
мобільну антену, рухатися під час 
грози на авто не рекомендується. 
Якщо біля вас виникне кулепо-
дібна блискавка, зберігайте спо-
кій і не рухайтеся, не потрібно 
наближатися до неї, торкатися її 
чим-небудь, оскільки може від-
бутися вибух, також не слід тікати 
від неї.

ПОЛАСУВАВ НЕБЕЗПЕЧНИМИ ЛИСИЧКАМИ
делікатес із сюрпризом 

Нововолинськ 

Волинянин отруївся лисичками, 
купленими на ринку у Нововолинську, 
повідомили у Волинському обласному 
лабораторному центрі МОЗ України.

Відомо, що чоловіка госпіталізували, а 
після проведеного лікування у задовіль-
ному стані виписали додому. За інфор-
мацією лабораторного центру, протягом 
останніх трьох років в області потерпіло 
від отруєнь грибами 18 осіб, з них 4 дітей. 
На жаль, був і летальний випадок, помер-
ла жителька Любешівського району 1936 
року народження.

Більшість отруєнь обумовлені вжи-
ванням пластинчатих отруйних грибів 
(насамперед, блідої поганки), які помил-
ково сприймають за їстівні печериці та 
сироїжки. До слова, фахівці радять уза-
галі не вживати дикорослих грибів, аби 
уникнути отруєнь. Натомість, рекомен-
дують їсти штучно вирощені печериці та 
гливи.

До того ж, медики радять не купувати 
гриби на стихійних ринках чи у продавців 
на автошляхах. Безпечніше ж купувати 
гриби на стаціонарних ринках, де вони 
проходять відповідний контроль.

БОРЖНИКІВ ПОЗБАВЛЯТИМУТЬ СУБСИДІЙ
гаманець 

Луцьк 

За протерміновану 
заборгованість лучан 
позбавлятимуть субсидій 
на наступний термін. Нові 
правила реструктуризації 
заборгованості та отримання 
субсидій опублікували 
на офіційному сайті ДКП 
«Луцьктепло».

Новація стала можлива зав-
дяки постанові уряду, що набула 
чинності 1 травня 2017 року. Від-
повідно до неї, після закінчен-

ня строку отримання субсидії 
структурні підрозділи з питань 
соцзахисту самостійно здійсню-
ють розрахунок субсидії на на-
ступний період для домогоспо-
дарств, які отримували субсидію 
у попередньому періоді.

При цьому у разі наявності 
простроченої понад два місяці 
заборгованості з оплати послуг 
субсидія на наступний строк не 
призначається, про що струк-
турний підрозділ з питань соцза-
хисту інформує особу.

Якщо протягом двох місяців 
з дати інформування громадя-
нин документально підтвердив, 
що оплатив заборгованість або 
уклав договір реструктури-
зації боргу, субсидія призна-
чається з дати закінчення дії 
поперед ньої субсидії, в іншому 
випадку – з кінця місяця, в яко-
му громадянин документально 
підтвердив сплату заборгова-
ності або укладення договору. 

Аби дізнатися деталі, радять 
дзвонити за телефоном 773-206.

unian.ua

Луцьк, Одеса 

Чоловіка, якого підозрюють у продажі в 
сексуальне рабство молодих жінок, зокрема 
волинянок, затримали в Одесі та доставили до 
Луцька, повідомили у прес-службі прокуратури 
області.

Затримання відбулося 19 липня. Чоловік за попе-
редньою змовою з підозрюваним, якого на початку 
липня затримали в аеропорту «Львів», вербував та пере-
правляв українок до Туреччини задля сексуальної екс-
плуатації.

За клопотанням сторони обвинувачення чоловіку 
обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із 
можливістю внесення застави в розмірі 240 тис. грн.

За торгівлю людьми (кримінальне правопорушення, 
передбачене ч.2 ст. 149 КК України) обом вербуваль-
никам загрожує покарання у виді позбавлення волі на 
строк від п’яти до дванадцяти років.

Луцьк 

На Волині за вимагання і одержання 
тисячі доларів неправомірної вигоди 
судитимуть посадовця поліції. 
Правоохоронець вимагав гроші за 
покривання нелегальної діяльності.

У прес-службі обласної прокуратури пові-
домили, що мова йде про начальника сектору 
кримінальної поліції Луцького районного від-
ділення поліції.

Неправомірну вигоду правоохоронець ви-
магав за непритягнення до кримінальної від-
повідальності громадянина, який вчинив неза-
конну порубку лісу.

Затримали працівника поліції 16 травня 
2017 року під час одержання неправомірної 
вигоди.

vol.gp.gov.ua

otravleniy.net

Від посади 
правоохоронця 
відсторонено

Ласуйте перевіреними грибами

Борги краще 
не накопичувати

У мокрому полоні опинилися 
і маршрутки, і приватні авто

volynnew
s.com
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Хай що ми говоримо, люди вірять лише в те, у що хочуть. Харукі Муракамі

СТРІЛЯНИНА У ДНІПРІ: 
ДВОЄ ЗАГИНУЛО 
Двоє колишніх військових, що брали 
участь у бойових діях на сході України, 
загинули внаслідок стрілянини в Дніп-
рі 24 липня. Ще четверо людей були 
поранені, інформує місцева поліція. 
Повідом ляють, що невідомі під’їхали на 
авто до кафе, де сиділи атовці, та почали 
стрі лянину. 

НИЗКА ОБЛЕНЕРГО 
ПІДЕ З МОЛОТКА
Фонд держмайна 15-18 серпня проведе 
аукціони з продажу 25% державних па-
кетів акцій восьми обленерго: «Одеса-
обленерго», «Донецькобленерго», «Дон-
басенерго», «Сумиобленерго», «ДТЕК 
Дніпроенерго», «ДТЕК Дніпрообленер-
го», «ДТЕК Західенерго» і «Київенерго». 
Початкова вартість – від 143,8 млн грн.

ВІЛКУЛА ПІДОЗРЮЮТЬ 
У НЕСПЛАТІ ПОДАТКІВ 
Генпрокуратура відкрила кримінальне 
провадження проти співголови фракції 
«Опозиційний блок» Олександра Вілку-
ла через несплату податків, повідомив 
Генпрокурор Юрій Луценко. Він заявив: 
якщо депутат сплатить усі необхідні по-
датки, то уникне кримінальної відпові-
дальності.

САВЧЕНКО ЗНОВУ 
ЇЗДИЛА НА ОКУПОВАНІ 
ТЕРИТОРІЇ
Нардеп Надія Савченко зізналася в ефірі 
каналу NewsOne, що недавно знову їзди-
ла на окуповані Росією і підконт рольні 
терористам території Донбасу. Це не 
вперше, коли нардеп їздила на окупо-
вані території. Раніше екс-полонянка 
РФ Савченко заявляла, що не вважає 
терористами ватажків так званих ЛДНР. 
До слова, днями нардеп оголосила про 
створення власної партії.

НАРДЕПИ ЗНАХОДЯТЬ 
МІЛЬЙОНИ, АБИ НЕ БУТИ 
ЗА ҐРАТАМИ 
Нардеп Борислав Розенблат каже, що 
його родина внесла за нього заставу у 
розмірі 7 млн грн. А нардеп Максим По-
ляков не з’явився для одягнення елек-
тронного браслета, але вніс заставу – 
304 тис. грн. Обох обранців підозрюють 
в отриманні хабара задля вирішення 
питання щодо ліцензування видобутку 
бурштину. За нардепа від «Опоблоку» 
Михайла Добкіна, якого підозрюють у 
махінаціях із землею, заставу у 20 млн 
грн вніс екс-віце-прем’єр Борис Колес-
ніков.

ПЕЧАТКИ – 
НЕ ОБОВ’ЯЗКОВІ 
Закон України, згідно з яким фізичні та 
юридичні особи більше не зобов’язані 
використовувати печатки на докумен-
тах, набув чинності. Також документом 
встановлюється адмінвідповідальність 
за вимагання держорганом наявності 
відбитка печатки на офіційному доку-
менті.

ЗА НЕПРАВИЛЬНЕ 
ПАРКУВАННЯ ЗРОСТЕ 
ШТРАФ 
З жовтня цього року зросте від 300 до 
1020-1700 грн розмір штрафів за зупин-
ку чи стоянку, паркування транспортних 
засобів на місцях, призначених для без-
платного користування особами з інва-
лідністю чи особами, які їх перевозять. 
Автомобілі-порушники будуть забирати 
евакуатори. Такий самий штраф світить 
комунальникам, або підприємцям, які 
не облаштують спеціальні місця на своїх 
паркувальних майданчиках. 

ПІВЗАРПЛАТИ – НА ХАРЧІ
Від початку цього року ціни на продукти 
найбільше підскочили на Херсонщині – 
на 8%. При цьому середня зарплата в 
окремих регіонах взагалі впала. За під-
рахунками соціологів, українці полови-
ну свого заробітку витрачають саме на 
харчі.

українська хронікаГОЛОВНИЙ ПАРК ЧЕПУРИТЬСЯблагоустрій 

ДО ВІДХОДІВ НА ЗАВОДІ ДОДАЛОСЯ ЗВАЛИЩЕ
наболіле 

ВІТРЯК НА ДАХУ 
ЗНИКНЕ 

ФАПИ ПРИБУЖЖЯ ОТРИМАЮТЬ 
НОВІ ВЕЛОСИПЕДИ ТА МЕДСУМКИ 

У РІЧЦІ ЗНАЙШЛИ 
ЗБУДНИК ХОЛЕРИ

ХАБАР НЕ ПРОЙШОВ: 
ПРОКУРОР ДАВ ЗАДНЮ 

не довго дув медицина 

небезпека оце поворот 
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Луцьк 

Канали в 
Центральному 
парку культури і 

відпочинку 
ім. Лесі Українки повністю 
розчистять і забезпечать 
проточною водою до 
Дня Незалежності. А для 
того, аби в майбутньому 
вода в каналах постійно 
циркулювала, місто 
придбало два нових 
насоси, які планують 
встановити до 
10-15 серпня. 

Заступник міського голови 
Костянтин Петрочук повідомив, 
що уже почали чистити канали 
від рослин, необхідно також ви-
рішити питання з мулом. 

«15 років канали в парку ні-
хто не чистив, саме тому вони в 
такому стані. Там уже давно зу-
пинилася циркуляція води, що й 
призвело до замулення та того, 
що все поросло рястом, – пояс-
нив Костянтин Петрочук. – У май-
бутньому, коли «запрацюють» ка-
нали, також не виключаємо той 
варіант, що запустимо туди аму-

рів, які частково й доглядатимуть 
за каналами».

Стосовно човна-кафе «Бри-
гантина», який стоїть на воді, 
Костянтин Павлович зазначив, 
що з підприємцем домовилися, 
що той приведе до ладу об’єкт до 
10 серпня.

Також завершили знімати по-
трісканий асфальт на алеях в пар-
ку, аби покласти нову бруківку.

«Уже виготовляють лавки. 
Вони будуть цікаві, раніше таких 
не було: лита чавунна основа з 

брендуванням міста, на конструк-
ції буде зображений герб Луцька, 
що виглядатиме естетично та 
привабливо. Ці лавки будуть дов-
говічні, їх вже не зможуть скину-
ти в канаву. Також встановлять 
нове вуличне освітлення. Окрім 
цього, завершуємо роботу над 
двома арт-об’єктами: алея ліхта-
рів та алея парасольок», – розпо-
вів радник міського голови Ігор 
Поліщук.

Зі слів директора департа-
менту ЖКГ Юрія Крася, роботи 

планують завершити до Дня Не-
залежності.

«Буде зроблено п’ять алей: 
дві діагональні, одна та, що йде 
від «Ротонди» до центральної до-
ріжки, ще одна, яка тягнеться до 
ринку, та п’ята – від сторони об-
ласного управління лісомислив-
ського господарства до бокової 
алеї. Ширина доріжок буде різ-
ною: 2,5 метра, 3 та 4 метри», – ін-
формував посадовець.

Також впорядкують каскад-
ний фонтан біля входу в парк. 
Виконати роботи допоміг ме-
ценат, підприємець Ігор Швець. 
Очищення фонтану – дуже доро-
га процедура, яку так ретельно 
ніхто досі не робив у місті. Спе-
ціалісти приїхали з Рівного, вони 
працюють за технологією з вико-
ристанням кварцового піску.

Перший заступник міського 
голови Григорій Недопад додав, 
що почистити мають не лише 
зов нішні стінки, а й дно фонтану. 
Щодо плит, які вже відвалюються, 
то їх прикріплять по-новому. І все 
це покриють водостійким лаком, 
аби конструкція якнайдовше збе-
рігалася у гарному стані.

Ковель 

Неподалік Ковельської філії 
державного підприємства 
«Укрветсанзавод» ковельчани 
скидають побутове сміття 
та зливають нечистоти. 
Окрім цього, декілька тонн 
тваринних решток просто неба 
перетворюються на перегній

Оскільки завод не працює, 
роботи з утилізації відходів чи їх 
перевезення не здійснюють, роз-
повів очільник фракції «УКРОП» 
у Ковельраді, голова тимчасової 
контрольної комісії Ігор Пініс. 

Такий стан речей зумовлений 
тим, що підприємство тривалий 
час не виплачувало зарплату 
своїм працівникам. Окрім того, 
близько двох тижнів на заводі не 
було світла, яке вимкнули через 
заборгованість.

Виконувач повноважень ди-

ректора заводу Андрій Марченко 
розповів, що нині підприємство 
вже повністю розрахувалося з 
боргами за електроенергію і ви-
платило працівникам зарплату 
за кілька місяців. Надалі хочуть 
взятися за ізоляцію решток у бе-
тонних спорудах, що за територі-
єю заводу.

Ігор Пініс відзначив, що кош-
тів, які уряд запланував для лік-
відації наслідків надзвичайної 
ситуації, недостатньо. «Ці кошти 
(17 млн грн, – ВН) фактично бу-
дуть спрямовані лише на лікві-
дацію сировини, її перевезення, 
а для забезпечення Ковеля водо-
постачанням, своєю чергою, по-
трібно 12 мільйонів гривень, для 
облаштування каналізації – ще 
приблизно 12-13 мільйонів», – 
зауважив депутат.

Ігор Пініс зазначив: аби хоча 

б частково вирішити питання за-
безпечення населення питною 
водою, з міського бюджету за-
плановано виділити кошти для 
буріння свердловини. 

Депутат повідомив про си-

туацію щодо сміттєзвалища та 
зливу стоків членів виконко-
му та депутатів міськради, аби 
вони ініціювали хоч якісь захо-
ди щодо вирішення цього пи-
тання.

Для сусідів ветсанзаводу питання питної 
води нині найактуальніше

Луцьк 

Вітряк для генерування електроенергії, 
який встановили на даху висотки на 
проспекті Соборності, 38, примусово 
демонтують.

Очільниця департаменту муніципальної 
поліції Луцької міської ради Юлія Сиротин-
ська зазначила, що об’єкт самовільно, без 
дозвільних документів встановили на шахті 
ліфта, у результаті чого по ній пішли тріщини. 
На таке небажане сусідство почали скаржити-
ся і мешканці, яким заважав шум від роботи 
вітрогенератора.

Власника вітряка зобов’язали демонту-
вати його до 17 липня, проте він лише зняв 
верхню частину конструкції. Тому муніципали 
приберуть конструкцію примусово.

Пристрій встановили самочинно

Іваничівський, Володимир-Волинський, 
Любомльський, Шацький райони  

Для усіх ФАПів регіону Прибужжя 
в цьому році закуплять для роботи 
велосипеди та медичні сумки, розповів 
нардеп Ігор Гузь. Кошти на ці потреби 
виділив уряд.

14 липня Кабмін прийняв рішення 
про виділення коштів на соціально-еко-

но мічний розвиток округу №19. Тож 
246 тис. грн спрямують на придбання 
медичного обладнання та велосипедів 
для Іваничівського центру первинної 
медико-санітарної допомоги, 312 тис. – 
для Володимир-Волинського центру, ще 
318 тис. – для Центру первинної медико-
санітарної допомоги Любомльського і 
Шацького районів.

Камінь-Каширський район 

У селі Підцир’я Камінь-Каширського 
району в річці Цир виявили неаглютиную-
чий холерний вібріон. Це грам-негативна 
бактерія, що належить до роду вібріон. 
Цей збудник спричиняє у людей холеру. 
Це госте інфекційне захворювання, що 
супроводжується діареєю, зневодненням 
організму, може призвести до смерті. 

У мерії Камінь-Каширська повідоми-
ли, що висновок про наявність збудника 
ґрунтується на результатах лаборатор-
ного дослідження. 

Волинь 

Працівнику однієї з місцевих прокуратур 
області намагалися дати хабар за послугу. 
Вона полягала в тому, аби процесуальний 
прокурор підмінив речові докази. А саме ви-
лучені у кримінальному провадженні 30 кг 
незаконно видобутого бурштину. Подякою за 
таку маніпуляцію мали стати 5 тисяч доларів 
США. Втім, схема не вдалася. 

Про пропозицію надання неправомірної 
вигоди прокурор повідомив керівництво, 
відтак завдяки його принциповості правопо-
рушника було затримано в момент учинення 
злочину. 
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День Незалежності парк зустріне оновленим 
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сусідські мітинги 

  Підготувала 
Дарина ГОГОДЗА 
Польща

ПОЛЬСЬКІ ПРОТЕСТИ: ХРОНІКА НЕЗГОДИ 

виснажливі розмови 

Біля польського 
Сейму знову гамірно. 
Цього разу поляки 

виступають проти судової 
реформи. Впродовж 
останнього часу дії влади 
так часто та категорично 
не збігаються із настроями 
частини громадян, що вони 
виходять на активні акції 
протесту. Не дивно, що 
в Польщі вже не вперше 
говорять про свій Майдан.

Цього разу каменем спотикан-
ня став пакет із трьох законів, що 
стосуються судоустрою. Один пе-
редбачає, що для 15 членів Націо-
нальної судової ради, які є суддями, 
завершується каденція. По тому на 
їх місце має обрати нових членів 
Сейм Польщі.

У запропонованому проекті 
закону про Верховний суд перед-
бачається звільнити всіх суддів. За-
лишать лише тих, яким дозволить 
це зробити сам міністр юстиції. А на 
вакантні місця пропонують обрати 
тимчасово суддів. Також є проект 
закону про облаштування судів. 
Він дозволяє депутатам та голові 
Мін’юсту (він тепер же і генераль-
ний прокурор) призначати суддів 

закону «Про загальні суди», його 
президент підписав. Дуда сподіва-
ється, що з допомогою експертів у 
галузі права протягом декількох мі-
сяців будуть готові нові законопро-
екти. Попри накладені вето, уряд 
Польщі запевняє, що продовжить 
реформу.

«У нас є стабільна більшість. 
Ми не піддамося тиску. Ми будемо 
проводити нашу програму. Сьогод-
нішнє вето президента сповільнило 
роботу з реформування, але ми не 
відступимо», – заявила 25 липня 
польський прем’єр Беата Шидло. 

Колишні президенти Польщі 
Лех Валенса, Александер Кваснєв-
ський і Броніслав Коморовський 
вважають реформу судової систе-
ми, яку намагається провести прав-
ляча партія, шляхом до диктатури, 
пише «Газета Виборча». 

Однак, як пише «Європейська 
правда», попри численні претензії 
до влади, партію Качинського досі 
підтримують 38% поляків, тоді як 
найближчий конкурент – «Грома-
дянська платформа» – тішиться 
лише 19% симпатій. Видання додає, 
що у лояльних до влади медіа ор-
ганізували цілу кампанію цькуван-
ня протестувальників. Утім ті, хто 
вийшов на протест, потребують не 
лише просто тимчасового рішення, 
а альтернативної нової політичної 
сили, якої зараз немає.

без консультування із суддівськими 
колами. Законопроект також пе-
редбачає, що всіх голів судів може 
змінити той самий міністр юстиції. 
Поляки цього не сприймають і бо-
яться, що за цими проектами стоять 
зацікавлені політики із правлячої 
партії «Право і справедливість» 
на чолі з Ярославом Качинським. 
Мітингувальники вважають, що 
після їх ухвалення у Польщі не за-
лишиться чесних судів. Попри те, 
що система судочинства має певні 
проблеми в країні, методи її рефор-
мування далекі від очікувань поля-

ків. Та й сама процедура прийняття 
таких відповідальних рішень потре-
бує більш зваженого, а не різкого та 
поспішного підходу.

Тож коли 20 липня Сейм схвалив 
нову редакцію закону про Верхов-
ний суд, на вулиці по всій країні, за 
різними оцінками, вийшло близько 
120 тисяч осіб, половина з яких у 
столиці. Такі масштаби організова-
ної за кілька годин демонстрації не 
можуть не вражати.

Не погоджуються з цим і у Євро-
пейській комісії. Її віце-президент 
Франс Тіммерманс закликав Поль-

щу відкласти проведення судової 
реформи, в іншому разі на Вар-
шаву чекає дисциплінарне пока-
рання. За його словами, реформа 
судочинства матиме «дуже знач-
ний негативний вплив» на неза-
лежність судів. Також у 18 містах 
Європейського Союзу відбулися 
акції протесту, організовані рухом 
Pulse of Europe, проти суперечли-
вої реформи.

Президент Польщі Анджей Дуда 
наклав вето на два суперечливі за-
кони про Верховний суд і Націо-
нальну раду суддів. Щодо третього 
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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.

Порушення режиму при-
пинення вогню на сході Укра-
їни повинні негайно скінчи-
тися. Очільники Німеччини, 
Франції, України і Росії знову 
підтвердили необхідність ви-
конання заходів Мінського 
безпекового пакету і домо-
вилися зідзвонитися пізніше, 
пише «ТСН.ua». 

«Глави держав і урядів по-
годилися, що політичні, гума-
нітарні та економічні питання, 
а також аспекти безпеки Мін-
ського пакету заходів пови-
нні бути реалізовані в повно-
му обсязі», – йдеться в заяві, 
оприлюдненій на сайті канц-
лера ФРН Ангели Меркель і 
президента Франції Еммануе-
ля Макрона.

Глави держав і урядів, 
зокрема, обговорили важли-

«НОРМАНДСЬКА ЧЕТВІРКА» 
ВИРІШИЛА ЗІДЗВОНИТИСЯ ПІЗНІШЕ

  Борис ХВИЦЬ вість відведення важких озбро-
єнь, особливо на найбільш ура-
жених ділянках. Вони доручили 
робочій групі з безпеки Три-
сторонньої контактної групи 
виявити і встановити такі зони 
в рамках наступного засідання, 
яке відбудеться 2 серпня. 

Президент Франції та канц-
лер Німеччини закликали сто-
рони зробити взаємні кроки 
на основі роботи гуманітарної 
та економічної робочих груп, 
щоб до кінця року продовжити 
обмін полоненими за принци-
пом «всіх на всіх», як передба-
чено Мінськими домовленос-
тями.

Сторони зроблять взаємні 
кроки, аби відновити еконо-
мічні відносини. Деталі цього 
мають бути розглянуті в най-
коротші терміни.

Політичні радники глав 
держав і урядів зустрінуться 

наступного місяця. А глави 
держав і урядів тим часом до-
мовилися, що продовжать об-
мін думками під час наступної 
телефонної розмови.

Як відомо, 24 липня відбу-
лася телефонна розмова щодо 
Донбасу між Президентом 
України Петром Порошенком, 
лідером Франції Еммануелем 
Макроном, канцлером Ні-
меччини Ангелою Меркель 
і главою РФ Володимиром 
Путіним. На Банковій розпо-
віли, що тривало спілкування 
близько двох годин. Макрон 
та Меркель наголосили на не-
припустимості будь-яких заяв, 
що підривають територіальну 
цілісність України, зокрема 
щодо створення так званої 
«Малоросії». Також сторони 
обговорили режим припинен-
ня вогню та процес звільнення 
заручників.

Президент США Дональд 
Трамп вважає, що 

генеральному прокурору 
США слід провести 
розслідування щодо спроб 
України саботувати його 
виборчу кампанію. На його 
думку, Україна намагалася 
сприяти перемозі його 
опонентки Гілларі Клінтон.

«Українські спроби саботувати 
кампанію Трампа – «тихо працюють, 
щоб підштовхнути Клінтон». То де ж 
розслідування, генеральний проку-
роре?» – написав Трамп.

Трамп додав, що генпрокурор 
Сешнс зайняв дуже слабку позицію 
щодо злочинів Гілларі Клінтон. Ще у 
січні видання Politico, посилаючись 
на джерела, повідомило, що україн-
ські урядовці намагалися вплинути 
на вибори президента та допомог-

старі та незабуті справи 

  Підготувала 
Алла САДЕЦЬКА 
США

ЗГАДАТИ ВСЕ: ТРАМП НАТЯКНУВ 
ЩОДО УКРАЇНСЬКОГО ПИТАННЯ 
ПІД ЧАС ВИБОРЧОЇ ГОНКИ 
ти виграти кандидатці демократів 
Гілларі Клінтон. 

Видання повідомило, що Київ 
буцімто допомагав виборчому шта-
бу Клінтон викрити зв’язки Дональ-
да Трампа та його помічника Пола 
Манафорта з Росією, що мало на меті 
зашкодити його кампанії. Врешті-
решт ці зусилля вплинули на хід пе-
редвиборчої кампанії Трампа – Ма-
нафорт пішов у відставку.

Потому кандидат на посаду 
директора ФБР Крістофер Рей по-
обіцяв перевірити, чи втручалась 
Україна у президентські вибори 
у США, повідомляє «Європейська 
правда».

А нещодавно прес-секретар 
Білого дому Сара Сандерс, відпо-
відаючи на звинувачення про втру-
чання Росії у вибори США, заявила, 

що змова Демократичної партії з 
урядом України, на її думку, підкріп-
лена більшою кількістю доказів.

«Якщо і є якісь докази змови у 
ході минулих президентських вибо-

рів у США, то це докази змови між 
Демократичною партією США та 
урядом України», – сказала вона.

Посольство України в США 
спростувало подібні заяви.

«Посольство України у США, як 
заявлялось раніше, жодним чином 
не координувало із Демократичним 
національним комітетом жодних зу-
силь для проведення досліджень чи 
будь-яких дій, спрямованих проти 
кандидатів на виборах президента 
США або членів їх команд», – під-
креслили в посольстві.

Водночас президент США До-
нальд Трамп скоріш за все підтри-
має законопроект про нові санкції 
проти Російської Федерації. Нага-
даємо, не так давно між Україною, 
Росією й Німеччиною розгорівся 
санкційний скандал у зв’язку з по-
стачанням в окупований росіяна-
ми Крим газових турбін Siemens. У 
кінцевому підсумку німецький ви-
робник заявив про намір поверну-
ти свої агрегати через суд. Також у 
німецькій компанії заявили, що вза-
галі припиняють співпрацю з росій-
ськими держкомпаніями.

Обговорити розширення санк-
ційного списку проти Росії через 
скандал, пов’язаний із турбінами, 
закликали посли країн-членів Єв-
росоюзу. 
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За останній рік поляки втретє вийшли на масштабну акцію протесту

Президент США, схоже, має добру пам’ять



Демократія – це повітряна куля, яка висить у вас над головами і змушує витріщатися вгору, 
поки інші люди нишпорять у вас по кишенях. Джордж Бернард Шоу www.volynnews.com
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  Анастасія КОРЕЦЬКА
Фото автора
Маневицький район

  Ірина ДУДЕЙКО
Луцьк

день із депутатом

КОЛКІВЧАНИ ЧЕКАЮТЬ ОТГ, 
КИЇВ МОВЧИТЬ

ВІДКЛИКАННЯ ДЕПУТАТІВ МАЄ ЗАЦІКАВЛЕНИХ РЕЖИСЕРІВ 
позиція 

Народний депутат 
від УКРОПу Ірина 
Констанкевич 

нещодавно відвідала 
Маневицький район із 
робочим візитом. Цього 
разу пунктами призначення 
стали дві успішні структури 
Маневиччини – Колківське 
вище професійне училище 
та підприємство з 
вирощування ягід та овочів 
«Хайберрі».

НАСЛІДКИ ПОСПІШНОЇ 
ОПТИМІЗАЦІЇ

Колківське ВПУ – один із най-
старіших професійно-технічних 
навчальних закладів Волині. Тут 
навчають кухарів, кондитерів, 
трактористів-машиністів, водіїв. 
Студенти мають змогу застосовува-
ти теорію на практиці, адже учили-
ще має власне господарство – свій-
ських тварин, теплиці, посівні поля, 
техніку та навчальний полігон. 

На зустріч в училище завітав 
не лише колектив навчального за-
кладу, але й усі небайдужі колків-
чани. Після презентації діяльності 
училища жителі Колок мали нагоду 
поспілкуватися з нардепом. Най-
більше нині хвилює місцевих доля 
Колківської об’єднаної територі-
альної громади.

Упродовж тривалого часу го-
лова Маневицької райдержадміні-
страції Андрій Линдюк створював 
перешкоди у формуванні Колків-
ської ОТГ. Причиною було його 
бачення Маневицького району як 
однієї монолітної громади. Хоча, 
відповідно до перспективного пла-
ну, Маневиччина мала бути поділе-
на на шість ОТГ. 

Попри всі перепони з боку міс-
цевої влади, громадські слухання 
у сільрадах, які увійдуть до Колків-
ської громади, проведено, докумен-
ти зібрано та надіслано у Верхов ну 
Раду. Проте коли буде створено 
громаду, Київ так і не повідомляє. 

Ірина Констанкевич знайома із 
проблемою колківчан. Нардеп на-
голошує, що Колки мають усі шанси 
стати самодостатніми в економіч-
ному, інфраструктурному та соці-
альному напрямках. Парламентар 
пообіцяла з’ясувати причину затя-
гування процесу об’єднання. 

Ще одна проблема, яку озвучи-
ли колківчани, стала причиною двох 
летальних випадків у Колківській се-
лищній раді за півроку. Виявляється, 

тут лишень одна швидка допомога 
на 21 тисячу жителів. Колківчани 
стверджують, що машин є дві, але 
ставка фельдшера – лише одна.

За словами Ірини Констанкевич, 
медичне забезпечення в Україні пе-
ребуває сьогодні на низькому рів-
ні, а запланована урядом реформа 
лише погіршить ситуацію.

«Ухвалений у першому читанні 
законопроект з пакета документів 
про так звану медреформу перед-
бачає фактично ручний розподіл 80 
млрд грн з держбюджету між облас-
тями та лікарнями, вигідними владі. 
Це вже зараз викликає недовіру до 
новацій у медичній галузі від уряду, 
рішень якого й так не схвалюють 
понад 70% населення, – наголошує 
Ірина Мирославівна. – Звичайно, 
залишити все на своїх місцях теж 

неможливо, оскільки за скорочен-
нями й далі будуть такі трагічні ви-
падки, які трапилися у вашому се-
лищі. Проте реформа має бути для 
людей, а не проти них».

Варто зауважити, народний 
депутат надіслала запит до керів-
ника Волинського обласного цен-
тру екстреної медичної допомоги 
Олега Куца, аби з’ясувати причину 
скорочення ставки фельдшера та 
віднайти шляхи розв’язання цієї 
проблеми. 

ДОСВІД ТА ПРАЦЯ = 
УСПІХ

Ірина Констанкевич також від-
відала підприємство «Хайберрі», 
яке щосезону забезпечує роботою 
кілька сотень жителів Маневицько-
го району. 

Компанія спеціалізується на ви-
рощуванні, заморожуванні та про-
дажу овочів, фруктів і ягід. Сьогодні 
площа усіх посадкових полів ста-
новить 449 га. Частину вирощеної 
продукції підприємство експортує 
у Європу, зокрема, полуницю та ма-
лину. Смородину та вишню реалізо-
вують в Україні, придбати їх можна 
на складах-філіях у Києві, Харкові, 
Одесі, Львові та Дніпрі.

Директор підприємства Сергій 
Кіпаренко розповів, що більшість 
працівників – місцеві жителі, які 
проживають у радіусі 70 км. Цього-
річ максимальна кількість робітни-
ків, які одночасно перебували на 
збиранні полуниці, – 1100 людей. 
Сума, яку може заробити працівник 
за день, коливається від 200 до 500 
гривень. Проте пан Сергій ствер-

Народний депутат 
від УКРОПу Ірина 

Констанкевич вважає, що 
відкликання п’яти депутатів 
Луцької міської ради – 
зрежисований політичний 
хід. Про це вона заявила 
під час прямого ефіру 
на телеканалі «Аверс», 
повідомляє прес-служба 
волинського УКРОПу.

Обраниця громади вважає, що 
нагнітання напруженої ситуації у 
муніципалітеті вигідне окремим по-
літичним силам.

«Мені видається, що хтось доб-
ре режисує сценарій із відкликання 
депутатів і хоче розіграти цю ситу-

ацію, аби розбалансувати депутатів 
Луцької міської ради. І, безперечно, 
хтось має на це великі гроші, аби 
зробити цей спектакль у масшта-
бах Луцька. Скажу, що «атрибути» 
і «лаштунки» для цієї вистави дуже 
дорогі – поліграфія, намети, інфор-
маційна кампанія, яка супроводжує 
всі дії», – каже Ірина Констанкевич.

Зі слів нардепа, саме в період, 
коли потрібно робити дороги, ре-
монтувати двори хтось намагається 
організувати ескалацію конфлікту.

«Я вважаю, що це не ініціати-
ва громади. Це опоненти партії 
«Українське об’єднання патріотів – 
УКРОП», яка представляє більшість 
у Луцькій міській раді, це люди, які 
не хочуть, щоби відбулися вибори 
міського голови. Ці сили зробили 
все, аби питання про вибори мера 
Луцька Верховна Рада не розгля-

нула», – підсумувала народний 
депутат.

Нагадаємо, члени обласного 
осередку БПП «Солідарність» ініці-
ювали відкликання депутатів Луць-
кої міської ради Олександра Коз-
люка, Євгенія Ткачука, Сергія Були, 
Аркадія Соломатіна та Костянтина 
Петрочука. Самі депутати ствер-
джують, що для їх відкликання, від-
повідно до чинного законодавства, 
немає жодних підстав, а сам процес 
відкликання є спробою БПП «Со-
лідарність» та представників групи  
компаній «Континіум» перейняти 
владу в місті.

До слова, неоднозначно сприй-
мають ініціативу з відкликання де-
путатів й самі лучани. ВН уже писа-
ли про те, що мешканці навідуються 
до наметів зі збором підписів та за-
ступаються за своїх депутатів. 

джує, що керівництво намагається 
регулювати організацію праці так, 
щоб людина отримувала не менш 
як 300 гривень за день. Сьогодні 
на території підприємства триває 
також багато будівельних робіт. 
Наразі з’явилась потреба у нових 
приміщеннях, адже компанія з 
кожним роком збільшує кількість 
різновидів культур для висаджу-
вання.

Сергій Кіпаренко зазначає, що 
галузь вирощування сільгоспкуль-
тур дуже ризикована: «Ягоди мають 
чимало особливостей. Тут піщаний 
ґрунт, він дуже швидко вбирає воду, 
відповідно постійно потрібно зво-
ложувати. У нас запрацювала насос-
на станція, раніше ж через посуху 
ми часто втрачали. Давно зрозумі-
ли, що краще один раз запросити 
експерта, аніж навмання робити 
дороговартісні помилки».

Проте до втрат Сергій Кіпарен-
ко ставиться по-філософськи. Упев-
нений, що власний досвід – найцін-
ніший.

Ірина Мирославівна зазначила, 
що такі підприємства має підтри-
мувати держава, оскільки вони не 
лише наповнюють місцеві бюджети, 
але й забезпечують людей робочи-
ми місцями. «Програми з підтримки 
бізнесу в Україні є, проте підприємці 
або не знають про них, або не хочуть 
ув’язуватись у чиновницьку рутину. 
Цього року дотації від держави най-
більш спрямовані на птахівництво. 
Вирощування сільгосппродукції – 
також дуже важлива ніша у вітчиз-
няному агробізнесі. Такі підпри-
ємства, як «Хайберрі», вирощують 
український продукт на українській 
землі. При цьому місцеві жителі на 
час сезону мають підробіток», – на-
голосила народний депутат та до-
мовилась із керівництвом компанії 
про подальшу співпрацю. 

volynnew
s.com

«Хайберрі» забезпечує роботою сотні маневиччан Ірину Констанкевич радо зустріли у Колківському ВПУ

Чимало небайдужих колківчан прийшли на зустріч із нардепом

Нагнітання напруженої ситуації у муніципалітеті 
вигідне окремим політичним силам
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Щодня волиняни 
зіштовхуються 
з питаннями, 
які потребують 

знання законів. Як 
грамотно вийти зі 

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

«Нещодавно купила житло в 
одного із забудовників. Зда-
вання будинку він протермі-
нував уже на кілька місяців. 

Проте у відділі продажу заявили, що 
до півроку затримка допустима зако-
нодавством. Який саме законодавчий 
документ підтверджує цю інформа-
цію? Чи має право забудовник про-
давати і будувати будинок без декла-
рації про початок будівельних робіт 
та без техумов? Якщо так, то які доку-
менти мають бути в наявності?»

Декларацію про початок будівни-
цтва забудовник однозначно має зареє-
струвати в органі Держархбудінспекції. 
І на здійснення житлової забудови йому 
однозначно мають бути видані містобу-
дівні умови. Щодо законодавчо встанов-
леної можливості затримки здачі в екс-
плуатацію будинку із відступленням від 
приватно обумовлених з інвестором в 
будівництво умов, мені нічого невідомо, 
маю на увазі, що подібної норми закону 
не бачив.

«Я – винна сторона в ДТП, 
постраждалих немає, лише 
авто. Машина мала поліс 
обов’язкового страхування 

(автоцивілка), виплати передбачені 
до 100 000 грн. Наразі страхова ком-
панія виплатила постраждалій сторо-
ні 30 000 грн, однак коштів витраче-
но втричі більше на ремонт машини, 
з чим вони не згодні. Постраждала 
сторона подала на мене до суду щодо 
компенсації коштів (ще 60 000 грн). 
Хто, згідно із законом, має повернути 
ці кошти: я чи моя страхова компанія? 
І чи правильно, що позов проти мене, 
а не проти страхової компанії?»

У цьому випадку слід чітко розді-
лити за категоріями суми, які ставлять 
вам до відшкодування. Відповідно до ст. 
1194 Цивільного кодексу України, особа, 
яка застрахувала свою цивільну відпові-
дальність, у разі недостатності страхової 
виплати (страхового відшкодування) для 
повного відшкодування завданих нею 
збитків зобов’язана сплатити потерпі-
лому різницю між фактичним розміром 
шкоди і страховою виплатою (страховим 
відшкодуванням). У той же час питання 
про відшкодування збитків самою осо-
бою, відповідальність якої застрахована, 
тобто в цьому випадку вами, вирішується 
залежно від висловленої вами згоди на 
таке відшкодування. У разі відсутності та-
кої згоди за вашою заявою до субсидіар-
ної відповідальності має бути залучений 
страховик. Вам слід клопотати перед су-
дом про залучення страхової компанії як 
субсидіарного відповідача, тобто такого, 
на кого першою чергою має бути покла-
дено обов’язок відшкодування збитків, 
завданих унаслідок ДТП.

У цьому випадку на вас може бути од-
нозначно покладено обов’язок відшко-
дувати майнову шкоду у вигляді втрати 
товарної вартості транспортного засобу, 
оскільки пунктом 32.7 статті 32 Закону 
України від 1 липня 2004 року N 1961-IV 
«Про обов’язкове страхування цивільно-
правової відповідальності власників на-
земних транспортних засобів» чітко вста-
новлено, що шкоду, пов’язану із втратою 
товарного вигляду транспортного засобу, 
страховик не відшкодовує. У той же час 
інші витрати, окрім товарної вартості та 
франшизи, в цілому має відшкодовувати 
страхова компанія у межах суми, перед-
баченої відповідним страховим полісом.

   Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста

КІНЕЦЬ «ГАЗОВИХ КОЛГОСПІВ»

А СПАДКУВАТИ ЗА 
ЗАКОНОМ МОЖЕ Й… ЗЯТЬ

фініта ля комедія 

закон – як дишло?

Регулятор поставив крапку 
в суперечках з приводу 
того, чи має право споживач 

встановлювати індивідуальний 
лічильник газу.

ЗАПЛАТИ ЗА СУСІДА
До недавнього часу облгази старанно за-

ганяли українців у «газові колгоспи» – ситуа-
цію, коли є будинковий облік газу, однак від-
сутній поквартирний.

При цьому місцеві газові монополісти 
не гребували незаконним встановленням 
будинкових лічильників на чужій власності – 
стінах будинку – без будь-якого проекту чи 
узгодження із власниками. Тих же власників 
будинків, що вимагали узгоджень та проектів, 
часто просто відключали від постачання газу, 
вимагаючи згоди на встановлення газових лі-
чильників.

Ті будинки, де було встановлено будин-
ковий лічильник і не було індивідуального, 
зіштовхнулися з проблемою переплати за 
газ дисциплінованими споживачами. Адже 
мешканці, що економили блакитне паливо, 
платили за себе і за тих, хто обігрівав кварти-
ру від плити або зовсім не слідкував за своїми 
витратами газу.

Про економію в таких умовах не може 
бути й мови, адже «колгосп» просто демоти-
вує економити.

При цьому монополісти всіляко знеохо-
чують встановлення індивідуальних лічиль-
ників, посилаючись на найрізноманітніші 
відмовки про те, що індивідуальний облік не 
передбачений їхньою інвестпрограмою.

Перешкоди створюють навіть для тих спо-
живачів, які намагалися встановити лічиль-
ник власним коштом. Облгази намагаються 
нав’язати їм конкретну марку та модель лі-
чильника і всіляко затягують із його встанов-
ленням.

Одне з останніх повідомлень від НКРЕКП 
поклало край такій поведінці облгазів. У своїй 

Село Ясенівка 
Рожищенського 

району – далеко від 
автошляху з Луцька на 
Ковель. Аби дістатися 
туди, треба проїхати 
чимало кілометрів. І, до 
речі, доволі неякісною 
дорогою. 

Як розповідає тамтешній 
сільський голова Петро Поліщук, 
живуть вони далеченько і ти-
хенько. Тому в їхніх краях і немає 
проблем із виділенням земель-
них ділянок під забудову. Було 
б лишень бажання, то й клап-
тик земельки обов’язково зна-
йдеться. Проте місцевий житель 
Василь Оніщук чомусь не пішов 
до місцевого органу влади, а за-
жадав отримати готову садибу... у 
спадок. Вирішив чоловік, що має 
право на майно батьків і брата 
своєї померлої дружини й пішов 
до суду.

Звісно, претендувати на спа-
док має право будь-хто. Однак 
спочатку те майно мала б отри-
мати його покійна дружина Ва-
силина...

Жила колись у тому селі теща 
Василя Оніщука Олександра Лу-
кава. Щойно Василь Кіндратович 
одружився з її донькою, то й від-
разу ж оселився у їхній хаті. Як 
кажуть у народі, пішов чоловік у 
зяті. Проте прожили вони там не-
довго. Бо вже через кілька років 
перебралися у новозбудований 
дім, який звели для них батьки. 

роз’яснювальній записці регулятор повідо-
мив, що споживач має право власним коштом 
придбати та встановити газовий лічильник 
для своєї квартири.

ПРАВО НА ОБЛІК
Кожен побутовий споживач природного 

газу має право за власний рахунок придбати 
лічильник газу, обравши його тип та марку.

Зазначається, що нав’язування операто-
ром газорозподільних мереж споживачеві 
блакитного палива лічильника певної марки 
та типу є порушенням ліцензійних умов.

Для встановлення лічильника за власні 
кошти споживачеві потрібно зробити кілька 
кроків.

По-перше, звернутися до оператора газо-
розподільної системи (ГРМ) та узгодити по-
рядок таких дій, як видавання технічних умов, 
погодження проекту тощо.

По-друге, фізичне встановлення лічиль-
ника. Його може здійснити будь-яке підпри-
ємство, що має право на виконання таких 
робіт.

По-третє, після того, як роботи зі вста-
новлення лічильника газу було завершено, 
споживачеві треба звернутися до оператора 
ГРМ для проведення первинного обстеження 
вузла обліку, ввести лічильник газу в експлуа-
тацію та здійснити його опломбування.

РОЗМІРИ І ТИПИ
В Україні побутовому споживачеві до-

ступні побутові лічильники газу мембранного 
або роторного типорозміру 1.6, 2.5, 4, 6, 10 
(типорозмір означає номінальну пропускну 
здатність лічильника).

Підбір типорозміру лічильника проводять 
на етапі проектування залежно від витрат газу 
встановленого (або такого, що проектується) 
газового обладнання. Інформація щодо ви-
трат газу вказується в паспорті та залежить 
від потужності кожного газового приладу.

Наприклад, газові плити, залежно від мо-
делі, мають витрату газу 1,2-1,5 куб. м/год. Газо-
ві проточні водонагрівачі (колонки) – 1,5-3 куб. 
м/год. Опалювальні прилади, залежно від теп-
лової потужності, – від 0,9 до 6 куб. м/год.

dpchas.com
.ua

Там і мешкали Оніщуки усе жит-
тя. Та й іншій доньці Софії (по-
мерла у 1982 році, – авт.) родина 
Лукавих допомагала будувати 
власне обійстя у сусідньому селі. 
Врешті-решт біля батьків зали-
шилася наймолодша донька Єв-
генія зі своєю родиною. Ця сім’я 
і доглядала за матір’ю та батьком. 
Доглядали вони і за будинком, 
зведеним ще у 1931 році. 

До речі, згідно із законом, з 
пунктом 1 частини 1 статті 549 ЦК 
України  (1963 року) визнається, 
що «спадкоємець прийняв спад-
щину, якщо він фактично всту-
пив в управління  або володіння 
спадковим майном». 

Тож Євгенія Кирилівна Ан-
дросюк вступила в управління 
і господарювала разом з чоло-
віком у тій оселі. Жила родина і 

гляділа  батьків до самої смерті. 
Та й потихеньку розбудовували 
і покращували умови прожи-
вання. 

Так сталося, що Євгенія Кири-
лівна пережила свого чоловіка 
Феодосія і сина Миколу, якому 
вони ще й збудували дім навпро-
ти. Проте Микола довго в тій осе-
лі не прожив. Розлучився з дру-
жиною, яка з донькою Наталею 
поїхала жити до міста. А Микола 
знову повернувся в обійстя своєї 
матері Євгенії Кирилівни. Чотири 
роки тому чоловік помер. Тож 
хата, зведена для його родини, 
так і залишилася пусткою.

На території тієї садиби до-
недавна стояв ще  й трактор, що 
належав чоловікові Євгенії Ки-
рилівни. Доля цього транспорт-
ного засобу наразі залишилася 

невирішеною, позаяк щезли до-
кументи на залізного коня.  Воно 
й не дивно, бо останні роки був 
вільним доступ до оселі сліпої та 
безпомічної Євгенії Кирилівни.

Але найцікавішим у цій істо-
рії є нинішнє рішення Рожищен-
ського районного суду, який 
раптом взяв і визнав Василя 
Оніщука спадкоємцем померлої 
у 1981 році Олександри Лукавої. 
Тобто спадкоємцем тещі суд ви-
знав зятя. І мотивував представ-
ник Феміди своє рішення тим, 
що пан Оніщук разом із дружи-
ною колись жив у тій садибі, а 
тому й набув право на частку в 
спірній оселі нібито через те, що 
на спадок могла претендувати 
його нині покійна дружина Ва-
силина. Це, певне, дрібниці, що 
сама Василина навіть не встиг-
ла прийняти спадщину після 
Євгенії Кирилівни, бо померла 
раніше?

 Нагадаю, що на час смерті 
тестя і тещі у їхній хаті ні Василь 
Оніщук, ні його нині покійна дру-
жина Василина не проживали.

Натомість ще й згаданий 
трактор та причіп суд раптом пе-
редав на відповідальне зберіган-
ня Василю Оніщуку. І це тоді, як 
розповідає онука померлої Євге-
нії Кирилівни Наталія Філон, коли 
той транспортний засіб купував її 
покійний дідусь Феодосій Андрі-
йович. Тобто інший зять покійної 
Олександри Лукавої.

shobserver.com

Кожен побутовий споживач природного газу має 
право придбати лічильник газу на власний розсуд
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медичне пекло

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

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

  Анна ВОЛОЩУК
Фото автора 
Локачинський район

ЖИТИ. НЕ МОЖНА ПОМИРАТИ: 
У ЗАТУРЦЯХ МАЙЖЕ 30 РОКІВ НЕ 
ДОБУДОВУЮТЬ АМБУЛАТОРІЮУ селі Затурці 

Локачинського 
району вже 

20 років поспіль не можуть 
добудувати сільську 
амбулаторію. Люди 
змушені ходити до лікарів 
у два напіврозвалені 
приміщення. Гроші на 
закінчення будівництва 
медзакладу обіцяли дати 
і європейські банкіри, і 
волинські чиновники, проте 
віз і нині там. 

Село розташоване вздовж тра-
си Луцьк-Володимир-Волинський 
і є центром Затурцівської сільської 
ради. Тут проживає близько трьох 
тисяч людей. Через недолугі рефор-
ми та небажання виконавчої влади 
працювати затурчан лишають один 
на один зі смертю.

АМБУЛАТОРНИЙ 
ПРИЙОМ ПІД 
ЯЛИНКАМИ

Ми стоїмо на сільській вулиці, з 
одного боку якої – старенька напів-
розвалена хатина, а з іншого – доб-
ротний двоповерховий довгобуд. 

«Колись наше село було цен-
тром Озютичівського району. Тут 
була повноцінна лікарня і навіть 
пологовий будинок. Уже потім це 
все почали модернізовувати, і в нас 
лишилася лишень амбулаторія, яка 
розкидана по двох приміщеннях», – 
розповідає затурцівський сільський 
голова Володимир Патійчук. Чоло-
вік веде нас до старенької будівлі. 
На рудій цегляній стіні впадає у вічі 
синя вивіска «Лікарня». Поки ми її 
фотографуємо, з низького будиноч-
ка вибігає жінка в білому халаті та 
швидко її знімає.

«Ми не лікарня, – пояснює. – І це 
стара назва», – та хутко ховається за 
дверима закладу.

Щоб зайти в низьку цегляну 
будівлю, доводиться «кланятися». 
Нам, містянам, звиклим до високих 
стель, ріже око контраст білих стін 
із темними тріщинами. І постійно 
здається, що ця установа розча-
вить нас. Низькі кушетки, застелені 
біло-вилинялими простирадлами, 
пишні подушки та металеві, ще ра-
дянські, медичні прилади. Попри 
те, що лікарняний заклад дихає на 
ладан, його працівники намагають-
ся створити тут затишок для паці-
єнтів – на вікнах тюль, на підлозі 
килимки. 

Лікарі розповідають, що хатина 
дісталася їм у спадок від селян, яких 
радянська влада розкуркулила та 
вивезла до Сибіру. А цю будівлю ро-
зібрали та перевезли в Затурці. 

«У нас тут денний стаціонар. За-
раз людей немає – всі по городах, 

му чомусь не потрапила. Затурчани 
неодноразово бували на прийомі 
в голови Волинської обласної дер-
жавної адміністрації Володимира 
Гунчика, та від нього адекватної від-
повіді й допомоги не домоглися. 

Керівник Затурцівської сіль-
ради Володимир Патійчук головує 
тут з 2002 року. За цей час, каже, на 
амбулаторію виділили аж мільйон 
гривень, і то перед виборами.

«Як тільки перед виборами 
якісь оказії – відразу приїжджають і 
обіцяють. Кого тут тільки не було. Та 
все стоїть і далі так само», – знизує 
плечима Володимир Патійчук.

А за той мільйон встигли майже 
по всьому недобудованому при-
міщенню поставити вікна, двері, 
облаштували пандус. На цьому всі 
роботи й закінчилися. 

«У нас збираються створювати 
об’єднану територіальну громаду. 
На це погодилися чотири сільські 
ради. Загалом це буде майже сім 
тисяч населення. Де їх лікувати?» – 
каже голова.

У ПОШУКАХ РІШЕННЯ
Селяни погоджуються із тим, 

що величезне двоповерхове при-
міщення лікарні завелике для од-
нієї установи. Впевнені: аби були 
кошти, то тут можна розмістити чи 
не всі потрібні для функціонування 
майбутньої ОТГ інстанції.

«Ціна питання – 15 мільйонів 
гривень. Наша сільська рада такого 
проекту не потягне. А в цьому при-
міщенні могли б розміщуватися не 
тільки амбулаторія, а й пожежна, 
відділ поліції, центр надання адмі-
ністративних послуг. Та ні. На закін-
чення цього довгобуду нам грошей 
дати не хочуть», – констатує голова 
сільради. 

Місцеві кажуть: зараз їм як ніко-
ли потрібна підтримка. І щиро спо-
діваються, що цього разу справа 
таки зрушить з місця.

«Люди в селі заслужили отри-
мувати нормальне лікування, а не 
прийти в нашу напіврозвалену ха-
тинку. Бо ж, якщо крепкий вітер, ми 
боїмося, що дах нам і нашим пацієн-
там впаде на голову», – зі сльозами 
на очах каже Світлана Напханюк. 

Депутат Волинської обласної 
ради, голова фракції «УКРОП» Вя-
чеслав Рубльов каже: аби справа 
зрушила з місця, потрібно зару-
читися підтримкою депутатського 
корпусу Волинської обласної ради.

«Цьому селу дуже потрібна ам-
булаторія. Проектно-кошторисна 
документація якраз сформована на 
те, що головну частину відведено 
під амбулаторію. А два крила можна 
розглядати для користування інших 
установ. Одне віддати для дитячого 
садочка, бо в Затурцях черга з 30 ді-
тей і є глобальна потреба в нових 
групах. Інше крило згодиться для 
адміністративних приміщень, – каже 
депутат. – Потрібно писати звернен-
ня і наполягати на тому, щоб цей 
об’єкт було включено в проекти Сві-
тового банку. І я впевнений, що об-
ласна рада могла б долучитися до 
його співфінансування».

Від двоповерхового довгобуду 
потихеньку розходяться люди. Світ-
лана Напханюк вертається в ста-
реньку амбулаторію. Під крислати-
ми вишнями її чекають працівники, 
які жваво починають розпитувати 
про результати зустрічі. У їхніх очах 
загорається надія – люди вірять, що 
в їхньому селі таки стане комфорт-
ніше жити.

але часто приходять, щоб прокапа-
тися від тиску або на інші процеду-
ри. Узимку тут холодно і вогко. Па-
лимо дровами та брикетом. Та що 
те тепло», – махає рукою у бік ста-
ранно побіленої пічки завідувачка 
амбулаторії села Затурці Світлана 
Напханюк.

Ще одне приміщення для ам-
булаторного прийому пацієнтів 
медики орендують у будівлі, де 
розташована сільська рада. Там є 
кілька невеличких кабінетиків, які 
не опалюються. У зимовий період 
лікарі вмикають обігрівачі, так звані 
дуйчики, і так працюють.

«Нас з того приміщення не-
вдовзі виселять, бо воно сільської 
ради. Ми вже жартуємо, що візьме-
мо столи й перейдемо працювати 
під ялинки, – журиться Світлана На-
пханюк. – А найобразливіше те, що 
в селі є приміщення, де можна було 
б працювати і приймати людей, 
проте воно недобудоване».

ДАВНЯ ІСТОРІЯ 
НОВОГО ДОВГОБУДУ

Ми знову «кланяємося», вихо-
дячи з будівлі амбулаторії та пряму-
ємо до біло-цегляного двоповерхо-
вого приміщення, яке, за задумом 
проектувальників, мало б бути пов-
ноцінною лікарнею для сільських 
жителів. Його будували ще у 80-х 
роках. У 1989 році тут звели короб-
ку для майбутнього медичного за-
кладу, і на тому все скінчилося.

Провести нас всередину дов-
гобуду взявся затурчанин Анатолій 
Музика. Розповідає: коли зводили 
це приміщення, сподівався, що на 
старості літ зможе тут поправляти 
здоров’я. 

«Певно, не судилося мені 
тут лікуватися. Скільки часу вже 
вона стоїть пусткою... Ми її бере-
жемо, проганяємо звідси всяких 
п’яничок. Оце ж бачте – вікна плас-
тикові стоять. А якби ми не пильну-

вали – то вже давно не було б», – 
каже чоловік.

Проте від вандалів будівлю не 
вберегли. То тут, то там на бетоні сі-
ріють безглузді написи.

«Бачте, – показує їх нам рукою 
Анатолій Музика. – Це діти про-
лазять через дірку в стіні і шкря-
бають оце. Вхідні двері зачинені 
на ключ. Але дірку ми теж хочемо 
замурувати».

«У 2015-16 роках нам обіцяли, 
що цю амбулаторію фінансуватиме 
Світовий банк. Тоді приїжджали, ди-
вилися, було складено проектну до-
кументацію, але якимось чином нас 
з того проекту «вибили». І так ми си-
димо на тому. Люди мають купу від-
писок, у яких нам обіцяють зробити 
до такого року, до такого, але віз і 
нині там», – констатує завідувачка 
Затурцівської амбулаторії.

А в 2017 році, коли на амбулато-
рію обіцяли таки виділити кошти зі 
Світового банку, установа в програ-

Завідувачка амбулаторії 
Світлана Напханюк У цьому приміщенні – денний стаціонар

У таких умовах лікуються затурчани

Корпус лікарні не можуть добудувати вже 30 років
Вячелав Рубльов переконаний, 
що лікарню потрібно завершити
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будьте обачні

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВКУСИВ КЛІЩ КУРЯЧІ КОТЛЕТИ 
З КАПУСТОЮ 
• 1 кг курячої грудинки    • 1 цибулина 
• 250 г білокачанної капусти 
• 1 зубець часнику  • 1 яйце
• 0,5 скл панірувальних сухарів
• спеції (сіль, перець, паприка) 

Куряче м’ясо порізати на шматки та пе-
ремолоти на м’ясорубці. Сиру капусту теж 
перемолоти на м’ясорубці, вичавити з неї 
зайвий сік та додати до курятини. Цибу-
лю потерти на найдрібнішій тертці, часник 
пропустити через часникодавку. Додати до 
капусти і м’яса. До перемелених складників 
додати яйце та спеції, все перемішати.

Деко застелити пергаментом, змастити 
олією та викласти сформовані котлети, вмо-
чивши з обох боків у сухарі. Випікати котле-
ти в розігрітій духовці за температури 200°C 
приблизно по 10 хв з кожного боку.

нове в тваринництві 

Перед походом у ліс 
чи парк максимально 
закривайте тіло, 
використовуйте 
спеціальні аерозолі 
для відлякування 
кліщів. Для 
своєчасного виявлення 
паразитів треба кожні 
дві години в лісі й 
після виходу з нього 
проводити само- і 
взаємоогляд.

смакота

Перші симптоми укусу – озноб, 
слабкість, сонливість, боязнь світла, 
біль у суглобах – часто плутають із 
втомою. Наступного дня підвищується 
температура, з’являється тахікардія, а 
тиск знижується. Можуть збільшитися 
лімфовузли та з’явитися шкірні 
висипання і свербіж. У рідкісних 
випадках можуть додатися сильні 
головні болі й запаморочення, нудота 
і блювота, ускладнене дихання, 
галюцинації.

– Це економія зерносуміші в 1,8-2 
рази;

– Економія електроенергії до 50%;
– Це прибуток, який у 2-2,5 раза пере-

вищує витрати!!!
Безпрограшно дешева технологія сві-

тового рівня – від фермерів до великих 
господарств.

Більш як 8000 господарств працюють, 
одержуючи високі прибутки.

Все це гарантують кормоагрегати 
«Мрія».

ФЕРМЕНТОВАНІ КОРМИ – ЗАХИСТ ВІД 
ВІРУСНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, У ТОМУ ЧИСЛІ АЧС
15 РОКІВ БЕЗ ВІРУСНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ!

Адреса прямого виробника 
кормоагрегатів АКГСМ «Мрія»:  

Україна, 74900, 
Херсонська область,  

м. Нова Каховка, 
вул. М. Букіна, 52.

Тел./факс: (05549) 7-08-88, 
7-08-01, (050) 848-50-68, 

(098) 346-35-22;  
e-mail: 8mriya@gmail.com, 
сайт: www. agrokorm.info.

Кліщі – дрібні 
павукоподібні комахи, 

які живляться кров’ю. 
Найнебезпечнішими для 
людини є лісові кліщі.

Потенційними жертвами 
кліщів ризикують стати не тіль-
ки любителі погуляти лісом чи 
лісопарковою зоною. Останнім 
часом усе більше людей зверта-
ються до лікарів після відпочин-
ку на дачі. 

У Волинському обласному 
лабораторному центрі Мінохо-
рони здоров’я радять не намага-
тися власноруч позбутися кліща. 
Адже видалити його повністю 
непросто, часто залишаються 
кінцівки, вусики. Краще зверну-
тися в найближчий травмпункт. 
Якщо це неможливо, для вида-
лення паразита не використо-
вуйте олію чи горілку, намагай-
теся його викручувати.

Після видалення кліща з тіла 
варто проконсультуватися в ін-
фекціоніста. Але якщо такої змо-
ги немає, спостерігайте за міс-
цем укусу протягом 
трьох тижнів і нічим не 
змащуйте. Надто йодом 
та зеленкою.

Якщо з’явилася кіль-
цеподібна еритема, а це 
типовий первинний 
вияв бореліозної ін-
фекції, потрібно терміново 
звернутися до лікаря. Йдеться 
про почервоніння шкіри, що 
з’являється навколо місця укусу 
кліща і розповсюджується від 
нього у вигляді чіткого кола діа-
метром не менш як 4-5 см. Якщо 
протягом трьох тижнів після 
укусу кільцеподібна еритема не 

ПРИ КУПІВЛІ АГРЕГАТА 
ВИДАЄМО ТЕХНОЛОГІЮ 
ВІДГОДІВЛІ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 
З ТВАРИННИЦТВА                                           

СЕНСАЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ 
ВЧЕНИХ УКРАЇНИ!*

з’явилася, варто здати аналіз 
крові на антитіла до Borrelia 
burgdorferi – IgM і IgG методом 
імуноферментного аналізу.

У гострому періоді за на-
явності типової еритеми 

діагноз встановити 
нескладно. Однак є 

дані, що майже в тре-

тини пацієнтів розвиваються 
безеритемні форми, а 15% 
хворих на бореліоз узагалі 
не помічають присмоктуван-
ня кліща. Якщо втратити час, 
хвороба Лайма може пере-
йти у вторинну, а потім і в 
третинну стадію. Такі ситуації 
трапляються достатньо рід-

ко, однак бувають. Ця хвороба 
характеризується повільним 
прогресуючим перебігом з ура-
женням суглобів, м’язів та нер-
вової системи (в тому числі й 
центральної). Вторинна стадія 
може виявлятися безпричин-
ною температурою, болями й 
запаленням суглобів. Іноді спо-
стерігається множинна кільце-
подібна еритема, що виникає 
по всьому тілу. Ураження серця 
буває рідко. Зазвичай хвороба 
вражає нер вову систему.

Кліщовий енцефаліт – вірус-
не захворювання, що вражає 
нер вову систему. Недуга прогре-
сує дуже швидко. Вже через пів-
тора тижня після укусу можуть 
бути вражені рухові нейрони 
спинного мозку, сіра речовина 
головного мозку, що в результаті 
призведе до паралічу окремих 
груп м’язів. Ускладнення цього 
захворювання призводять до 
млявого паралічу верхніх кінці-
вок. Хоч і вкрай рідко, але кліщо-
вий енцефаліт може закінчитися 
летально.

Укус кліща не завдає болю, тому люди 
не завжди відразу можуть виявити 
причину свого поганого самопочуття
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ВІВТОРОК 1 серпня
06.00, 19.55 Д/с 
«Орегонський путівник» 
06.30 М/с «Мандрівники 
в часі» 07.15, 17.40 
М/с «Книга джунглів» 
08.05 Д/с «Історичні 
розслідування» 09.00, 
16.40 Д/с «Порятунок 
ферми» 09.30 Д/с «Дикі 
тварини» 11.05, 14.00, 
17.35, 22.40 Погода 
11.20 Т/с «Епоха честі» 
13.00, 15.00, 18.30, 
21.00 Новини 13.15, 
23.00 Вересень 14.05, 
01.55 Т/с «Лінія захисту» 
15.35 Фольк-music 
18.15, 01.10 Новини. 
Світ 18.45, 01.25 Про 
головне 19.00, 01.40 
Новини. Культура 19.20 
Д/с «Мистецький пульс 
Америки» 20.30 Наші 
гроші 21.30 Всесвітні 
ігри-2017. Яскраві 
моменти 21.50 Т/с 
«Справедливі» 22.50, 
03.55 Д/с «Південна 
Корея сьогодні» 23.30 
Чоловічий клуб. Кубок 
України з фрі-файту 
00.35 Український корт 
02.35 Т/с «Таксі» 04.05 
Т/с «Роксолана» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.20 Зона ночі
04.10 Т/с «Татусеві дочки»
05.59, 07.10 Kids Time
06.00 М/с «Сімейка 

Крудс»
06.20 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.15, 19.00 Від пацанки 

до панянки
09.10 Т/с «Щасливі 

разом»
16.30 Т/с «Не родись 

вродлива»
20.50 Х/ф «Супернова»
22.40 Х/ф «Монстро»
00.00 Х/ф «Золото 

дурнів»

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-4 з 

Павлом Костіциним»
13.50 «Битва 

екстрасенсів. Чоловіки 
проти жінок»

18.00, 22.00 Вікна-
Новини

18.40, 00.05 «Слідство 
ведуть екстрасенси»

20.35, 22.45 «Вагітна 
у 16»

23.05 «Доньки-матері»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
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, 18.00 «Орел і 

Решка. Шопінг»
14.25, 20.00 «Орел і 

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

Ювілейний сезон»
16.20, 23.00 Т/с «Лікар Хаус»
21.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний 2»
22.00 «КВН на БІС»
00.45 Т/с «Ти - моє життя»
02.10 «Нічне життя»

К1
06.10, 12.50 Т/с 

«Черговий лікар»
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
03.50 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15 Зірковий шлях
10.50, 04.40 Реальна 

містика
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар 2»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

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

порядок: Злочинні 
наміри»

02.00 Х/ф «Різники»

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, 17.00 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 18.00, 
22.40 Мегазаводи 19.00 
Бандитська Одеса 20.00 
Брама часу 00.30 Скарб.
UA 03.40 Наші 

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 «Міняю жінку - 3»
12.00 «Міняю жінку - 2»
13.20, 14.20, 15.20, 

20.15, 21.15, 22.10 Т/с 
«Центральна лікарня»

16.20 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

23.10 Х/ф «Хоробре 
серце»

02.30 «Ескімоска - 2: 
пригоди в Арктиці»

1+1

06.20, 14.30 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00 
Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.20, 12.25, 20.40 Т/с 
«Райські яблучка. Життя 
триває»

17.10 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.20, 05.15 
«Подробиці»

23.20 Т/с «І все-таки я 
кохаю...»

03.00 «Подорожі в часі»
03.25 «уДачний проект»
03.55 «Готуємо разом»

ІНТЕР

05.30, 20.20 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.35 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Більше ніж правда
11.05, 13.20 Х/ф 

«Супернова»
13.30 Т/с «Викрадення 

богині»
15.25, 16.10 Т/с «Небо у 

вогні»
17.50, 21.25 Т/с 

«Операція «Горгона»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.20, 00.35 Місто
02.35 Х/ф «Операція 

«Відплата»
04.25 Служба розшуку 

дітей
04.30 Студія Вашингтон
04.55 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 «Русалонька»
11.40 Х/ф «Злодій та 

його учитель»
12.50 ЛавЛавСar
13.50, 19.55 Одного разу 

під Полтавою
14.55 Готель Галіція
15.20 Т/с «Домашній 

арешт»
15.55, 03.25 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
06.00 «Формула Пруста. 

Іво Бобул»
06.50 DW-Візерунок дня
07.00 «Алло, лікарю!»
09.50 «Будьте здорові!»
10.40 «Модні історії з 

Оксаною Новицькою»
14.00 «Алло, лікарю!»
15.00 «Соціальний 

статус»
15.40 Природа сьогодні
16.35 Супервідчуття
17.00 Повітряні воїни
18.00 «Алло, лікарю!»
19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона. Сергій 
Соловйов, 2 ч.

20.10 Природа сьогодні
21.15 «Відлуння»
22.00 DW-Візерунок дня
22.20 Супервідчуття
22.50 Повітряні воїни
01.10 «Ніч чорних 

краваток» 18+
02.15 «Життя на Вершині» 

18+
03.40 «Світські хроніки»
04.10 «Кумири»
04.20 «Відлуння»
04.50 DW-Візерунок дня
05.05 «Джаз-коло»

ТОНІС

06.00, 16.30 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
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, 16.20, 23.45 

Візерунок дня
09.00 Т/с «Поклик 

предків»
10.00 Дайджест
10.30, 03.05 Фіз Культ 

Ура!
11.00 Топ- Нет
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20, 17.20 Забави

АВЕРС 12.30 Т/ц «Дзеркало 
історії»

14.30 Шукаємо таланти
15.00 Х/ф «Сад 

Гефсиманський»
16.00 ЧП+
17.00 Ломастер
17.30 Рандеву
18.00 У фокусі Європа
19.00 Т/с «Поклик 

предків»
20.00 Запитай у депутата
20.55 Вечірня казочка
21.00 Завтра-сьогодні
22.15 Х/ф «Сад 

Гефсиманський»
23.15 Діагноз: здоров’я
00.35 Т/с «Поклик 

предків»
01.35 Музична скринька
02.00 МузейОк
03.30 2 Я - одне життя
04.30 Ретроспектива: 

«Машенька»

06.00, 19.55 Д/с 
«Орегонський 
путівник» 06.30, 14.00, 
17.35 Погода 06.40 
М/с «Мандрівники 
в часі» 07.05 М/с 
«Книга джунглів» 
07.30 Д/ф «Жінки в 
Литовській історії» 
08.05 Д/с «Історичні 
розслідування» 09.00 Д/с 
«Садові скарби» 09.30 
Д/с «Дикі тварини» 10.00, 
21.50 Всесвітні ігри-2017. 
Церемонія закриття 
11.20 Т/с «Епоха честі» 
13.00, 15.00, 18.30, 21.00 
Новини 13.15, 23.00 
Перша шпальта 14.05, 
01.55 Т/с «Лінія захисту» 
15.35 Д/с «Бог в Америці» 
16.40 Д/с «Порятунок 
ферми» 17.40 Вікно в 
Америку 18.15, 01.10 
Новини. Світ 18.45, 01.25 
Про головне 19.00, 01.40 
Новини. Культура 19.20 
Д/с «Мистецький пульс 
Америки» 20.30 Вересень 
21.30 Всесвітні ігри-2017. 
Яскраві моменти 23.30 
Чоловічий клуб. Кубок 
України з фрі-файту 02.35 
Т/с «Таксі» 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 

- 4»

10.40 «Міняю жінку - 3»

12.00 Х/ф «Трава під 

снігом»

15.50 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

20.15, 21.15, 22.10 Т/с 

«Центральна лікарня»

23.10, 02.00 Х/ф «Битва 

під червоною скелею»

06.20, 13.10 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00 
Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 12.25 Х/ф 
«Вони воювали за 
Батьківщину»

15.50 «Чекай на мене»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.15, 05.15 
«Подробиці»

20.40 Т/с «Райські 
яблучка. Життя триває»

23.20 Т/с «І все-таки я 
кохаю...»

02.55 «Подорожі в часі»
03.20 «уДачний проект»
03.55 «Готуємо разом»

05.15 Служба розшуку 
дітей

05.20, 04.55 Дивитись 
усім!

06.10 Громадянська 
оборона

07.05, 04.30, 08.45, 
12.45, 15.45 Факти

07.45, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.15 Надзвичайні 
новини. Підсумки

10.10 Антизомбі
11.10, 13.20 Х/ф 

«Гудзонський яструб»
13.45, 16.10 Х/ф 

«РобоКоп»
16.20 Х/ф «Меркурій у 

небезпеці»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.20 Т/с «Операція 

«Горгона»
22.15 Місто
00.45 Х/ф «Операція 

«Відплата»
02.20 Без гальм
03.05 Провокатор

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

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

та його дружину»
11.40 Х/ф «Дівчинка з 

сірниками»
12.50 ЛавЛавСar
13.50, 19.55 Одного разу 

під Полтавою
14.55 Готель Галіція
15.20 Т/с «Домашній 

арешт»
15.55, 03.25 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»

06.05 «Формула Пруста. 
Андрій Демиденко»

06.40 «Цивілізація 
Incognita»

07.00 «Алло, лікарю!»
09.50 Життя в цифрі
10.50 Завтра-сьогодні
14.00 «Алло, лікарю!»
14.55 «Відлуння»
15.25 Євромакс
16.30 Х/ф «Порадник 

для тих, что хоче 
одружитися»

17.40 «Цивілізація 
Incognita»

18.00 «Алло, лікарю!»
19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона. Сергій 
Соловйов, 1 ч.

20.00 Природа сьогодні
21.00 Михайло 

Поплавський: PR-
проект «Співаючий 
ректор»

22.00 DW-Візерунок дня
22.10 Супервідчуття
22.50 Повітряні воїни
00.00 «Ніч чорних 

краваток» 18+
01.45 «Життя на Вершині» 

18+
02.50 «Після опівночі» 

18+
03.50 «Світські хроніки»
04.15 «Кумири»
04.30 «Цивілізація 

Incognita»
04.45 DW-Візерунок дня
05.00 «Джаз-коло»

06.05, 16.00 «Все буде 
добре!»

08.00 «Полювання»
09.05 Х/ф «На мосту»
11.00 «Україна має 

талант! Діти-2»
13.50 «Битва 

екстрасенсів. Чоловіки 
проти жінок»

18.00, 22.00 Вікна-
Новини

18.40, 00.55 «Слідство 
ведуть екстрасенси»

20.35, 22.35 «Хата на 
тата»

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

Юкрайна»
10.30, 00.10 «Розсміши 

коміка»
11.25, 19.00 «Навколо М»
12.25, 01.50 «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 «Жінки»
02.30 «Нічне життя»

03.40 Т/с «Татусеві дочки»
05.29, 06.45 Kids Time
05.50 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
06.50 Х/ф «Вуличні танці»
08.50 Х/ф «Вуличні 

танці 2»
10.30 Х/ф «Вуличні 

танці: Всі зірки»
12.30 Х/ф «Ласкаво 

просимо до раю!»
14.40 Х/ф «Ласкаво 

просимо до раю! 2: Риф»
16.30 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Ревізор
22.10 Страсті за Ревізором
01.00 Х/ф «Райське озеро»

06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною

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

09.15, 03.50 Зірковий 
шлях

11.00 Т/с «Некоханий»
14.40, 15.30 Т/с «Мати і 

мачуха»
19.45, 02.50 Ток-шоу 

«Говорить Україна»
21.00 Т/с «Коловорот»
23.30 Х/ф «Різники»
05.20 Т/с «Черговий 

лікар»

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 
Таємниці акул 11.50 
Морські парки 13.40, 
02.50 Містична Україна 
14.30 Бандитський Київ 
15.20, 23.40 Вирішальні 
битви 2 світової 16.10, 
20.50 Скарби зі звалища 
18.00, 22.40 Мегазаводи 
20.00 Брама часу 00.30 
Таємниці кримінального 
світу 
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НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

ТОНІС

06.00, 16.30 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00 У фокусі Європа
07.25, 07.55, 08.25, 18.55, 

22.00, 00.30 Погода
07.30 Євромакс
08.00 Огляд світових 

подій
08.30 Х/ф «Украдене 

щастя»
10.00, 23.15 Діагноз: 

здоров’я
10.30, 03.05 Фіз Культ 

Ура!
11.00 Я тут живу
11.15 2Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20, 17.20 Забави
12.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Шукаємо таланти

АВЕРС 15.00 Поспілкуймося
16.00 ЧП+
16.20, 23.45 Візерунок 

дня
17.00 Ломастер
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 «Поклик 

предків»
20.00 Глобал 3000
20.40 Вечірня казочка
21.00 Дайджест
22.15 Х/ф «Сад 

Гефсиманський»
00.35 Т/с «Поклик 

предків»
01.35 Музична скринька
03.30 2Я - одне життя
04.30 Ретроспектива: 

«Нескорені»

Фільм «Меркурій у небезпеці»

16:20

IRecom
m

end.ru

Фільм «Супернова»

20:50

kinooboz.com

ЗА КНИГОЮ КУЗЬМИ 
ЗНІМУТЬ ФІЛЬМ 

Продюсер Влад Ряшин і компанія 
Star Media готують екранізацію 

книги Андрія Кузьменка «Я, Побєда і 
Берлін». Продюсера підтримує вдова 
Кузьми Світлана Кузьменко.

Книга видана 
ще у 2006 році. 
Це літературний 
дебют фронтмена 
гурту «Скрябін» 
Андрія Кузьменка. 
Події відбуваються 
навколо старого 
й пошарпаного 
автомобіля марки 
«Победа», на якому 
простий хлопчи-
на Андрій зі своїм 
другом Бардом 
подорожують до 
столиці Німеччини 

та втрапляють у різні пригоди.
Нагадаємо, Андрій Кузьменко загинув 

2 лютого 2015 року в автокатастрофі на 
Дніпропетровщині.

буде кіно

– Ти все ще са-
мотній? Одру-

житися тобі 
треба.

– Навіщо?
– Дуже писок 

радісний...

***
Не треба чо-

ловіка приму-
шувати робити 
щось; просто 

натякніть йому, 
що він для цьо-

го застарий...

Якщо послуха-
ти жінку, то чо-
ловіки поділя-
ються на дві 
категорії: ро-
зумні, сексу-

альні, працьо-
виті, заможні… 

І ї ї чоловік.

RuLit
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СЕРЕДА 2 серпня
06.00, 19.55 Д/с 
«Орегонський путівник» 
06.30 М/с «Мандрівники 
в часі» 07.15, 17.40 
М/с «Книга джунглів» 
08.05 Д/с «Історичні 
розслідування» 09.00, 
16.45 Д/с «Порятунок 
ферми» 09.30 Д/с «Дикі 
тварини» 11.05, 14.00 
Погода 11.20 Т/с «Епоха 
честі» 13.00, 15.00, 
18.30, 21.00 Новини 
13.15, 23.00 Наші гроші 
14.05, 01.55 Т/с «Лінія 
захисту» 15.35 Світло 
17.20 Хочу бути 18.15, 
01.10 Новини. Світ 18.45, 
01.25 Про головне 19.00, 
01.40 Новини. Культура 
19.20 Д/с «Мистецький 
пульс Америки» 20.30 
Слідство. Інфо 21.30 
Всесвітні ігри-2017. 
Яскраві моменти 21.50 
Т/с «Справедливі» 
22.40 Мегалот 22.50, 
03.55 Д/с «Південна 
Корея сьогодні» 23.30 
Чоловічий клуб. Кубок 
України з фрі-файту 02.35 
Т/с «Таксі» 04.05 Т/с 
«Роксолана» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
03.30, 09.10 Т/с «Татусеві 

дочки»
05.59, 07.19 Kids Time
06.00 М/с «Сімейка 

Крудс»
06.30 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.20, 19.00 Від пацанки 

до панянки
16.30 Т/с «Не родись 

вродлива»
21.00 Х/ф «Зоряна 

брама»
23.30 Х/ф «Вікінги»
01.30 Х/ф «100 футів»

НОВИЙ КАНАЛ
06.45, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.45 «Україна має 

талант! Діти-2»
11.20 «Містичні історії-4 з 

Павлом Костіциним»
13.10 «Битва 

екстрасенсів. 
Апокаліпсис»

18.00, 22.00 Вікна-
Новини

18.40 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

20.40, 22.35 «Кохана, ми 
вбиваємо дітей»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.25 «Мультфільми»
10.00 «Файна Юкрайна»
10.30 «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 2»
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»
02.10 «Нічне життя»

К1
06.10, 12.50, 05.20 Т/с 

«Черговий лікар»
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
02.40 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15, 03.30 Зірковий 
шлях

10.50, 04.30 Реальна 
містика

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 
лікар 2»

19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»

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

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00, 19.00 Бандитська 
Одеса 07.20, 00.30 
Україна: забута історія 
08.10, 12.50 Правила 
життя 09.00 Правда 
життя 10.00, 21.40 
Мистецтво виживання 
10.50 Мисливець та 
жертва 11.50 Дика 
Канада 13.40 Містична 
Україна 14.30, 03.40 
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 

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, 12.00 «Міняю 
жінку - 2»

13.20, 14.20, 15.20, 
20.15, 21.15, 22.10 Т/с 
«Центральна лікарня»

16.20 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

23.10, 01.30 Х/ф 
«Справжня легенда»

05.20 «Ескімоска - 2: 
пригоди в Арктиці»

06.20, 14.30 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00 
Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.20, 12.25, 20.40 Т/с 
«Райські яблучка. Життя 
триває»

17.10 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.15, 05.15 
«Подробиці»

23.20 Т/с «І все-таки я 
кохаю...»

02.55 «Подорожі в часі»
03.20 «уДачний проект»
03.55 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.35, 10.10 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

11.05, 13.20 Х/ф 
«Супернова»

13.30, 16.10 Т/с «Небо у 
вогні»

17.45, 21.25 Т/с 
«Операція «Горгона»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.25 Х/ф «Крикуни»
00.45 Місто
02.25 Без гальм
03.10 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 «Нове 

вбрання короля»
11.40 Х/ф «Про рибалку 

та його дружину»
12.50 ЛавЛавСar
13.50, 19.55 Одного разу 

під Полтавою
14.55 Готель Галіція
15.20 Т/с «Домашній 

арешт»
15.55, 03.25 Віталька
17.50, 22.00, 02.35 

Країна У
18.50, 01.45 Казки У Кіно
20.55 Танька і Володька
23.00 Панянка-селянка
00.00 Т/с «Червоні 

браслети»
00.55 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»

ТЕТ
06.00 «Формула Пруста. 

Микола Сивий»
06.50 DW-Візерунок дня
07.00 «Алло, лікарю!»
09.45 «Цивілізація 

Incognita»
10.45 «Зимою і літом 

мандруємо світом»
14.00 «Алло, лікарю!»
15.00 «Відлуння»
15.40 Природа сьогодні
16.35 Супервідчуття
17.00 Повітряні воїни
18.00 «Алло, лікарю!»
19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона. Сергій 
Соловйов, 3 ч.

20.00 Природа сьогодні
21.15 «Цивілізація 

Incognita»
21.30 Глобал - 3000
22.00 DW-Візерунок дня
22.20 Супервідчуття
22.50 Повітряні воїни
23.50 «Натхнення»
01.15 «Ніч чорних 

краваток» 18+
02.45 «Життя на Вершині» 

18+
03.45 «Світські хроніки»
04.10 «Кумири»
04.20 «Цивілізація 

Incognita»
04.35 Глобал - 3000
05.00 DW-Візерунок дня
05.10 «Джаз-коло»

ТОНІС

06.00, 16.30 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

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

07.35 Завтра-сьогодні
08.35, 18.30, 20.30, 

22.05 Вголос
08.45, 16.20, 23.45 

Візерунок дня
09.00 Т/с «Поклик 

предків»
10.00, 23.15 Діагноз: 

здоров’я
10.30 Фіз Культ Ура!
11.00 Топ- Нет
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20, 17.10 Забави

АВЕРС 12.30 Т/ц «Дзеркало 
історії»

14.30 Шукаємо таланти
15.00 Х/ф «Сад 

Гефсиманський»
16.00 ЧП+
17.00 Ломастер
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 «Сад 

Гефсиманський»
00.35 Т/с «Поклик 

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

«Небесний тихохід»

ЧЕТВЕР 3 серпня
06.00, 19.55 Д/с 
«Орегонський путівник» 
06.30 М/с «Мандрівники 
в часі» 07.15 М/с 
«Книга джунглів» 
08.05 Д/с «Історичні 
розслідування» 09.00, 
16.45 Д/с «Порятунок 
ферми» 09.30 Д/с «Дикі 
тварини» 11.05, 14.00, 
22.40 Погода 11.20 Т/с 
«Епоха честі» 13.00, 
15.00, 18.30, 21.00 
Новини 13.15, 23.00 
Слідство. Інфо 14.05, 
01.55 Т/с «Лінія захисту» 
15.35 Надвечір’я. Долі 
17.20 Школа Мері 
Поппінс 17.40 М/с 
«Легенда про Білосніжку» 
18.15, 01.10 Новини. 
Світ 18.45, 01.25 Про 
головне 19.00, 01.40 
Новини. Культура 19.20 
Д/с «Мистецький пульс 
Америки» 20.30 «Схеми» 
21.30 Всесвітні ігри-2017. 
Яскраві моменти 21.50 
Т/с «Справедливі» 22.50, 
03.55 Д/с «Південна 
Корея сьогодні» 23.30 
Чоловічий клуб. Кубок 
України з фрі-файту 
02.35 Т/с «Таксі» 04.05 
Т/с «Роксолана» 

UA: ПЕРШИЙ

03.20, 02.55 Служба 
розшуку дітей

03.25 Зона ночі
05.00 Т/с «Татусеві дочки»
05.59, 07.13 Kids Time
06.00 М/с «Сімейка 

Крудс»
06.20 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.15, 19.00 Від пацанки 

до панянки
09.10 Т/с «Щасливі 

разом»
16.30 Т/с «Не родись 

вродлива»
21.00 Х/ф «Зоряний 

десант»
23.20 Х/ф «Скалка»
01.10 Х/ф «Супернова»

НОВИЙ КАНАЛ
06.40, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.40 «Україна має 

талант! Діти-2»
11.15 «Містичні історії-4 з 

Павлом Костіциним»
13.05 «Битва 

екстрасенсів. 
Апокаліпсис»

18.00, 22.00 Вікна-
Новини

18.40 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

20.40, 22.35 «Я 
соромлюсь свого тіла 3»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.25 «Мультфільми»
10.00 «Файна Юкрайна»
10.30 «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 2»
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»
02.10 «Нічне життя»

К1
06.10, 12.50, 05.20 Т/с 

«Черговий лікар»
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
02.40 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15, 03.30 Зірковий 
шлях

10.50, 04.30 Реальна 
містика

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 
лікар 2»

19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»

21.00 Т/с «Коловорот»
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, 17.00 Мисливець 
та жертва 11.50 Дика 
Канада 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, 
00.30 Брама часу 03.40 
Війна всередині нас 

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»

10.40, 12.00 «Міняю 

жінку - 2»

13.20, 14.20, 15.20, 

20.15, 21.15, 22.10 Т/с 

«Центральна лікарня»

16.20 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

23.10, 01.55 Х/ф 

«Царство небесне»

06.00 «Мультфільм»
06.20, 14.30 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00 
Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.20, 12.25, 20.40 Т/с 
«Райські яблучка. Життя 
триває»

17.10 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.20 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.20, 05.05 
«Подробиці»

23.20 Т/с «І все-таки я 
кохаю...»

03.00 «уДачний проект»
03.40 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.45 Секретний фронт
10.45 Х/ф «Повінь»
13.20, 16.10 Т/с «Небо у 

вогні»
17.45, 21.30 Т/с 

«Операція «Горгона»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25 Х/ф «Крикуни-2. 

Полювання»
00.35 Х/ф «Крикуни»
02.25 Без гальм
03.15 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 «Принцеса на 

горошині»
11.40 Х/ф «Братик і 

сестричка»
12.50 ЛавЛавСar
13.50, 19.55 Одного разу 

під Полтавою
14.55 Одного разу в Одесі
15.20 Т/с «Домашній 

арешт»
15.55, 03.25 Віталька
17.50, 22.00, 02.35 

Країна У
18.50, 01.45 Казки У Кіно
20.55 Танька і Володька
23.00 Панянка-селянка
00.00 Т/с «Червоні 

браслети»
00.55 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»

ТЕТ
06.00 «Формули Пруста. 

Анатолій Матвійчук»
06.50 DW-Візерунок дня
07.00 «Алло, лікарю!»
09.50 «Ландшафтні гри»
10.40 «Зимою і літом 

мандруємо світом»
13.35 Супервідчуття
14.00 «Алло, лікарю!»
15.00 «Соціальний 

статус»
15.40 Природа сьогодні
17.00 Повітряні воїни
18.00 «Алло, лікарю!»
19.00 В гостях у 

Дмитра Гордона. Віра 
Васильєва, 1 ч.

20.05 Природа сьогодні
21.10 «Цивілізація 

Incognita»
21.20 «Відлуння»
22.00 DW-Візерунок дня
22.25 Супервідчуття
23.00 Повітряні воїни
01.10 «Ніч чорних 

краваток» 18+
02.20 «Життя на Вершині» 

18+
03.50 «Світські хроніки»
04.20 «Модні історії з 

Оксаною Новицькою»
04.40 «Цивілізація 

Incognita»
04.55 «Відлуння»
05.30 DW-Візерунок дня
05.40 «Джаз-коло»

ТОНІС

06.00, 16.30 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

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

07.35 У фокусі Європа
08.35, 18.30, 20.30, 

22.05 Вголос
08.45, 16.20, 23.45 

Візерунок дня
09.00 Т/с «Поклик 

предків»
10.00, 23.15 Діагноз: 

здоров’я
10.30 Культ Ура!
11.00 Топ- Нет
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20, 17.20 Забави

АВЕРС 12.30 Т/ц «Дзеркало 
історії»

14.30 Шукаємо таланти
15.00 Х/ф «Сад 

Гефсиманський»
16.00 ЧП+
17.00 Ломастер
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 «Сад 

Гефсиманський»
00.35 Т/с «Поклик 

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

«Веселі хлоп’ята»

ОДЕСЬКИЙ 
КІНОФЕСТИВАЛЬ 
ВИЗНАЧИВ ПЕРЕМОЖЦІВ

Гран-прі восьмого Одеського 
міжнародного кінофестивалю і 

нагороду в 10 тисяч євро отримав 
бельгійсько-нідерландсько-
болгарський фільм «Король 
бельгійців». Режисери стрічки – 
Джессіка Вудворт і Петер Бросенс, 
повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Кращою режисерською роботою ви-
знано фільм «Моя щаслива сім’я» режи-
серів Нани Еквтімішвілі і Симона Гросса, 
кращими акторами – Ія Шуґашвілі і Цися 
Квамсашвілі, що зіграли в цьому ж фільмі.

Кращим іноземним фільмом визнано 
стрічку «Літо 1993» іспанського режисе-
ра Карли Симон. Серед документальних 
фільмів перше місце посіла стрічка Сергія 
Буковського «Головна роль».

Кращим українським повнометражним 
фільмом став «Dixieland» Романа Бондарчу-
ка, кращою українською короткометраж-
кою – «Випуск 97» Павла Острикова.

визнання

Фільм «Царство небесне»

Фільм «Про рибалку та його дружину»

23:10

11:40

Фільм «Крикуни»

22:25

m
oviestape.net

m
egogo.net

vse-online.net

АНАТОЛІЙ ЯЦЕЧКО ПІШОВ 
ЗІ «СНІДАНКУ З 1+1»

Анатолій Анатоліч більше не буде 
ведучим ранкового шоу «Сніданок 

з 1+1». Після чотирьох років роботи в 
проекті він залишив канал. 

«Це була моя 
мрія – працювати в 
«Сніданку з 1+1», і я 
щасливий, що чоти-
ри роки тому вона 
здійснилася. До сих 
пір чітко пам’ятаю, 
як дізнався про те, 
що мене затверди-
ли ведучим, за два 
дні до Нового року. 
Це був дуже неспо-

діваний подарунок, – каже він. – Тепер на-
став час для нових мрій та змін».

Нагадаємо, зараз Анатолій Анатоліч має 
власний інтернет-проект «Зе інтерв’юер», в 
якому спілкується з зірками українського 
шоубізу у невимушеній атмосфері: за кер-
мом, дорогою додому, в кафе.

Хто буде новим ведучим «Сніданку з 
1+1», наразі невідомо. 

телешоу

interm
arium

.com
.ua

Повісила оберіг 
над дверима 

проти всілякої 
нечисті, 

вийшла до 
крамниці, 

вернулась... 
Ключ у дверях 

зламався... 
Зайти не 
можу...

– Ти чому так 
не любиш 

американців?
– Та як уявлю 

собі, що їм 
розкладку 
клавіатури 

не треба 
перемикати…
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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

Фонд розвитку – батьківське плече шкільної освітиФонд розвитку – батьківське плече шкільної освіти

Депутат Луцької міської 
ради від УКРОПу Юлія 
Дацюк вважає, що така 
ініціатива дуже гарна і є 
прикладом для інших шкіл. 
– Ідея з озелененням дуже 
актуальна, але не варто 
зупинятися лише на ній. 
Треба брати участь у 
різноманітних грантових 
програмах, ініціювати 
і втілювати ідеї в усіх 
навчальних закладах. 
Це і додаткові гроші на 
реалізацію, і можливість 
заявити про себе та 
розвиватися, – каже Юлія 
Дацюк. 

Голова правління фонду розвитку 
ЗОШ №17 «Вулик» Ірина Вертей:

– Наш фонд уже рік діє при навчальному 
закладі. За цей час у школу вдалося придбати 
два ноутбуки, два Wi-Fi роутери, столи та 
стільці в комп’ютерний клас. На початку 
нашої діяльності Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» надав нам грант – 15 тисяч гривень. 

А цьогоріч для облаштування дендропарку 
виділив 20 тисяч гривень. Зараз фонд розвитку 
працює над залученням додаткових коштів 
на інші потреби навчально-виховного процесу. 
У нас повне взаєморозуміння та взаємодія з 
дирекцією школи. Сподіваємося на подальшу 
співпрацю з меценатами. Наші двері відчинені 
для всіх, хто приходить із допомогою.

ГАРНА ІНІЦІАТИВА У ЗОШ №17 БУДЕ УНІКАЛЬНИЙ 
МІНІ-ДЕНДРОПАРК

Незважаючи на канікули, 
у внутрішньому 

дворику луцької школи 
№17 кипить робота з 
облаштування зеленої 
зони. Тут має бути міні-
дендропарк: розмаїття 
хвойних дерев та 
декоративних кущів, алея 
троянд, альтанки для 
відпочинку вчителів та учнів 
усієї школи. Все це стало 
можливим завдяки гранту 
на дві тисячі євро, який 
школа (єдина в Україні!) 
виборола у міжнародному 
конкурсі. Конкурентами 
лучан у серйозній боротьбі 
були представники з 
Болгарії, Угорщини, Румунії 
та Польщі. 

Грантові кошти школа отримала 
без зайвих проблем, оскільки вже 
понад рік при навчальному закла-
ді функціонує батьківський фонд 
розвитку «Вулик», що створений 
за допомогою Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Фонд розвитку «Ву-
лик» – це неприбуткова організація, 
яка діє в інтересах учнів та праців-
ників навчального закладу, надає 
підтримку в здійсненні науково-
освітніх, оздоровчих, культурних 
програм і проектів школи. 

Долучився до цієї гарної ініціа-
тиви й Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом», виділивши 20 тисяч гри-
вень на облаштування огорожі, яка 
відмежовує майбутній міні-парк 
від пішохідної зони. 

– Школа має екологічне спря-
мування. Тому намагаємося при-
щеплювати нашим учням бережли-
ве ставлення до природи, а також 
активну громадянську позицію. 
Талановиті школярі є учасниками 
та призерами багатьох конкурсів, 
олімпіад на екологічну тематику, 
захищають наукові роботи. Ми 
постійно реалізовуємо еколого-
дослідницькі проекти, тому дуже 
приємно, що нашу ініціативу під-
тримали й на міжнародному рівні. 
Міні-парк стане окрасою нашої 
школи, а також місцем, де можна 
подихати повітрям, насиченим за-
пахом хвої, оздоровитися, – каже 

заступник директора з навчально-
виховної роботи Олег Богданович 
Манзелепа.

Вчитель хімії та екології Лілія 

Анатоліївна Воробей – одна з іні-
ціаторів написання гранту, темою 
якого було збереження довкілля та 
зміна клімату в умовах глобального 

потепління. Тому й було запропоно-
вано на конкурс проект закладення 
міні-парку на території школи. 

– Ще раніше я звернула увагу 
на те, що в нашій школі недостат-
ньо озеленення. А для дітей потріб-
но, щоб дихали свіжим повітрям 
не лише у весняно-літній період. 
Так і визріла ідея про дендропарк 
з багатьма видами хвойних дерев і 
кущів. Крім того, більшість вічно-
зелених насаджень мають багато 
цілющих властивостей. Наприклад, 
ялівець – природний антибіотик, 
він вбирає з навколишнього се-
редовища багато бактерій. Дихати 
повітрям, де росте ялівець, дуже 
корисно для здоров’я, – розповідає 
вчителька.

Крім ялівцю, в міні-парку рос-

тиме понад десять видів хвойних 
дерев: різновиди туй, ялиць, карли-
кові ялинки тощо. Усі ці дерева ба-
гаті на фітонциди, основна користь 
яких для організму людини полягає 
в тому, що, потрапляючи разом з 
повітрям у легені людини, вони 
знешкоджують бактерії, грибки й 
навіть віруси, які зачаїлися в орга-
нізмі і чекають на сприятливий час 
для розвитку інфекцій, перш за все, 
дихальних шляхів та ЛОР-органів. 
Будуть тут і квіткові кущі й інші, 
що створюватимуть у комплексі 
гарний естетичний ансамбль. 

Планування, розмітку і дизайн 
дендропарку вчителі та учні роб-
лять власними силами. Спочатку 
територію розчистили від старого 
асфальту, потім навезли чорнозе-
му. Максимально використовують 
матеріали, землю, щоб зменшити 
витрати на облаштування всієї те-
риторії. Поки що сформовано та 
висаджено рослини на двох клум-
бах, але робота йде повним ходом. 
Підтримали гарну ініціативу й 
батьки, закупивши будматеріали 
для приведення до належного ви-
гляду фундаменту. 

Дев’ятикласниці Віка і Настя 
охоче долучилися до роботи з об-
лаштування зеленої зони. Кажуть, 
що пишаються своєю школою і раді 
допомагати в такій гарній справі. 

– Нам дуже приємно, що саме 
наша школа так голосно заявила 
про себе й отримала можливість 
втілити цей проект. Навіть коли ми 
закінчимо школу, будемо поверта-
тися сюди і згадувати, що робили 
власними руками, які дерева по-
садили, як вони виросли, – кажуть 
дівчата. 

До речі, в цій школі вже є кали-
нова алея, яку висадили випускни-
ки, а також дубова алея у пам’ять 
про загиблих в АТО. Тому дендро-
парк стане гарним доповненням 
до озеленення цього навчального 
закладу. 

Представник Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» Інна Ткачук 
каже: приємно бачити, що зі ство-
ренням фонду розвитку навчаль-
ного закладу крок за кроком наро-
джується новий підхід до розвитку 
дітей та освіти. 

– Об’єднання зусиль зацікав-
лених батьків, працівників на-
вчальних закладів та учнів ство-
рюють умови для втілення нових 
ідей. Це дає змогу підтримувати 
належну навчально-методичну та 
матеріально-технічну базу школи. 
Зі свого боку, Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» активно долучаєть-
ся до проектів, які мають на меті 
покращення здоров’я, вдоскона-
лення знань та вмінь школярів, – 
зазначила Інна Ткачук. 

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Луцьк 

Гарні клумби руками вчителів та учнів 

Ініціативна група на території майбутнього міні-парку
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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

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»

ПІДТРИМКА ОСББ

ІНІЦІАТИВНІ ГРОМАДИ

ЛУЧАНИ ДБАЮТЬ ПРО ТЕПЛО В СПІЛЬНОМУ ДОМІ

ОНОВЛЕНИЙ КЛУБ ДЛЯ 
ГРОМАДИ СЕЛА БУБНІВДля співочої й талановитої 

молоді села Бубнів 
Локачинського району 
відкриття оновленого Будинку 
культури справді урочиста 
подія. Довгі роки будівля 
стояла пусткою, а в школі не 
було навіть актового залу 
для проведення святкових 
подій, випускних вечорів, 
дискотек. Тому відновлення 
роботи сільського клубу 
було дуже актуальним, але й 
дороговартісним проектом, 
що потребував чимало часу та 
бажання всієї громади. 

А підштовхнула односельців 
на добру справу ініціативна жін-
ка Любов Михайлівна Кондратюк. 
Вона стукала у всі двері: зверта-
лася до органів влади, шукала 
спонсорів, інвесторів, друзів, які 
допомогли б громаді в реалізації 
проекту. На її ініціативу відгукну-
лися й представники Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» у Локачин-
ському районі, й небайдужі місцеві 
підприємці та сільська рада. Відтак 
спільними зусиллями вдалося зро-
бити сучасний і якісний ремонт 
всередині будівлі, прикрасити 
гарними сценічними гардинами, 
декоративними елементами, а для 
змістовного дозвілля молоді при-
дбати мультимедійне обладнан-
ня, тенісний стіл, шахи й шашки, 
дартс, світлові прилади для диско-
теки, а також обігрівачі. Тепер і в 
холодну пору року у клубі можна 
буде проводити концерти, сходини 
громади, дискотеки та змагання. 

Усе більше мешканців луцьких 
багатоповерхівок переконуються 
в ефективній діяльності ОСББ. 
Насамперед – це нижча оплата 
за спожиті газ та електроенергію 
завдяки встановленим лічильникам 
для обліку тепла й світла. А 
також – енергозберігальні вікна 
і двері, економне освітлення в 
під’їздах, благоустрій у дворах.

Приємно, що сьогодні не лише молоді 
люди хочуть таких змін, а й представники 
старшого покоління готові до них. Гарний 
приклад – Петро Михайлович Курило, 
який очолює ОСББ, що на вул. Володи-
мирській, 114. Пенсіонер активний та іні-
ціативний, каже: якщо не взяти справу в 
свої руки, то ніхто інший не подбає про 
спільний дім. 

– Наш 40-квартирний будинок зданий 
в експлуатацію ще у 1996 році. Нині ре-
монту й заміни потребують системи водо-
відведення, каналізаційна, теплова. До ми-
нулого року він був на балансі в жеку, але 
результат такого господарювання невтіш-
ний. Тому більшість мешканців підтрима-
ли створення ОСББ. Розпочати вирішили 
із впровадження енергоефективних захо-
дів, – розповідає пан Петро.

Спочатку ініціативна група звернула-
ся в Офіс розвитку кварталу Фонду Іго-
ря Палиці «Тільки разом», де й отримала 
всі можливі консультації щодо створення 
ОСББ. 

– Після створення Петро Курило звер-
нувся в ОРК із клопотанням про надання 
їм допомоги на встановлення теплового 
лічильника. Другим кроком стало вста-
новлення вікон на сходинкових майдан-
чиках між поверхами. На впровадження 
енергоощадних заходів мешканці будинку 
шукають всі можливі джерела фінансу-
вання: крім власних коштів та допомоги 
від Фонду, цього разу вони скористали-

ся банківським кредитом, відповідно до 
якого держава відшкодовує значну частку 
коштів. Відтак навантаження на кожного 
мешканця будинку суттєво зменшилося, – 
розповіла представник Фонду Ігоря Пали-
ці «Тільки разом» Олена Оліфірович. 

За рік з моменту створення цього 
ОСББ вдалося зробити чимало для приве-
дення будинку до належного вигляду. 

– Встановлення лічильника тепла дало 
можливість економити до 20% на витра-
тах у зимовий період. Також замінили 
лічильник обліку електроенергії та вста-
новили енергоощадні лампи у під’їздах, 
своїми силами утеплили труби. Зараз ми 
скористалися програмою кредитування 
«Теплі кредити» і встановили 16 метало-
пластикових вікон у місцях загального 
користування в будинку. Частину коштів 
виділив і Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом», за що ми дуже вдячні. Надалі пла-
нуємо продовжити енергозберігальні за-
ходи. Насамперед – це утеплення всього 

будинку, – розповів голова ОСББ. 
Депутат Луцької міської ради від 

УКРОПу Олександр Волинець, якого на 
виборах до місцевої ради підтримали жи-
телі цього мікрорайону, каже: і справді 
житловий фонд, що був на балансі в же-
ках, зараз потребує особливої уваги. За 
десятки років зношеність комунікацій – 
чи не першочергова проблема. Тому ство-
рення ОСББ сьогодні є вкрай потрібним, 
і Луцьк – лідер в Україні у цьому питан-
ні. Допомагає їм у цьому й міська рада, 
виділяючи кошти на підтримку проектів 
згідно з Програмою сприяння діяльності 
об’єднань співвласників багатоквартир-
них будинків та Програмою з відшкоду-
вання частини відсотків за кредитами на 
термомодернізацію для ОСББ. Потрібно, 
щоб і на державному рівні ОСББ мали під-
тримку, тоді зможемо зробити ще більше 
та покращити ситуацію в країні загалом.

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Луцьк 

– Протягом десяти років у на-
шому клубі постійно змінювалися 
керівники, він нікому не був потрі-
бен, а тому з часом занепав зовсім. 
От і виникла ідея відремонтувати 
його, поки будівля зовсім не роз-
валилася. Завдяки інвесторам, 
а також сільській раді й Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» нам 

вдалося реалізувати заплановане 
у короткі терміни. Активно до-
лучилися й односельці: молодь 
фарбувала, прибирала, батьки до-
помагали. Усе робили разом, тому 
й результат гарний, – каже ініціа-
тивна Любов Кондратюк, яка хоч і 
пенсійного віку, але депутат сіль-
ської ради. 

Завідувач Будинку культури 
Анатолій Гумись обіймає цю по-
саду з січня цього року. Каже, що 
в селі є молодь, яка залюбки грала 
б і в настільні ігри, у теніс, але досі 
не було де, а на дискотеки ходили 
в сусідні села. 

– Концерт, присвячений від-
криттю клубу, – справді свято, це 

перший захід цього року, але, спо-
діваюся, аж ніяк не останній, – за-
значає пан Анатолій. 

Під час урочистостей сіль-
ський голова Руслан Торчинський 
привітав односельців з такою при-
ємною подією і подякував усім, 
хто долучився до цього: Фонду, 
місцевим інвесторам, громаді. А 
музичний дарунок привезли ар-
тисти Локачинського районного 
будинку культури.

– Я особливо пишаюся тим, що 
наш Фонд долучився до реалізації 
цього проекту. Адже культурна 
галузь у нашій країні протягом 
останніх років фінансується недо-
статньо, тому оновлення сільсько-
го клубу – дуже важлива подія для 
всієї громади. Бажаю, щоб двері 
цього закладу були завжди від-
чинені, а кожен житель знайшов 
собі заняття до душі, – побажала 
представник Локачинської район-
ної організації політичної партії 
«Українське об’єднання патріо-
тів – УКРОП» Оксана Дмитрук. 

Привітав присутніх із гарним 
святом і голова районного осеред-
ку, депутат від УКРОПу Василь 
Демидюк. Він зазначив, що тільки 
в згуртованості – сила громади, і 
сьогодні результат спільної пра-
ці – це гарний оновлений Будинок 
культури, що став одним з найкра-
щих у районі. 

– Хочеться, щоб у вашому та 
інших сільських клубах відпочива-
ла не тільки молодь, а й усі жителі 
села, знову діяли різні гуртки – му-
зичні, творчі, спортивні. Щоб цей 
заклад став осередком культури 
для всієї громади, – резюмував Ва-
силь Демидюк. 

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Локачинський район

Депутати та лучани спільно 
розв’язують питання

Співпраця з ініціативними 
громадами дає гарний результат Молодь тепер танцюватиме у рідному клубі

Музичний дарунок від 
талановитих локачинців

Укропівець Василь 
Демидюк вітає громаду 
із вдалим проектом
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Фонд Ігоря Палиці

Міцна держава – сильна і здорова нація

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

Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

Голова Волинської обласної 
регіональної парторганізації 
політичної партії «Українське 
об’єднання патріотів – УКРОП» 
Вячеслав Рубльов:
– Смолигівська ОТГ хоч і молода, але 
ініціативна, активно бере участь 
у проектній діяльності. Завдяки 
громадській організації «Крило надії», 
яку очолює депутат Луцької районної 
ради від партії УКРОП Яна Гончарук, 
активістам вдається залучати кошти 
благодійників. 
Зокрема, спільно із Фондом Ігоря 
Палиці «Тільки разом» на території 
Смолигівської ОТГ вже реалізовано два 
проекти. На умовах співфінансування 
Хорохоринська ЗОШ I-III ступенів 
отримала нову мультимедійну дошку, 
проектор та ноутбук. Сучасним 
обладнанням модернізували кабінет 
англійської мови. У Смолигівську ЗОШ 
I-III ступенів придбали навчально-
демонстраційне обладнання в кабінет 
фізики й сучасні інструменти для 
занять гуртка з автомоделювання. 
Нині триває процес підготовки до 
реалізації третього спільного проекту.  

МОЄ СЕЛО – МОЯ РОДИНА!

У НОВОСІЛКАХ – НОВИЙ 
ВІДПОЧИНКОВИЙ КОМПЛЕКС

СТИМУЛ ДЛЯ МОЛОДІ

СВЯТО ГРОМАДИ

Під таким гаслом усією громадою 
відзначили 460-річний ювілей у селі 
Смолигові. Свято вийшло на славу: 
місцеві жителі та гості могли оглянути 
роботи майстринь, насолодитися 
виступами самодіяльних колективів, 
повболівати за учасників спортивних 
змагань, або ж і самі попіднімати 
важкі гирі. 

Дітлахи залюбки підставляли щіч-
ки та рученята для художнього розпису 
хною, скакали на батуті й ласували сма-
коликами від місцевих господинь. Під-
літки юрмилися біля імпровізованого ко-
зацького табору, де можна було не лише 
побачити давню зброю та випробувати 
сили у стрільбі з лука чи метанні списа, а 
скуштувати справжнього кулешу. 

На свято, що його організували ак-
тивні жителі громади, завітало багато 
почесних гостей. Серед них – і представ-
ник Луцької районної організації по-
літичної партії «Українське об’єднання 
патріотів – УКРОП» Наталія Рубльова. 

– Від імені Фонду та обласного осе-
редку партії УКРОП вітаю усіх зі святом. 
Ваше село – унікальне, а громада – актив-
на й прогресивна. Недарма ж Смолигів у 
числі перших став центром об’єднаної 
територіальної громади. Бажаю вам і 
надалі рости й розвиватися, нехай ваші 
найсміливіші плани здійснюються, – по-
бажала Наталія Рубльова. – А в пода-
рунок від Фонду та партії УКРОП при-
йміть сучасний проектор для школи.

За словами голови Смолигівської 
ОТГ Галини Прус, об’єднану громаду 
вони створили в 2015 році. Як зазначає 
Галина Дмитрівна, цей процес  відбувся 
не за перспективним планом, а всупе-
реч. Адже до Смолигівської ОТГ входять 
лише два села – Смолигів та Хорохорин. 

Маленьке село Новосілки, 
що у Володимир-

Волинському районі, вперше 
відзначило день села зі 
спортивними змаганнями, 
відкриттям футбольного поля 
та дитячого майданчика. 
Жителі не приховують: до 
останнього сумнівалися, що 
на місці колишнього смітника 
з’явиться відпочинковий 
комплекс. 

– Ще рік тому тут росли чагар-
ники. Але завдяки ініціативним 
жителям та фінансовій підтримці 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» село отримало футбольне 
поле, місце для гри у волейбол 
та ігровий майданчик для най-
молодших. Як бачимо, сьогодні 
діти мають місце для ігор та роз-
ваг, – каже Вікторія Кашуба, пред-
ставник Володимир-Волинської 
районної організації політичної 
партії «Українське об’єднання пат-
ріотів – УКРОП». 

Марія Кравчук народилася 
та виросла в Новосілках, тут за-
кінчила середню школу, пізні-
ше – музичну з класу фортепіано. 
Та обрала для душі зовсім інший 
інструмент – саксофон. Дівчина 
навчається в Люблінському му-
зичному училищі, що у сусідній 
Польщі. У Новосілки  приїхала на 
літні канікули. Разом із батьком, 
теж музикантом-саксофоністом, 
Марія відкривала святковий вечір 
у рідному селі. 

– Добре, що в Новосілках 
з’явився відпочинковий комплекс, 
де з користю можуть проводити 
вільний час діти й молодь. Прос-
то людям набридло спостерігати 
за тим, як село руйнується, а най-
кращі його жителі їдуть за кордон. 
Саме тому вирішили згуртуватися 

і зробити корисну справу, – каже 
Марія Кравчук. 

Михайло Шостак – депутат 
районної ради від УКРОПу. Каже, 
односельчани підтримали ідею об-
лаштувати в селі місце, де дорослі 
й діти могли б проводити вільний 
час. Гуртом корчували чагарники, 
готували місце для відпочинково-
го комплексу. Колективно писали 
проект на розгляд Фонду Ігоря 

Палиці «Тільки разом». 
– Ми чули позитивні відгуки 

про діяльність Фонду на Волині. 
Читали в газетах і бачили по те-
лебаченню, як навіть у найвідда-
леніших селах з’являються дитячі 
майданчики, оновлюються ФАПи 
та клуби. Вирішили і собі спробу-
вати, – розповідає Михайло Шос-
так.   

Урочисте відкриття дитячого 

майданчика поєднали зі змагання-
ми з міні-футболу між командами 
трьох сіл на оновленому полі. Гра-
вець футбольної команди із села 
Заріччя Владислав Лінартович по-
зитивно  оцінив якість поля. 

А поки діти насолоджувалися 
новеньким майданчиком, пред-
ставники Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» нагороджували пе-
реможців  футбольного турніру. На 

згадку про матч спортсмени-ама-
тори отримали кубки і грамоти. 

Щасливі фото з кубками, 
спільні родинні виступи й відпо-
чинок – таким день села у Новосіл-
ках  запам’ятається його жителям. 
А ще тим,  що тільки разом можна 
змінити рідне село на краще.

Ірина КУДРЯ,
Володимир-Волинський 

район

– Але у нас все вийшло, ми маємо 
чим пишатися. У Смолигові діє сучасний 
логістичний центр Nestlé, вулиці освіт-
люються сонячними батареями, малюки 
відвідують надсучасний дитсадок. Вірю, 
що зробимо такою ж школу, реставру-
ємо храм. Вірю у світле гарне майбутнє 
нашої громади, адже маємо багато дру-
зів, які нам допомагають, бажають добра 
і процвітання, – зазначила Галина Прус. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Луцький районГолова ОТГ Галина Прус

Концерт для громади

Уроки влучної стрільби Смолигівський силач

Творчі миті

Хто чемпіон?

Спортсмени-аматори

Мелодія від Марії Кравчук Свято для всієї громади

Найбільше майданчику радіють діти Веселі гойдалки
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Фонд Ігоря Палиці

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

Тренуйся щодня – ставай сильнішимТренуйся щодня – ставай сильнішим

14

Представник Волинської обласної регіональної парторганізації 
політичної партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» 
Олександр Мельничук: 
– Дітки, які займаються спортом і досягають найкращих 
результатів, дають приклад іншим. Адже дитина, яка знає, як 
досягнути спортивного результату, вміє ставити цілі, знається 
на тактиці, має витривалість, наполегливість, відчула смак успіху. 
Ці навики знадобляться їм і в дорослому житті. Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» щороку вкладає кошти у спортивну інфраструктуру 
області, інвентар, а вручення річних стипендій найкращим учням 
ДЮСШ стало доброю традицією. І ми раді бачити й минулорічних 
стипендіатів, і нових.

ПІДТРИМКА МОЛОДІ

ЄДНАННЯ ГРОМАДИ У ЖУРАВИЧАХ ТА ОМЕЛЬНОМУ 
ВІДГУЛЯЛИ ДНІ СЕЛАПеретягування каната, 

спортивні забіги, святкові 
ярмарки та концерти – у 
двох населених пунктах 
Ківерцівського району – 
Журавичах та Омельному – 
днями відгуляли дні села. 

Святковий ярмарок, майстер-
класи та різноманітні спортивні 
розваги – на відзначенні дня села в 
Журавичах ніхто не сумував. Міс-
цеві кажуть, так масштабно його 
тут не святкували вже років зо три.

– У нас були спортивні забі-
ги, в яких брали участь усі охочі. 
Перший організували для діток до 
10 років. Вони бігли від пішохідно-
го переходу до магазинчиків. І хто 
перший прибіжить, тому на вибір 
підприємця складали подарунки на 
приблизну суму 100 гривень, – по-
ділилася жителька села Журавичі 
Василина Мекуш.

В одній зі спортивних еста-
фет взяли участь і місцеві жінки. 
Обов’язковою умовою для участі в 
цьому змаганні була наявність під-
борів. 

На святкування дня села у 
Журавичах прибули гості з партії 
УКРОП: народний депутат Ірина 
Констанкевич, депутат Волинської 
обласної ради Олександр Омельчук 
та перший заступник міського го-
лови Луцька, депутат Ківерцівської 
райради Григорій Недопад. 

За словами голови Журавичів-
ської сільської ради Алли Гонтар, 
громада активно співпрацює із 
Фондом Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом». За цей час уже встигли вті-

У рамках програми «Підтримка 
обдарованої молоді» вихованці 
дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл Ківерців та Каменя-
Каширського отримали 
сертифікати на виплату 
щомісячних стипендій від Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». До 
кінця року кожен із них за високі 
здобутки на всеукраїнських 
змаганнях щомісяця буде 
отримувати по 500 гривень.

Зокрема, це вихованці Ківер-
цівської дитячо-юнацької спортив-
ної школи: легкоатлети Мирослава 
Панасюк, Ірина Чиж, Іванна Коро-
люк; призерка з настільного тенісу 
Сніжана Бондарук; юні боксери 
Григорій Трофимчук та Вадим Бай-
да. Камінь-каширські спортсме-
ни – юні дзюдоїсти Юлія Литвин-
чук, Марія Наумик та важкоатлети 
Валерія Козак, Богдан Назарчук, 
Богдана Занюк і Вадим Куцик. 

Юним спортсменам ці кошти 
дуже потрібні і є гарним стимулом 
для подальших перемог. Вони мо-
жуть придбати сучасну спортивну 
форму, екіпірування, обладнання 
та інвентар для занять у своєму 
виді спорту.

лити у життя важливі для сільської 
ради ініціативи.

– За допомогою Фонду ми реа-
лізували три великі проекти. На 
умовах співфінансування замінили 
вікна і двері в амбулаторії, огорожу 
на кладовищі та вікна у спортзалі. 
До слова, коли проекти реалізову-
ються саме на умовах співфінансу-
вання, то люди починають це біль-
ше цінувати, адже вкладені і їхні 
кошти, – розповіла голова Журави-
чівської сільради.

– Мені не соромно перед вами 
звітувати, що за рік своєї каденції 
у парламенті я змогла залучити на 
свій 23-й округ майже 28 мільйонів. 

Днями для округу погодили надан-
ня 12,5 мільйона гривень. Як на-
родний депутат і далі працюватиму 
над тим, аби частинка моєї роботи 
була внесена в скарбничку вашого 
села, – зауважила Ірина Констанке-
вич.

Того ж дня народний депутат 
відвідала і сільське свято в сусід-
ньому Омельному. Під час концерту 
Ірина Констанкевич символічними 
подарунками привітала наймолод-
ших та найстарших жителів цього 
села. 

– День села – це свято, яке згур-
товує людей. Ще коли я був голо-
вою Ківерцівської районної ради, 

ми разом із депутатами намагали-
ся максимально відвідувати такі 
святкування, щоб люди бачили, що 
ті, кого вони обрали, з ними і пра-
цюють для них, – зазначив депутат 
райради Григорій Недопад. 

– Сьогодні в мене найприємні-
ші враження. Коли бачиш, які ак-
тивні голови сіл, які щирі тут жите-
лі, хочеться ще більше працювати, 
максимально долучатися до їхньої 
роботи і сприяти всім їхнім ідеям 
та прагненням, – додав депутат 
обл ради Олександр Омельчук. 

Ірина Констанкевич підкрес-
лює: саме завдяки селам і їхнім жи-
телям в нашій державі і далі лунає 

українське слово та викохується 
українська культура.

– На такі свята треба їздити, бо 
Україна не мислиться в майбутньо-
му без села. Постійно пояснюю в 
різних міністерствах, що села по-
трібно максимально підтримувати, 
адже ці люди в умовах безгрошів’я, 
бездоріжжя вміють жити і працю-
вати, – наголосила нардеп. – Часті 
поїздки на округ та спілкування з 
цими людьми дають можливість 
відчути і побачити український ха-
рактер. Ці люди вміють і працюва-
ти, і святкувати.

Анна ВОЛОЩУК,
Ківерцівський район

СПОРТСМЕНИ КІВЕРЦІВСЬКОГО ТА КАМІНЬ-
КАШИРСЬКОГО РАЙОНІВ ОТРИМАЛИ СТИПЕНДІЇ

Менеджер Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Олексій Сорокун 
розповів, що стипендію отримують 
за високі досягнення вихованці 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
за 1-8 місця на чемпіонатах та куб-
ках України серед різних вікових 
категорій. Якщо ж це сільські шко-
ли – беруть до уваги 1-12 місця на 
аналогічних змаганнях.

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Камінь-Каширський, 

Ківерцівський райони

Камінь-каширські юні 
спортсмени отримали сертифікати

Тішаться стипендіям 
і вихованці Ківерцівської ДЮСШ

Урочистий момент 
вручення сертифікату

Вихованці дитячого садочка села Журавичі Вітання молодятам від нардепа

На дні села для найменших 
організували майстер-класи Святкові атракціони для діток Найстарші гості святкування
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СУБОТА 5 серпня
06.00 Д/ф «Командарм»
06.30 Д/ф «Операція 

«Тютюн»
07.30 Д/ф «Кардинал 

Мар’ян Яворський»
08.30 Д/ф «Абетка життя 

Григорія Епіка»
09.00 Д/ф «Після 

прем’єри - розстріл»
10.10 Д/ф «Августин 

Волошин. Метеорит 
незалежності - над 
Срібною землею»

11.10 Д/ф «Легіон. 
Хроніка УГА»

12.25 Т/с «Справедливі»
15.30 Д/ф «Чесно жити і 

чесно померти. Ігуменя 
Йосифа Вітер»

16.40 Д/ф «Василь Стус. 
Феномен суток»

17.40, 23.30 Д/ф «Кенгір. 
40 днів свободи»

19.20 Х/ф «Марія-
Антуанетта»

21.00, 01.10 Новини
21.30 Розсекречена 

історія
22.20 Д/ф «Василь 

Симоненко. Тиша і грім»
22.45 Мегалот
23.00 Борхес
01.35 Д/с «Бог в Америці»
02.35 Т/с «Таксі»
04.05 Т/с «Роксолана»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.20 Зона ночі
05.00 Т/с «Татусеві дочки»
05.49, 07.09 Kids Time
05.50 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.10 Ревізор
10.15 Страсті за 

Ревізором
13.00 Х/ф «Зоряна 

брама»
15.50 Х/ф «Зоряний 

десант»
18.15 Х/ф «Дивергент»
21.00 Х/ф «Інсургент»
23.10 Х/ф «13 привидів»
01.00 Х/ф «Сомнія: 

Перш, ніж я 
прокинусь»

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

Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Кохана, ми 

вбиваємо дітей»
13.35 «Вагітна у 16»
15.15 Х/ф «Коли цвіте 

бузок»
17.05 Х/ф «Кохання під 

наглядом»
19.00 Х/ф «Біля річки 

два береги-2»
22.50 Х/ф «Не можу 

сказати «прощавай»

СТБ
07.50 «Чи знаєте ви, що...»

08.25 «Мультфільми»

10.00 Х/ф «Любий 
Джон»

12.10 Т/с «H2O: Просто 

додай води»

13.45 «Орел і Решка. 

Навколосвітня 

подорож»

22.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»

00.00 «Вечірній квартал»

01.35 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 03.00 

Сьогодні
07.15, 05.45 Зірковий 

шлях
08.20, 15.20 Т/с 

«Коловорот»
18.00, 19.30 Т/с «Бридке 

каченя»
22.10 Х/ф «Мама 

виходить заміж»
00.10 Реальна містика
03.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ

07.20, 18.20 

Паралельний світ

09.10 Містична Україна

10.00 Вирішальні битви 2 

світової

12.00, 21.00 Любов, 

ненависть і пропаганда

14.40 Рідні домівки

15.40 Берег Африки

23.50 Бандитська Одеса

03.00 Скарб.UA

МЕГА

06.20, 19.30 «ТСН»

07.15 «Гроші»

08.45, 20.15 Х/ф «Життя 

після життя»

01.10 «Вечірній Київ»

04.45 «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»

05.20 Х/ф «Громобій»

1+1

06.20 Х/ф «Білий Бім 
Чорне Вухо»

10.00, 02.25 Х/ф «Балада 
про доблесного 
лицаря Айвенго»

12.00 Х/ф «Знахарка»
16.00, 20.30 Т/с «І все-

таки я кохаю...»
20.00, 03.50 «Подробиці»
22.30 Х/ф «Щасливий 

маршрут»
00.20 Х/ф «Соломон 

Кейн»
04.20 Х/ф «Гаджьо»
05.00 «Великий бокс. 

Василь Ломаченко - 
Мігель Марріага»

ІНТЕР

05.00 Т/с «Код 
Костянтина»

06.35 Т/с «Відділ 44»
09.15, 13.00 Х/ф 

«Повінь»
12.45, 04.50 Факти
13.40 Х/ф «Дочка 

генерала»
15.55 Х/ф «Аполлон 13»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Лють»
22.50 Х/ф «Орлиний зір»
01.00 Х/ф «Крикуни-2. 

Полювання»
02.35 Т/с «Лас-Вегас»
04.00 Провокатор

ICTV

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 Т/с «Снігова 

королева»
14.00 М/ф «Оз: Нашестя 

летючих мавп»
15.40 М/с «Пригоди 

Котигорошка та його 
друзів»

17.00 Х/ф «Везунчик»
18.40 М/ф «Родина 

Крудс»
20.25 М/ф «Турбо»
22.10 Х/ф «Залишені»
00.25 Х/ф «Історії 

нашого кохання»
02.25 Х/ф «Геть сором!»
04.05 Віталька

ТЕТ
06.05 Х/ф «Мрія»
09.50 «Шеф-кухар 

країни» з Михайлом 
Поплавським

10.25 Життя в цифрі
11.25 Завтра-сьогодні
13.50 «Іпостасі спорту»
15.30 «Соціальний 

статус»
16.05 Олімпійські історії
16.40 «Відлуння» і «Я в 

політики пішов»
18.00 «Жертви 

радянської естради. 
Вадим Мулерман»

19.10 «Жертви 
радянської естради 
Валерій Ободзинський»

20.20 Андрей Демиденко. 
Нас выбрало время...

20.50 Концерт пам’яті 
Миколи Мозгового

01.10 «Ніч чорних 
краваток» 18+

02.45 «Життя на Вершині» 
18+

03.50 «Світські хроніки»
04.15 «Цивілізація 

Incognita»
04.30 «Модні історії з 

Оксаною Новицькою»
05.00 «Джаз-коло»

ТОНІС

06.00 Мультсеріал «Авто 
про добро»

06.30 Провінція
07.00 Детонація
07.30, 01.30 Євромакс
08.00, 09.00 «На часі»
08.30, 09.30, 19.10, 21.55, 

00.25, 02.55 Погода
08.35 Глобал 3000
09.35, 18.30, 20.30, 

22.00, 02.20 Вголос
09.45, 16.20 Візерунок 

дня
10.00 Запитай у депутата
11.00 Т/с «Поклик предків»
12.00 Говоримо 

польською
12.20 Мультфільм
12.30, 20.00 Феєрія 

мандрів
13.00 Д/ф «Генеральна 

репетиція»

АВЕРС 14.00 Поспілкуймося
15.00 Х/ф «Жменяки»
16.00 ЧП+
16.30 Малюваки
17.00 Д/ф «Собор на крові»
17.30 Завтра-сьогодні
18.00 Детонація
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На 
часі». Спецвипуск

19.15 Сад. Город. Квітник
19.30 Надія Ізраїлю
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

подій
22.10 Х/ф «Жменяки»
23.30 Д/ф «Собор на крові»
00.30 Музична скринька
01.00 Огляд світових 

подій
02.00 МузейОк
03.00 Завтра-сьогодні
03.30 2Я - одне життя
04.30 Ретроспектива: 

«Вітер зі Сходу»

П’ЯТНИЦЯ 4 серпня
06.00, 19.55 Д/с 
«Орегонський путівник» 
06.30 М/с «Мандрівники 
в часі» 07.15 М/с 
«Книга джунглів» 
08.05 Д/с «Історичні 
розслідування» 09.00, 
16.45 Д/с «Порятунок 
ферми» 09.30, 23.30 Д/с 
«Дикі тварини» 11.05, 
14.00 Погода 11.20 Т/с 
«Епоха честі» 13.00, 
15.00, 18.30, 21.00 
Новини 13.15, 23.00 
«Схеми» 14.05, 01.55 
Т/с «Лінія захисту» 15.35 
Д/с «Вагасі - японські 
солодощі» 17.20 Хто 
в домі хазяїн? 17.40 
М/с «Легенда про 
Білосніжку» 18.15, 01.10 
Новини. Світ 18.45, 
01.25 Про головне 
19.00, 01.40 Новини. 
Культура 19.20 Д/с 
«Мистецький пульс 
Америки» 20.30 Борхес 
21.30 Всесвітні ігри-
2017. Яскраві моменти 
21.50 Богатирські 
ігри 22.50, 03.55 
Д/с «Південна Корея 
сьогодні» 02.35 Т/с 
«Таксі» 04.10 Вікно в 
Америку 04.30 Світло 
05.30 Д/ф «Командарм» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.00 Зона ночі
04.30 Т/с «Татусеві дочки»
05.49, 07.39 Kids Time
05.50 М/с «Сімейка 

Крудс»
06.10 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.40 Київ вдень та вночі
13.10 Серця трьох
17.00 Від пацанки до 

панянки
21.20 Абзац. Спешл
22.20 Х/ф «Сомнія: 

Перш, ніж я 
прокинусь»

00.20 Х/ф «Скалка»

НОВИЙ КАНАЛ
06.45 «Хата на тата»
08.35 Х/ф «Маша»
10.20 Х/ф «Холодне 

серце»
18.00, 22.00 Вікна-

Новини
18.30 Х/ф «Коли цвіте 

бузок»
20.30 «Кохання під 

наглядом»
22.45 Х/ф «Кохання під 

наглядом»
23.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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

Юкрайна»
10.30 «Розсміши коміка»
11.25 «Навколо М»
12.25, 18.00 «Орел і 

Решка. Шопінг»
14.25, 20.00 «Орел і 

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

Решка. Ювілейний 2»
19.00 «Орел і Решка»
22.00 «КВН на БІС»
22.25 «Вечірній квартал»
00.00 Х/ф «2199: 

Космічна Одіссея»
02.25 «Нічне життя»

К1
06.10, 12.50 Т/с 

«Черговий лікар»
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
03.10 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15, 05.30 Зірковий 
шлях

10.50, 04.00 Реальна 
містика

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 
лікар 2»

19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»

21.00 Т/с «Коловорот»
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 Таємниці акул 
11.50 Дика Канада 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 
17.00 Мисливець та 
жертва 18.00, 22.40 
Мегазаводи 20.00 Брама 
часу 03.40 Органи на 
експорт 04.20 Секти. 
Контроль свідомості 05.10 
Потойбіччя. Сни 

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»
10.40, 12.10 «Міняю 

жінку - 2»
13.30, 14.30, 15.30 Т/с 

«Центральна лікарня»
16.30 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
20.15 «Ліга сміху 2»
22.10 «Розсміши коміка. 

Діти»
00.00 Х/ф «Громобій»
01.45 Х/ф «Чаттахучі»
05.05 Мультфільми «Як 

козаки...»

06.00, 05.40 
«Мультфільм»

06.20, 14.30 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00 
Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.20, 12.25 Т/с «Райські 
яблучка. Життя триває»

17.10 «Речдок»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 05.00 «Подробиці»
20.40 Х/ф «Знахарка»
00.55 Х/ф «Тіні забутих 

предків»
02.35 Д/п «Замки 

Закарпаття»
03.15 «Чекай на мене»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.40 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.50 Інсайдер
10.55, 13.20 Х/ф 

«Повінь»
13.30, 16.10 Т/с «Небо у 

вогні»
17.45 Т/с «Операція 

«Горгона»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Т/с «На трьох»
23.45 Х/ф «Дочка 

генерала»
01.50 Х/ф «Супернова»

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
10.00 Х/ф «Ра-Один»
12.50 ЛавЛавСar
13.50 Одного разу під 

Полтавою
14.55 Одного разу в Одесі
15.20 Т/с «Домашній 

арешт»
15.55 Віталька
17.50 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.00 М/ф «Родина 

Крудс»
21.50 Х/ф «Шеф»
23.30 Х/ф «Залишені»
01.30 Щоденники 

Темного 16+
03.40 Це любов

ТЕТ

06.05 «Формула 
Пруста. Михайло 
Сидоржевський»

06.50 DW-Візерунок дня
07.00 «Алло, лікарю!»
10.35 «Модні історії з 

Оксаною Новицькою»
11.00 «Будьте здорові!»
14.00 «Алло, лікарю!»
15.00 «Відлуння»
15.35 Природа сьогодні
16.35 Супервідчуття
17.00 Повітряні воїни
18.00 «Алло, лікарю!»
19.00 В гостях у 

Дмитра Гордона. Віра 
Васильєва, 2 ч.

20.00 Природа сьогодні
21.00 «Цивілізація 

Incognita»
21.20 «Відлуння»
22.00 DW-Візерунок дня
22.25 Вікно в Европу 

Михайла Поплавського
22.50 Концерт Геннадія 

Татарченка «Такі 
знайомі мелодії»

23.55 «В’ячеслав 
Хурсенко. Політ білого 
журавля»

01.05 «Вечір памяті 
Вачеслава Хурсенка»

03.20 «Азбука життя 
Миколи Сивого»

04.30 «Модні історії з 
Оксаною Новицькою»

05.00 «Відлуння»
05.30 DW-Візерунок дня
05.40 «Джаз-коло»

ТОНІС

06.00, 16.30 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

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

07.35 Глобал 3000
08.35, 18.30, 22.05, 

02.20 Вголос
08.45, 16.20, 23.45 

Візерунок дня
09.00 Т/с «Поклик 

предків»
10.00, 23.15 Діагноз: 

здоров’я
10.30 Культ Ура!
11.00 Топ- Нет
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня

АВЕРС 12.20, 17.20 Забави
12.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
14.30 Шукаємо таланти
15.00 Х/ф «Сад 

Гефсиманський»
16.00 ЧП+
17.00 Ломастер
17.30 Рандеву
18.00 Детонація
19.00 Т/с «Поклик 

предків»
20.00, 00.35 Євромакс
20.30 Запитай у депутата
20.55 Вечірня казочка
21.00 Запитай у депутата
22.15 Х/ф «Жменяки»
01.00 Т/с «Поклик 

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

«Винищувачі»

Фільм «Зоряний десант»

Фільм «Тіні забутих предків»

Фільм «Залишені»

15:50

00:55

23:30

sled.net.ua

Фільм «Орлиний зір»

22:50

kino.de

inter.ua

kino-na-xati.com

ПОМЕР АКТОР З ФІЛЬМУ 
«САМ УДОМА» 

Актор Джон Херд, який знімався у 
фільмі «Сам удома», помер у США. 

Йому було 72 роки, повідомляє The 
Daily Mail. 

Херда знайшли мертвим у готелі в 
Пало-Альто, штат Каліфорнія. Видання за-
значає: нещодавно Джон переніс невелику 
операцію на спині в медичному центрі при 
Стенфордському університеті, а в готелі 
мав залишатися до повного одужання.

Загалом Джон Херд зіграв понад 150 
ролей. Актор став відомий за роллю Піте-
ра Маккаллістера в комедіях «Сам удома» 
і «Сам удома 2: загублений у Нью-Йорку». 
Обидва фільми здобули світову популяр-
ність.

не стало кумира

«НОВИЙ» ЗНІМАЄ 
КОМЕДІЙНИЙ СЕРІАЛ 

Телевізійна прем’єра серіалу 
«Будиночок у селі» запланована на 

2018 рік. У ньому буде 16 серій. 

Серіал вийде на «Новому каналі». Зніман-
нями опікується IQ Production. Раніше про-
дюсери працювали над серіалами «Останній 
із Магікян», «Матусі» та «Великі почуття». 

В основі сюжету – новостворена сім’я, 
яка захопилася ідеями органічного харчу-
вання й вирішила створити страусину фер-
му. Для цього герої навіть переїхали з мод-
ної київської квартири у глухе село. Головні 
ролі у серіалі зіграли: Костянтин Войтенко, 
Галина Безрук, Назар Задніпровський та Ві-
таліна Біблів. 

телепрем’єра 

dailym
ail.co.uk

novy.tv

Переповнений 
автобус. З натов-
пу жіночий обу-

рений голос:
– Чоловіче, що ви 

робите?
Пауза. Той-таки 
жіночий голос:
– Що ви робите, 

чоловіче?!
Пауза. Зацікав-
лений голос із 
заднього май-

данчика:
– Чоловіче, не 

ятри душу! Ска-
жи, що робиш?!

Сестра вчить 
біологію:

– Які тварини 
провадять 

нічний спосіб 
життя?

– Погугли.
– Ні, погуглів я 

не знаю.



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

ТЕЛЕПРОГРАМА16 www.volynnews.com

Страх – лише продукт твоїх власних думок. Фільм «Після нашої ери»

№ 29 (77)  27 липня 2017 року

НЕДІЛЯ 6 серпня
06.00 Д/с «Орегонський 

путівник»
06.30 М/с «Мандрівники 

в часі»
07.15 М/с «Книга 

джунглів»
08.05 Д/с «Історичні 

розслідування»
09.00 Д/с «Порятунок 

ферми»
09.30 Х/ф «Мадам 

Нобель»
11.20 Театральні сезони
12.05 Мистецькі історії
12.20 Фольк-music
13.30 Перший на селі
13.55 Т/с «Гранд-отель»
19.55 Д/с «Садові скарби»
20.30 Перша шпальта
21.00, 01.10 Новини
21.30 Д/с «Супервідчуття»
21.55 Д/с «Вагасі - 

японські солодощі»
23.30 Богатирські ігри
00.20 Д/ф «Чесно жити і 

чесно померти. Ігуменя 
Йосифа Вітер»

01.35 Надвечір’я. Долі
02.35 Т/с «Таксі»
04.05 Т/с «Роксолана»
05.00 Операція «Тютюн»

05.20, 03.30 Т/с «Код 

Костянтина»

07.00 Т/с «Відділ 44»

10.50, 13.00 Х/ф 

«Аполлон 13»

12.45 Факти

13.50 Х/ф «Орлиний зір»

16.05 Х/ф «Лють»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Штурм 

Білого дому»

21.50 Х/ф «РобоКоп»

00.20 Х/ф «Привид 

будинку на пагорбі»

02.10 Т/с «Лас-Вегас»

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
09.45 М/ф «Оз: Нашестя 

летючих мавп»
11.25 Х/ф «Ра-Один»
14.15 Х/ф «Везунчик»
15.55 М/ф «Турбо»
17.45 Танька і Володька
19.50 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Казки У Кіно
00.00 Х/ф «Шеф»
02.40 Х/ф «Історії 

нашого кохання»
04.20 Віталька

06.00 Х/ф «Оповідь про 
землю Сибірську»

07.50 «Натхнення»
09.50 Природа сьогодні
11.40 «Зимою і літом 

мандруємо світом»
13.50 «Будьте здорові!»
14.15 «Модні історії з 

Оксаною Новицькою»
15.30 «Соціальний 

статус»
16.15 Акустичний 

концерт Віктора 
Павліка «Unplugged»

17.00 «Шеф-кухар 
країни» з Михайлом 
Поплавським

17.40 «Euroshow Михайла 
Поплавського»

18.25 Євромакс
19.00 «Цивілізація 

Incognita»
19.20 «Кумири»
19.40 «Світські хроніки»
20.10 Супервідчуття
21.00 Творчий вечір 

Вадима Крищенка » 
Нехай буде воля Твоя...»

01.10 «Ніч чорних 
краваток» 18+

02.25 «Життя на Вершині» 
04.00 «Світські хроніки»
04.25 «Кумири»
04.35 «Ландшафтні гри»
04.45 «Модні історії з 

Оксаною Новицькою»
05.05 «Джаз-коло»

06.00 «Все буде добре!»
07.05 «Хата на тата»
09.00 «Все буде смачно!»
11.35 «Караоке на 

Майдані»
12.30 «Полювання»
13.35 Х/ф «Не можу 

сказати «прощавай»
15.10 Х/ф «Біля річки 

два береги-2»
19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
22.40 «Я соромлюсь 

свого тіла 3»

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

додай води»
10.45 Х/ф «Любий 

Джон»
12.50 «Орел і Решка. 

Навколосвітня 
подорож»

21.00 «Орел і Решка. 
Ювілейний сезон»

23.00 Х/ф «Шалене 
весіллля»

00.50 «Розсміши коміка»
02.30 «Нічне життя»

06.10, 06.50, 19.00 
Сьогодні

07.20 Зірковий шлях
08.20 Х/ф «Мама 

виходить заміж»
10.20 Т/с «Бридке 

каченя»
14.00 Т/с «Буду вірною 

дружиною»
17.50, 19.30 Т/с «Другий 

подих»
22.30 Т/с «Будинок без 

виходу»
02.05 Реальна містика
03.50 Т/с «Черговий 

лікар»

06.00, 04.20 Бандитська 
Одеса

07.20, 18.20 
Паралельний світ

09.10 Містична Україна
10.00 Вирішальні битви 2 

світової
12.00, 21.00 Любов, 

ненависть і пропаганда
14.40 Рідні домівки
15.40 Берег Африки
17.30 Таємниці 

Гвадалківіру
23.50 Теорія змови
02.40 Правила 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»

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 «Митниця дає 

добро»
14.00 «Великий бокс. 

Василь Ломаченко - 
Мігель Марріага»

16.00, 20.30 Т/с «І все-
таки я кохаю...»

20.00, 01.45 «Подробиці»
22.00 Х/ф «Арфа для 

коханої»
23.45 Х/ф «Любов на 

асфальті»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

ТОНІС

03.00, 02.50 Зона ночі
05.29, 06.49 Kids Time
05.30 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
06.50 Х/ф «Таймлесс. 

Рубінова книга»
09.10 Х/ф «Сапфірова 

книга»
11.40 Х/ф «Смарагдова 

книга»
13.50 Х/ф «Дивергент»
16.30 Х/ф «Інсургент»
18.45 Х/ф «Дивергент, 

частина 3: Віддана»
21.00 Х/ф «Я номер 

чотири»
23.10 Х/ф «100 футів»
01.10 Х/ф «13 привидів»

06.00 Мультсеріал «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, 16.20 Візерунок 

дня
09.30, 14.30, 18.00, 

21.00 Феєрія мандрів
10.00 2Я - одне життя
11.15 Поспілкуймося
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 Благодатна купель
14.00 Дайджест
15.00 Х/ф «Жменяки»
16.00 ЧП+

АВЕРС 16.30 Малюваки
17.00 Д/ф «Собор на 

крові»
17.30 Глобал 3000
18.40 Я тут живу
19.00 Сад. Город. Квітник
19.20 Топ- Нет
19.30 Зроблено в Ізраїлі
20.00, 03.00 Діагноз: 

здоров’я
20.40 Вечірня казочка
21.30 Євромакс
22.00 Х/ф «Жменяки»
23.30 Д/ф «Собор на 

крові»
00.00 Огляд світових 

подій
00.30 Музична скринька
01.15 Поспілкуймося
02.00 МузейОк
02.30 Завтра-сьогодні
03.30 2Я - одне життя
04.30 Ретроспектива: 

«Запорожець за 
Дунаєм»

ФУТБОЛ 1

ПН 31 липня ВТ 1 серпня СР 2 серпня ЧТ 3 серпня ПТ 4 серпня СБ 5 серпня НД 6 серпня
06.00, 08.00, 16.00, 18.05, 

20.10, 22.15, 22.50, 00.50, 
03.00, 05.20 Топ-матч

06.10 Челсі - Вест Гем. 
Чемпіонат Англії

08.10 Олімпік - Верес
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS
10.15 «Великий футбол»
12.00 Лудогорець - ПСЖ. Ліга 

Чемпіонів УЄФА. Прем’єра
13.50 Маріуполь - 

Чорноморець
16.15 Борнмут - Ліверпуль. 

Чемпіонат Англії
18.20 Ман Сіті - Монако. 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА
20.25 Сталь - Шахтар
23.00 Легія - Боруссія (Д). Ліга 

Чемпіонів УЄФА
01.10 Ворскла - Зірка
03.30 Вотфорд - МЮ. 

Чемпіонат Англії

06.00, 08.00, 16.00, 18.05, 
20.10, 22.15, 22.50, 00.50, 
03.00, 05.20 Топ-матч

06.10 Маріуполь - 
Чорноморець

08.10 Арсенал - Ман Сіті. 
Чемпіонат Англії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE

10.20 Сталь - Шахтар
12.05 «Великий футбол»
13.50 Боруссія (Д) - Реал. Ліга 

Чемпіонів УЄФА
16.15 Ворскла - Зірка
18.20 Монако - Ман Сіті. 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА
20.25 Ліверпуль - Лестер. 

Чемпіонат Англії
23.00 Олександрія - Зоря
01.10 Шальке - Зальцбург. Ліга 

Європи УЄФА
03.30 Олімпік - Верес

06.00, 08.00, 16.00, 18.05, 
20.10, 22.15, 22.50, 00.50, 
03.00, 05.20 Топ-матч

06.10 Ліверпуль - МЮ 
08.10 Ворскла - Зірка
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20 Лестер - Ман Сіті. 

Чемпіонат Англії
12.10 Олександрія - Зоря
13.55 Динамо (З) - Ювентус. 

Ліга Чемпіонів УЄФА
16.15 Сталь - Шахтар
18.20 Боруссія (Д) - Монако. 

1/4 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

20.25 Ман Сіті - Вест Гем. 
Чемпіонат Англії

23.00 Олімпік - Верес
01.10 МЮ - Зоря. Ліга Європи 

УЄФА
03.30 Маріуполь - 

Чорноморець

06.00, 08.00, 16.00, 18.05, 
20.10, 22.55 Топ-матч

06.10 Олександрія - Зоря
08.10 Борнмут - Челсі 
10.00, 15.40, 21.45 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20 Олімпік - Верес
12.10 Баварія - ПСВ. Ліга 

Чемпіонів УЄФА
13.55 Ворскла - Зірка
16.15 Олімпік - ПАОК. Ліга 

Європи УЄФА
18.20 Монако - Боруссія (Д). 

Ліга Чемпіонів УЄФА
20.30 Світ Прем’єр-Ліги
20.55 LIVE. Ліга Європи УЄФА
23.00 Наполі - Бенфіка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА
00.45, 03.30 «Студія LIVE»
01.40 Олександрія - Астра. Ліга 

Європи УЄФА
04.00 Кристал Пелес - Сток 

Сіті. Чемпіонат Англії

06.00, 08.00, 12.40, 20.10, 22.15, 
22.50, 00.50, 03.00 Топ-матч

06.10 Арсенал - Челсі. 
Чемпіонат Англії

08.10 Сталь - Шахтар
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20, 16.00 Матч. Ліга Європи
12.10 Світ Прем’єр-Ліги
12.45, 13.20, 14.20, 19.40 

«Студія LIVE»
13.00 Жеребкування стадії 

плей-оф. Ліга Чемпіонів УЄФА
14.00 LIVE. Жеребкування стадії 

плей-оф. Ліга Європи УЄФА
14.40 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА
14.45 «Новачки ЛаЛіги 

2017/2018». Чемпіонат Іспанії
17.50 Олександрія - Астра
20.25 Монако - Ювентус. 1/2 

фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА
23.00 Боруссія (М) - Барселона. 
01.10 Фенербахче - Феєнорд 
03.30 Сандерленд - Арсенал

06.00, 08.00, 16.00, 18.05, 20.10, 
22.15, 03.00, 05.20 Топ-матч

06.10 Тоттенгем - Вест Гем. 
Чемпіонат Англії

08.10 Маріуполь - 
Чорноморець

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE

10.20 Олександрія - Астра. Ліга 
Європи УЄФА

12.10 Сталь - Шахтар
13.55 Матч. Ліга Європи УЄФА
16.15 Вотфорд - Евертон. 

Чемпіонат Англії
18.20 Ювентус - Монако. 1/2 

фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА
20.25 Арсенал - Ліверпуль 
22.50 Світ Прем’єр-Ліги
23.20 Шахтар - Маріуполь
01.10 Габала - Майнц. Ліга 

Європи УЄФА
03.30 Вест Бромвіч - Бернлі. 

Чемпіонат Англії

06.00 Матч. Ліга Європи УЄФА
07.45, 16.00 Світ Прем’єр-Ліги
08.15 Челсі - Саутгемптон. 

Чемпіонат Англії
10.00, 15.40, 20.15 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20, 01.10 Шахтар - 

Маріуполь
12.05 Лудогорець - Арсенал. 

Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра

13.55 Олександрія - Астра. Ліга 
Європи УЄФА

16.30, 18.55 «Тур ONLINE»
16.55 LIVE. Зірка - Верес
19.25 LIVE. Ворскла - Динамо
21.20 «Великий футбол»
23.00 Селтік - Ман Сіті. Ліга 

Чемпіонів УЄФА
00.50, 03.00, 05.20 Топ-матч
03.30 Челсі - Евертон. 

Чемпіонат Англії

Фільм «Штурм Білого дому»

19:10

kino.otzyv.ru

Фільм «Дивергент»

13:50

tvpoolonline.com

у світі кіно 

Фото прес-служби «1+1» 

Незабаром на 
телеканалі «1+1» 
відбудеться прем’єра 

нового турецького серіалу 
«Нескінченне кохання». 
У стрічці зіграв Бурак 
Озчівіт – зірка серіалу 
«Величне століття. 
Роксолана».

За сюжетом головний герой 
Кемаль (Бурак Озчівіт), хлопець з 
бідної сім’ї, зустрічає кохання всьо-
го свого життя – Ніхану (Несліхан 
Атагюль), дівчину із заможної стам-
бульської родини. Вони покохали 
одне одного з першого погляду та 
вирішили створити сім’ю, але на їх-
ньому шляху виникає одразу кілька 
перешкод. 

Першими проти шлюбу висту-
пили рідні дівчини. Батьки героїні 
вважають, що їхня донька буде щас-
ливою з більш заможним хлопцем. 

НА «1+1» – НОВА ТУРЕЦЬКА МЕЛОДРАМА

А брат-близнюк Ніхан Озан під впли-
вом Еміра, який вже давно закоханий 
у героїню, влаштовує пастку, щоб 
розлучити закоханих, але при цьому 
випадково вбиває іншу дівчину. Емір 
пропонує Ніхан врятувати її брата, 

але за однієї умови: героїня має ви-
йти за нього заміж. У відчаї дівчина 
погоджується на пропозицію. Через 

п’ять років Кемаль, який став замож-
ним, повертається у рідне місто та 
прагне помститися за свою кохану. 

Головні ролі в мелодрамі вико-
нали відомі турецькі актори Бурак 
Озчівіт, Несліхан Атагюль, Каан Ур-
ганджіоглу та Меліса Асли Памук. 
Телеканал «1+1» покаже одразу 
два сезони серіалу «Нескінченне 
кохання». 

«1+1» покаже одразу два сезони серіалу

Дівчину із заможної 
стамбульської родини 
зіграла Несліхан Атагюль

У стрічці зіграв Бурак Озчівіт – 
зірка серіалу «Величне століття. 
Роксолана»

Вона: 
– Тепер такий час: 
жити дорого, вми-

рати дорого.
Він: 

– Це ти ще роз-
множуватись не 

пробувала.
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варто знати їжте з користю

Телефони для оголошень: 0332-78-22-06, 066-163-03-15    купи-продай     ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ

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

МФО 303440

ПОМИЛКИ, ЯКІ МИ РОБИМО В ДУШІ

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, ще-
бінь, відсів, камінь бутовий (формак), 
ґрунт на вимостку, послуги самоскидів. 
050-644-59-59, 097-187-90-50.

 Виготовляємо і продаємо кольорові, ме-
талеві штахети з одно- та двоcтороннім 
фарбуванням, ширина – від 8 до 13 см (ма-
тові, глянцеві, золотий дуб, темний дуб). 
Оцинковані труби, ринви, коліна. Ціна ви-
робника. 050-682-21-71, 096-129-25-88.

 Продам дрова, пісок, щебінь різних фрак-
цій, блоки будівельні, цеглу. Доставка пи-
ломатеріалів вантажопідйомністю до 12 т. 
050-378-19-98.

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

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

 Виробниче підприємство запрошує на ро-
боту працівників робочих спеціальностей. 
ЗП від 4000-5000 грн. Офіційне працевла-
штування. 068-302-28-56.

 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, фаб рики; 
зварники, слюсарі, столяри. Високі зар-
плати, перевірені роботодавці. Візова під-
тримка. Довезення до місця праці. (Ліц. 

МСПУ серія АВ № 585198, 30.07.2012). 
096-956-37-96, 066-799-53-22. 

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

На виробництво «М’ясний дар» в с. Бо-
ратин потрібні вантажники, пакуваль-
ники, формувальники, обвалювальник 
м’яса, кліпсувальник ковбасних виробів 
із д/р, водій-експедитор, прибиральниця. 
Усі деталі – на співбесіді. 066-790-01-26 
(Анастасія).

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.

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

РІЗНЕ

 Продаємо саджанці великоплідної ма-
лини та інших плодових. Висилаємо пош-
тою по всій Україні. Замовте безплатний 
каталог: 067-629-94-55, 099-374-58-10; 
titovchp.uaprom.net.

 Куплю вовну і пір’я. 097-645-15-54, 
095-506-01-64.

Люди приймають 
душ щодня та не 
замислюються, що 

певні маніпуляції можуть 
зашкодити нашому тілу та 
здоров’ю. Щоби зберегти 
красивими шкіру й 
волосся, варто уникати цих 
помилок.
МИТИ ГОЛОВУ 
ШАМПУНЕМ ЩОДНЯ

Надто часте миття порушує 
природне виділення жиру шкірою 
голови. А цей процес бере участь у 
регуляції водного балансу організ-
му. Людям із сухим та рідким волос-
сям мити голову слід не частіше, ніж 
двічі-тричі на тиждень.

ЗАНАДТО ДОВГИЙ ДУШ
Ніжитись більш як 10 хвилин під 

потоком гарячої води – просто мар-
не витрачання часу. Вода змиває зі 
шкіри природний ліпідний бар’єр 
та вимиває вологу.
МИТИСЯ МИЛОМ ЧИ 
АРОМАТИЗОВАНИМИ 
ГЕЛЯМИ

Мило сильно сушить шкіру та 
знімає захисне покриття. Аромати-
зовані гелі для душу містять дуже ба-

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

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

ЛІСОВОЇ СУНИЦІ ЛІСОВОЇ СУНИЦІ 
ТА ЧОРНИЦІТА ЧОРНИЦІ  

Довге миття щодня не дуже 
корисне, бо воно видаляє 
хороші бактерії з нашої шкіри

Дієтологи виокремлюють 
чотири перевірені способи 
вгамувати звірячий апетит.

ВОДА З ЛИМОНОМ
Коли ви такі голодні, що гото-

ві «проковтнути слона», варто ви-
пити холодної води зі шматочком 
лимона. Лимонний сік стимулю-
ватиме переварювання власних 
жирів, а рідина наповнить шлу-
нок – і нестерпне відчуття голоду 
на деякий час зникне.

ЧАЙ І КОРИЦЯ
Також можна з’їсти трохи ме-

леної кориці, запивши її міцним 
зеленим чаєм. Таку ж дію мають і 
кавові зерна. Але тут будьте обе-
режні: приймати тонізувальні за-
соби на голодний шлунок може 
бути небезпечно, адже є ризик 
підвищення тиску.

ОВОЧІ ТА ФРУКТИ
Варто їсти свіжі фрукти й ово-

чі. Завдяки високому вмісту води 
і клітковини фрукти й овочі у по-
єднанні із зеленню швидко дають 
відчуття ситості.

ЗБАЛАНСОВАНИЙ 
РАЦІОН

Уведіть у свій вечірній раці-
он продукти з високим вмістом 
білка й низьким вмістом жирів. 
Якщо дотримуватися цієї поради 
регулярно – жоден голод вам не 
страшний. Це може бути куряче 
м’ясо, бобові, яйця, домашній 
сир з низьким вмістом жирів, соя, 
риба тощо.

ЯК УТАМУВАТИ 
ШАЛЕНИЙ ГОЛОД

гато шкідливих компонентів, які теж 
не надто добре позначаються на на-
шій шкірі. Краще обирати ніжні гелі з 
натуральних складників та наносити 
опісля зволожувальні креми.
НЕ ДАВАТИ МОЧАЛЦІ 
ВИСОХНУТИ

Ванна через свою вологість – 
ідеальна домівка для бактерій та 
плісняви. На вологій мочалці зали-
шаються мертві клітини тіла, які у 
вологому середовищі чудово жив-

лять бактерії. Мочалку одразу ж 
після використання краще класти 
на сушарку.
ЗАНАДТО ЖОРСТКИЙ 
РУШНИК

Після душу наша шкіра дуже 
ніжна та розпарена, а надмірно 
жорсткий рушник може спричини 
подразнення. До того ж, не слід ін-
тенсивно терти тіло після душу – до-
статньо просто акуратно промок-
нути.

У більшості людей апетит 
сильніший у вечірні години

fraui.ru

syri.net
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Якщо ти не відчуваєш краси барв, якщо ти не цінуєш дружби, якщо тебе не радують пісні – 
ти хворий, тебе треба лікувати. Арабське прислів’я
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  Наталія ЛЕГКА
Стара Вижівка

Ярослава Карпука 
зі Старої Вижівки 

в рідному селищі 
називають українським 
соловейком, золотим 
голосом поліського краю. 
І недарма, бо талановитий 
дванадцятирічний 
хлопчик виборов на 
різноманітних обласних 
та всеукраїнських 
музичних конкурсах 
чимало призових місць 
і став героєм передач 
на багатьох вітчизняних 
телеканалах –  «Інтері», 
ICTV, «Першому 
національному». 

Особливо плідними в творчому 
житті юного співака стали остан-
ні два роки. В обласному конкурсі 
«Срібні дзвіночки» у 2016 та 2017 
роках Ярослав отримав відповідно 
гран-прі та перше місце, залишив-
ши далеко позаду пісенних супер-
ників. Найвищу сходинку здобув у 
2016 році на конкурсі «Золоте зер-
нятко» в Луцьку. Торік його визнали 
найсильнішим серед виконавців 
на Всеукраїнському конкурсі «Зо-
лотий перетин Львова». А в травні 
нинішнього року Ярославчика вже 
вітали за перемогу на Міжнарод-
ному конкурсі-фестивалі «Перлина 
Фест», що відбувся в Києві. Він брав 
участь і в шоу «Україна має талант», 
де отримав три «Так».

– Та найбільше мені припав 
до душі обласний конкурс «Яскра-
ві діти України», що відбувався в 
Луцьку 26-28 червня, – розповідає 
Ярослав Карпук. – Він проходив в 
обласному драмтеатрі. Приємна 
атмосфера, доброзичливе спілку-
вання, високий рівень виконавської 
майстерності учасників, цікаве 
шоу – все це вразило і залишило 
приємні спогади. І хоч я посів друге 
місце у пісенному змаганні, бо пере-
могла п’ятнадцятирічна дівчина, яка 
виконала музичний твір акапельно, 
зовсім не засмутився, тому що все 
було справедливо. Думаю, що пісня 
«Українська весна» Станіслава Горо-
динського, яку представляв на кон-
курсі, прозвучала теж достойно.

За друге місце в конкурсі Яро-
слава нагородили спеціальним 
призом – поїздкою у дитячий табір 
відпочинку в Пущу-Водицю. Цього 
літа за творчі здобутки хлопця на-
городили відпочинком у «Молодій 
гвардії».

  Інна СЕМЕНЮК
Луцький район

жіноче здоров’я

самородок

СПЛАНУВАЛИ ВІДПУСТКУ? 
ЗАПЛАНУЙТЕ ВАГІТНІСТЬ!

Як правильно 
готуватися до 
вагітності, щоб 

народити здорового 
малюка, консультує 
акушер-гінеколог МЦ 
«Боголюби» Людмила Пец.

– За скільки часу треба почи-
нати готуватися до вагітності? З 
чого варто почати? 

– Яйцеклітина готується до за-
пліднення приблизно три місяці. 
Тому й жінці треба готуватися до 
вагітності за три-шість місяців. На-
самперед треба почати вести здо-
ровий спосіб життя й обстежитися. 
Потрібно здати загальний аналіз 
крові й сечі, продіагностувати нир-
ки та щитоподібну залозу. Важливо 
здати мазок на флору, який показує 
присутність патогенної мікрофло-
ри і наявність запальних процесів. 
Будь-яке запальне захворювання 
перешкоджає вагітності. Так, запа-
лення у шийці матки перешкоджа-
тиме входженню сперматозоїда в 
порожнину матки. При запаленні 
маткових труб яйцеклітина може 
«не зустрітися» зі сперматозоїдом. 
Непроліковане запалення ендомет-
рію перешкоджатиме імплантації 
ембріона в матку і може згодом 
спровокувати викидень. Тому будь-
який запальний процес перед вагіт-
ністю треба виявити й усунути. 

До речі, зараз без показів не 
обов’язково робити обстеження 
на TORCH-інфекції (токсоплазмоз, 
краснуха, цитомегаловірус, герпес, 
сифіліс, уреаплазмоз, ентеровірус-

тваринами, не вживати сирого м’яса. 
А щоб не інфікуватися цитомегало-
вірусом, який передається через 
слину, треба уникати поцілунків, не 
користуватися чужими ложками. 

– Через який період часу піс-
ля проходження лікування жінці 
можна вагітніти?

– Залежить від того, що ліку-
вали. Якщо це інфекційне захво-
рювання, наприклад, хламідіоз, то 
через місяць після закінчення лі-
кування треба обов’язково пройти 
конт рольне обстеження. І тільки 
після цього, якщо результати аналі-
зів доб рі, жінці можна вагітніти. 

– Чи є якісь препарати, вжи-
вання яких варто уникати?

– Так, це ретиноїди – препа-
рати, які широко застосовують у 
лікуванні акне (вугрового висипу). 
Ці препарати часто рекомендують 
жінкам косметологи, та не завжди 
попереджають про небезпеку. До-
ведено, що ретиноїди призводять 
до вад розвитку плоду. Відмовитися 
від вживання ретиноїдів треба міні-
мум за три місяці до вагітності. 

Також варто уникати застосу-

вання антибіотиків тетрацикліно-
вого ряду і левоміцетину. Це може 
призвести до негативних наслідків 
на ранніх стадіях вагітності, коли 
жінка про неї ще навіть не здогаду-
ється. Перед вагітністю варто зро-
бити паузу на два-три місяці після 
довготривалого прийому оральних 
контрацептивів і видалення внут-
рішньоматкової спіралі. 

– Чи треба додатково при-
ймати вітаміни, готуючись до ва-
гітності?

– Нестачу кальцію, магнію, ін-
ших елементів та вітамінів можна 
компенсувати, вживаючи певні 
продукти, дотримуючись збалансо-
ваного харчування. А от поповнити 
запаси фолієвої кислоти, йоду, за-
ліза і вітаміну D3, вживаючи якісь 
продукти, майже неможливо. Тому 
ці речовини варто приймати додат-
ково у вигляді препаратів. 

Наприклад, вітамін D3 відіграє 
важливу роль у репродукції гормо-
нів. Його нестача може призводити 
до порушення менструального цик-
лу, зменшення фертильності жінки 
тощо. 

ЮНИЙ СПІВАК З ПОЛІССЯ 
ЗАВОЙОВУЄ ГЛЯДАЦЬКІ СЕРЦЯ

– Ярослав співає з колиски, із 
садочка, – розповідає його бабуся, 
фаховий музикант Галина Мандзюк. 
– У чотири роки він вже вистуку-
вав мелодію на барабанах під мій 
супровід на фортепіано. Змалечку 
ми з дідусем брали його в церкву, 
де співали у хорі. Хлопчик залюбки 
стояв біля нас і слухав піснеспіви. 
Нині він – учасник різноманітних 
шкільних та районних заходів.

Кажуть, що природа на дітях 
відпочиває, а таланти передають-
ся через покоління. Приклад ро-
дини Карпуків-Мандзюків – чи не 
найяскравіше підтвердження цієї 
аксіоми. Адже всі чотири брати і 
мама його дідуся, Віктора Мандзю-
ка, також професійного музикан-
та, – співочий колектив, слава про 
який лунала далеко за межами рід-
ного села Грабове, що в Старови-
жівському районі. Дев’ять сестер 
і брат в сім’ї Галини Мандзюк, які 

народилися і виросли в Любомль-
ському районі, – також співуча ро-
дина. Тож у тому, що Бог подарував 
усім такого талановитого Яросла-
ва, нічого дивного немає. Схоже, 
він готовий переспівати всіх роди-
чів, бо, як каже, взірцем для себе 
бачить італійських знаменитостей 
Андреа Бочеллі та Лучано Пава-
ротті.

– Ти й сам італійською співаєш, – 
згадую, як молодий виконавець ви-
ступав на Рівненському полігоні 
перед бійцями АТО.

– Й італійською, і польською, і 
хорватською, і, звичайно ж, англій-
ською, – відповідає Ярослав. – На 
обласному конкурсі національних 
меншин «Україна – мій дім» вико-
нував пісню сербською. А італій-
ську манеру виконання люблю за 
мило звучність, спокій, зв’язаність, 
залігованість. Моєю улюбленою 
групою є італійський «Політ», тому 

на інфекція тощо). Зазвичай перша 
«зустріч» з цими інфекціями (інфіку-
вання) відбувається ще в дитячому і 
юнацькому віці, після чого виникає 
імунний захист. Найбільш небез-
печним для плоду є первинне інфі-
кування матері TORCH-інфекціями 
під час вагітності, особливо на ран-
ніх термінах. Тому якщо жінка не 
хворіла на кір, краснуху чи вітряну 
віспу і працює, наприклад, у дитячо-
му колективі, де такі захворювання 
є поширеними, їй рекомендовано 
зробити щеплення, щоб вона не за-
хворіла під час вагітності. Щоб не 
було реінфікування токсоплазмо-
зом, жінці варто уникати контактів з 

Щодо фолієвої кислоти (вітамі-
ну В9), її нестача в організмі жінки 
під час вагітності може призвести 
до вад розвитку нервової трубки 
плода. Починати прийом препара-
тів фолієвої кислоти треба щонай-
менше за три місяці до вагітності. 
Рекомендована доза – 400 мкг на 
добу. Якщо в анамнезі жінки були 
викидні, у її дітей або членів сім’ї 
були вади розвитку нервової труб-
ки (наприклад, «вовча паща» або 
«заяча губа»), дозу фолієвої кислоти 
варто збільшити. 

У Західній Україні населення по-
терпає від дефіциту йоду, а це може 
провокувати викидні й порушення 
розумового розвитку дитини. Тому 
жінкам, які планують вагітніти, тре-
ба зробити обстеження щитопо-
дібної залози. Для цього слід здати 
аналіз на тиреотропний гормон 
(ТТГ), який контролює функцію щи-
топодібної залози і першим реагує 
на зміни в її роботі. Перед вагітніс-
тю важливо нормалізувати рівень 
ТТГ й усунути дефіцит йоду в орга-
нізмі. 

– Що може допомогти жінці 
швидше завагітніти?

– Зараз доведено існування так 
званого психологічного непліддя. 
Жінці складніше завагітніти, коли 
у неї високий рівень пролактину. 
Це гормон, який утворюється під 
час лактації, а також у стресових 
ситуа ціях, при тривалій втомі та 
недосипанні. Якщо жінка перебу-
ває у постійному стресі, в організмі 
утворюється багато пролактину, 
в результаті блокується овуляція. 
Тому, якщо жінка планує вагітність, 
вона має уникати стресових ситуа-
цій, має бути спокійною, розслабле-
ною і перебувати у комфортному 
середо вищі. 

(0332) 20-07-02 
(099) 445-54-04
(067) 851-79-38
bogolubu@gmail.com
www.bogolybu.com.ua

Луцький р-н, с. Тарасове, вул. Лісова, 1б
(між корпусом ВОКЛ і лісом)

репетирую чимало пісень із їхнього 
репертуару.

Поки що милозвучний Яросла-
вів альт завойовує все більше і біль-
ше прихильників. Яким він буде в 
майбутньому, покаже час. Хлопець 
мріє співати тенором. А ще – ство-
рити тріо, от тільки знайти ще двох 
виконавців, голоси яких звучали б 
гармонійно, – справа непроста.

– Поряд із зовсім дитячими мрі-
ями Ярослава, як, скажімо, після 
чергового конкурсу дозволити собі 
морозиво та склянку кока-коли, є в 
нього й більш серйозна, – ділиться 
мама хлопця Ірина Карпук. – Він 
хоче влаштувати благодійний кон-
церт для воїнів АТО.

– Тож у майбутньому ви бачите 
свого сина музикантом, співаком? – 
звертаюся до Ірини Вікторівни.

– Мама хоче бачити мене хоро-
шою людиною, – відповідає за матір 
юний артист.

– Дуже хвилюєшся, коли вихо-
диш на сцену? – не можу не запи-
тати, бо на концертах з його участю 
здається, що почувається хлопець 
під софітами, як риба у воді.

– Уже ні, – зізнається Ярослав. 
– Можу спокійно дивитися на пуб-
ліку. А раніше бувало по-різному. 
За кілька номерів до виходу навіть 
слова пісні забував, та тільки луна-
ли перші музичні акорди, пам’ять 
повертала їх на місце.

Можна багато розповідати про 
обдарованого хлопця з Полісся. 
Втім краще один раз послухати, як 
він співає, і переконатися, яка бага-
та на таланти українська земля. Дай 
їм, Боже, не загубитися в круговерті 
побутових проблем та труднощів. 
Бо не тільки хлібом єдиним живе 
людина, її душа прагне молитви, 
якою часто стає пісня.

Н
аталія Легка

з особистого архіву

bogolybu.com
.ua

Акушер-гінеколог 
МЦ «Боголюби» 
Людмила Пец

Взірцем для себе Ярослав Карпук бачить 
Андреа Бочеллі та Лучано Паваротті

Старовижівський соловейко 
сцени не боїться
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Завжди знайдуться люди, які завдадуть тобі болю. Потрібно вірити людям, 
просто бути трохи обережнішими. Джон Драйден
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  Анастасія КОРЕЦЬКА
Фото автора
Маневицький, 
Ковельський райони 

  Лілія БОНДАР
Луцьк

добра справа

вимушена еміграція

За даними 
Держпродспожив-
служби, від початку 

літа заклади оздоровлення 
та відпочинку відвідали 
близько 700 тисяч дітей. 
В українських реаліях 
таке оздоровлення малечі 
здебільшого забезпечують 
громадські організації, 
благодійні фонди та 
релігійні общини. 

Гостро постає проблема відсут-
ності відпочинку в дітей із сільської 
місцевості. У Маневицькому районі, 
аби заповнити цю прогалину, свя-
щеники Колківського благочиння 
Волинської єпархії Української пра-
вославної церкви щороку органі-
зовують табірний відпочинок для 
дітей у селі Озерне Ковельського 
району. 

Благочинний Колківської окру-
ги протоієрей Петро Бугайчук за-
уважує: окрім оздоровлення, місія 
цього табору – розповісти малечі 
про Бога, добро та справжні ціннос-
ті в житті людини.

«Батьки залюбки відправляють 
дітей у наш табір. Сільські діти ба-
гато працюють, проте сім’я часто 
не має коштів, аби оздоровити їх 
у таборі чи санаторії. Ми ж пропо-
нуємо цікавий та корисний відпо-
чинок за символічну суму. Зранку 
і ввечері молимось. Розповідаємо 
малечі про важливі життєві цінності 
і ставимося до них, як до рівних, жи-
вемо тут однією дружною сім’єю», – 
розповідає отець.

Про те, що діти в захваті від 
християнського табору «Джерело», 
свідчить кількість відпочивальників 
на зміні 2017 року – це 230 юних ма-
невиччан із дванадцяти населених 
пунктів району.

Як нині живеться 
переселенцям на 

Волині, чи підтримують 
їх місцеве населення та 
влада, в рамках проекту 
«Український Донбас: 
незнайомі сторінки», який 
реалізувала громадська 
організація «Переселенці 
Криму та Донбасу», 
розповіла керівник проекту 
Аза Голощапова. 

Його учасниками стали понад 
170 осіб. Це студенти волинських 
вишів та молодіжні активісти, пред-
ставники органів виконавчої влади, 
фахівці організацій та установ, що 
працюють із молоддю. 

Під час реалізації проекту учас-
ники провели тематичні заходи, 
квест-тури та симулятивні ігри. На-
приклад, під час тематичного заходу 
«Донбас творчий» учасники більше 
дізналися про відомих діячів куль-
тури та письменників Донбасу, а під 
час симулятивної гри Step forward 
залучали до розв’язання проблем 
через імпровізовані ситуації. До 
речі, ситуації взято з реального 
життя. Це проблеми, з якими дове-
лося зіштовхнутися переселенцям.

«Донбас – це не лише Сосюра та 
Стус, – каже Голощапова. – Було ще 
багато талановитих людей, які жили 
і творили на Донбасі. Потрібно, щоб 
про них дізналася широка громад-
ськість». 

Аза Голощапова наголосила, що 
є ціла низка міфів, які стосуються 

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: 
«РЕЛІГІЙНІ ОБЩИНИ 
ВИКОНУЮТЬ СОЦІАЛЬНУ 
ФУНКЦІЮ ДЕРЖАВИ»

У ЛУЦЬКУ РОЗВІНЧУВАЛИ 
МІФИ ПРО ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

ють нові заняття, тому сумувати не 
доводиться. До того ж, надзвичайно 
смачно годують», – ділиться вра-
женнями Софійка.

На відкритті табірної зміни 
побувала народний депутат від 
УКРОПу Ірина Констанкевич. Вона 
зазначила, що така форма літнього 
дозвілля для дітей їй до душі, адже й 
сама у дитинстві неодноразово від-
почивала в таборах. 

«За рахунок держави оздоров-
люється невелика кількість дітей, 
які зазвичай мають особливі по-
треби. Тому для них організовують 
лікувальний або ж реабілітаційний 
відпочинок. 90% маленьких україн-
ців можуть лише мріяти про літній 
табір та сподіватись на те, що бать-
ки віднайдуть на це кошти. В іншому 
випадку підключаються громадські 
організації, благодійні фонди та ре-
лігійні общини. Наприклад, за під-
тримки Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» табір «Артек-Буковель» від-
відало понад шість тисяч волин-
ських школярів, – зазначає Ірина 
Констанкевич. – Надзвичайно важ-
ливо, що є такі люди, як священики 
Колківського благочиння. Вони, по 
суті, перебрали на себе соціальну 
функцію, яку мала б виконувати 
держава. Тому ми радо підтрима-
ли таку гарну ініціативу та надали 
кошти для придбання канцелярії, 
яку буде використано на організа-
цію дозвілля, подарували дещо зі 
спортінвентарю. Оскільки це що-
річне таборування, то м’ячі та сітки 
обов’язково стануть у пригоді не-
одноразово. Люди, які роблять таку 
благородну справу, мають мати під-
тримку не лише від прихожан, але й 
від влади. Тут не постає питання тієї 
чи тієї церкви, тут постає питання 
того, що має бути найважливішим 
для усіх – здоров’я дітей».

На пам’ять діти подарували 
Ірині Мирославівні виготовлений 
власноруч оберіг, де написані прі-
оритетні цінності в житті людини. 
Парламентар пообіцяла прикраси-
ти подарунком кабінет у Верховній 
Раді.

Вони з власного досвіду знають, що 
таке війна і хто їх вигнав з власного 
дому, – розповідає Аза Голощапо-
ва. – Виїхали найбільш патріотичні, 
ті, хто пов’язує життя з Україною. Ті, 
хто обрав Україну, не можуть відпо-
відати за весь Донбас». 

За словами Ази Голощапової, 
жителі Волині дуже допомагають 
переселенцям, а от влада і досі не 
ухвалила регіональної програми із 
розв’язання проблем переселен-
ців. Головну проблему – житлову – 
ніяк не вдається залагодити. Немає 
стратегії залучення інвестицій на 
будівництво житла для переселен-
ців. А Німеччина кошти на це вже 
виділила. Це будівництво принесло 
б у регіон і податки, і нові робочі 
місця, і квартири не тільки для пе-
реселенців. Є безліч недобудов, які 
також можна було б добудувати під 
соціальне житло як для переселен-
ців, так і для лучан, які цього потре-
бують. І кошти знайшлися б. 

«Нам уже набридло говорити 
про наші проблеми, та й, мабуть, 
людям набридло слухати. Бо чи-
тають газети і думають: «Знову ці 
переселенці». Але ж нічого не змі-
нилося. Люди допомагають наба-
гато більше, ніж влада, яка думає: 
«Живете якось, ну й живіть. У нас 
на Волині також багато людей по-
требують допомоги, нам треба і їхні 
проблеми розв’язувати». Така пози-
ція дуже неприємна. Нам жити в од-
ній країні, – каже вона. – Ми хочемо, 
щоб наше життя тут було комфорт-
ним, а наша країна – заможною та 
успішною. І готові докладати до 
цього максимум зусиль. Але усього 
цього не буде, якщо наші проблеми 
не будуть розв’язуватися. Разом ма-
ємо знайти порозуміння».

переселенців. Тому автори проекту 
поставили собі за мету не розпові-
дати про них, а намагатися руйнува-
ти ці стереотипи. 

«Нам часто заявляють, що 
чоловіки-переселенці не хочуть за-
хищати свою землю, – каже вона. 
– Але це не так. Ще й як захищають! 
Та часто змушені це приховувати, 
адже заручниками окупантів є ро-
дичі та житло воїнів на окупованій 
території. Вони пішли б воювати за 
Україну, навіть якби почалася війна 
не на Донбасі, а на Волині чи на За-
карпатті. Їм важко морально, бо їх-
німи ворогами стали вчорашні дру-
зі або сусіди. Відомо, що бойовики 
найсильніше катують полонених 
воїнів з Донбасу. Демобілізованим 
повертатися нікуди, бо житло – на 
ворожій території». 

Жінка також розповіла, що бага-
то людей думає, що переселенці не 
погоджуються жити в селах чи ма-
лих містечках. За її словами, це не 
зовсім так. На Волині є переселенці, 
які не тільки оселяються у сільській 
місцевості, а й започатковують там 
власну справу, створюючи робочі 
місця для місцевих жителів. Однак 
таких небагато. 

«Нині на Волині нараховується 
близько 4600 переселенців. Біль-
шість із них – міські жителі, які по-
гано уявляють собі життя в селі, не 
вміють жити там, де немає роботи і 
зарплати, – каже жінка. – Крім цьо-
го, нам не пропонують нормальне, 
хороше житло. Зазвичай це якісь 

Розмістився табір на березі ма-
льовничого озера. Упродовж тижня 
діти та вихователі проживатимуть 
у туристичних наметах, а харчува-
тимуться на польовій кухні. За кож-
ною організаційною сферою тут 
закріплений відповідальний святий 
отець. Вартість перебування у табо-
рі – 200 гривень. 

Програма заходів як для семи-
денного перебування дуже наси-
чена: майстер-класи з виготовлен-
ня магнітів, чохлів для телефонів, 
вивчення техніки пішохідного ту-
ризму, крос-похід, станційна гра, 
виготовлення каное. Також діти 
гратимуть у футбол та волейбол, 
плаватимуть тощо. 

Головним організатором цього 
таборування щороку є священик 
Михайло Анісімов. Він розповів, що 
робота для проведення такого відпо-

чинку розпочинається за два місяці.
«Функціонування табору – ко-

лективна праця. Серед наших свя-
щеників є люди різних професій, це 
стає у пригоді. За кожним загоном 
закріплені вожаті – молоді люди, 
які відвідують православний клуб у 
Колках. Вони радо допомагають нам 
доглядати за малечею. Цього року 
ми приймали до табору дітей від 
10 років. Нині головна тема – дари 
Духа Святого. Обов’язково біля ба-
гаття будемо говорити про ці дари. 
Треба пояснити, для чого нам їх 
отримувати, що вони нам дадуть, це 
будуть духовні бесіди», – зазначає 
отець Михайло.

Першого дня відкриття табору 
з різних боків чути репетиції пред-
ставлення загонів. Один із них нази-
вається «Вермішель». Вожатий Мак-
сим Потієвич повторює з малечею 

загоновий девіз. Хлопець тут уже 
третій рік поспіль вожатим. 

«У моєму загоні 18 дітей 12-13 
років. Постійно треба слідкувати, 
аби вони не йшли самі до води та 
були у межах табору. Сподіваюся, 
що відпочинок вдасться і діти за-
лишаться задоволеними», – каже 
Максим.

Ілля Горбач – також один із від-
почивальників загону «Вермішель». 
Хлопець тут утретє. Найбільше юнак 
очікує на риболовлю, адже взяв із 
собою вудку, також сподівається, 
що можна буде вдосталь поплавати 
та цікаво провести час.

Софія із села Комарове теж у 
християнському таборі не вперше. 
«Мені дуже подобається тут відпо-
чивати. Друзів маю ще з минулих 
років. Проте, думаю, знайду й но-
вих. Щороку організатори вигаду-

розвалюхи десь аж під Білоруссю, 
де тече дах, нема води і всього іншо-
го. Як жити мамі з дитиною в таких 
умовах? Звісно, можна сподіватися 
на сільського голову, але де гаран-
тія, що він знайде гроші на ремонт 
цих будинків? Тому переселенцям 
простіше винайняти собі у Луцьку 
чи ще десь квартиру й нормально 
жити. Я знаю кілька сімей, які по-
вернулися під обстріли, в Донбас 
у свої домівки. Я не кажу, що вони 
правильно вчинили. Адже перебу-
вати з дітьми на цих територіях не-
безпечно, шкідливо для здоров’я. 
Але це їхнє право. Вони воліють 
там жити, бо мають свої речі, меблі 
та посуд, не оплачують комунальні 
послуги, за рахунок чого вижива-
ють. Серед тих, хто виїхав за межі 
окупованих територій, є люди, які 
кажуть, що не хочуть бути українця-
ми з обмеженими правами, хочуть 
мати право голосувати на місце-
вих виборах, впливати на процеси 
ухвалення рішень. А дехто з пересе-

ленців почувається жебраком, коли 
не може забезпечити свої потреби 
власними ресурсами. Доводиться 
принижуватися, оббивати пороги 
влади, щоб домогтися виконання 
вже ухвалених законів та постанов. 
Ми не знаємо, де ці гроші, які міжна-
родні донори виділяють на потреби 
переселенців. Ми їх не отримуємо. 
Знаєте, можна багато чого говорити 
про переселенців. Але ніхто не зро-
зуміє нас, доки не побуде у нашій 
шкурі». 

Аза Голощапова запевняє: не 
можна через одну погану чи ліниву 
людину казати, що всі переселенці 
погані. Усі люди різні. Частина не 
може постійно нести відповідаль-
ність за тих, які не поділяють їхньої 
думки. 

«Кажуть, що переселенці, як і всі 
жителі сходу країни, проросійськи 
налаштовані. Не можна говорити 
за всіх і узагальнювати. Пересе-
ленці зі сходу мають різні погляди, 
як і жителі інших областей України. 

prostir.ua

Батьки залюбки відправляють 
дітей у табір «Джерело» Програма відпочинку дуже насичена

Більшість переселенців працевлаштувалися на офіційну роботу. 
Тільки за таких умов вони можуть отримувати державну допомогу.
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Після того як опинишся на землі, з тобою залишається зовсім небагато людей. Це і є друзі. Майк Тайсон
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ВОЛИНЯНИ ЇДУТЬ 
НА ЧЕМПІОНАТИ 
СВІТУ З ЛЕГКОЇ 
АТЛЕТИКИ
Київ

Виконком 
Федерації 
легкої атлетики 
України 
затвердив 
склад збірної 

команди України з 44 спортсменів 
і 28 офіційних осіб для участі в 
чемпіонаті світу з легкої атлетики 
(4-13 серпня 2017 року, Лондон).

Приємно відзначити, що вперше на 
головні змагання «королеви спорту» 
відбуде така велика делегація з Волині. 
Шестеро наших спортсменів вибороли 
право участі в чемпіонаті світу. 

Отож, Ірина Климець захищатиме 
честь країни у метанні молота, Юрій Ру-
сюк бігтиме марафон, четверо атлетів 
змагатимуться у спортивній ходьбі (Іван 
Банзерук – 50 км, Іван Лосєв – 20 км, 
Надія Боровська – 20 км, Валентина Ми-
рончук – 20 км). 

До офіційної делегації включено й 
тренерів Володимира Яловика та Ро-
мана Черкашина, а делегатом Конгресу 
ІААФ, який відбудеться в ті дні у Лондо-
ні, буде керівник обласної федерації та 
перший віце-президент ФЛАУ Володи-
мир Рудюк.

Крім цього, ще одна наша спортс-
менка поїде на чемпіонат світу з гір-
ського бігу. Ірину Войтович включили у 
склад збірної України для участі в чем-
піонаті світу з легкої атлетики з гірсько-
го бігу (довга дистанція). Він 6 серпня 
відбудеться у місті Премана (Італія). 31-
річна спортсменка цього року виграла 
на початку травня відбірковий чемпіо-
нат України з гірського бігу, який від-
бувався біля прикарпатського урочища 
Дземброня.

«ГРА В СОБАЧКУ» 
ЗАВЕРШИЛА КАР’ЄРУ 
ФУТБОЛІСТА
Великобританія

Неймовірна історія сталася в Англії 
у 1970 році. Листопадовий матч 
четвертого дивізіону чемпіонату 
Англії «Колчестер» – «Брентфорд» 
перервався після того, як на поле 
вибігла собака.

Вона ганяла між ошелешеними фут-
болістами, які спочатку продовжували 
гру. Коли ж захисник «Бренфорда» від-
пасував м’яча своєму воротарю, пес на 
повній швидкості врізався у Чіка Броуді. 
Кіпер звалився на газон, наче підкоше-
ний. Спочатку здавалося, що собака 
вкусив Чіка, але медики констатували 
пошкодження зв’язок коліна від удару 
собачого писка. 

Травма виявилася такою важкою, 
що голкіпер так і не зміг продовжити 
професійну кар’єру. Погравши на напів-
професійному рівні, Чік Броуді повісив 
бутси на цвях.

Утім воротар встиг помститися при-
роді за ту травму. Кількома роками піз-
ніше, граючи за голландський «Фейє-
норд», Броді так сильно вибивав м’яча, 
що на льоту збив голуба. Бездиханне 
тіло пташки впало у центр поля.

легка атлетика

історія

  Юрій КОНКЕВИЧ
Швеція

  Іван БОГДАНОВИЧ
Нідерланди

надійна зміна

Делегація 
луцьких діток 
повернулася 

із найбільшого у світі 
футбольного дитячого 
турніру. Gothia Cup 
щорічно відбувається у 
шведському Гетеборзі 
з 1975 року. Колись у 
ньому змагалися такі 
зірки, як Алан Ширер, 
Хабі Алонсо, Емануель 
Адебайор, Андреа Пірло 
та Златан Ібрагімович.

Цього року турнір зібрав 
1763 команди з 82 країн, які зма-
галися у різних вікових групах. 
Найбільший у світі футбольний 
дитячий турнір відбувається не 
під егідою ФІФА, а ЮНІСЕФ. Зая-
витися на нього можуть будь-які 
команди, змагання відбуваються 
без попереднього відбору. Фак-
тично йдеться про грандіозний 
ярмарок футбольних талантів з 
усього світу.

Вперше «Підшипник» грав у 
Швеції на турнірі 2014 року. Тоді 
наші хлопчаки спромоглися тіль-
ки на вихід із групи та участь у 
матчі 1/64 фіналу. 

ВОЛИНЯНИ «ФЕЄРИЛИ» У ШВЕЦІЇ

цінуймо життя

благодійність

«СЕРЦЕ «АЯКСА» Б’ЄТЬСЯ ТУТ. 
ЗАЛИШАЙСЯ СИЛЬНИМ, АППІ»

На цегляній стіні вітер 
напинає полотно. 

«Серце «Аякса» б’ється 
тут. Залишайся сильним, 
Аппі». Того липневого 
дня навколо банера, 
закріпленого на будинку 
родини футболіста 
«Аякса» Абдельхакіма 
Нурі, зібралися тисячі 
амстердамців. Багато 
хто не міг стримати сліз. 

Серед них були і вболіваль-
ники «Аякса», і гравці команди, 
і прості жителі міста, які за два 
дні до цього прочитали новину, 
що шокувала весь футбольний 
світ. Абдельхакім Нурі 8 липня 
вийшов у стартовому складі 
«Аякса» на контрольний матч із 
«Вердером». Відігравши 71 хви-
лину, він звалився на газон, не 
зміг піднятися і знепритомнів. 
Лікарі надавали йому допомо-
гу 15 хвилин, використовуючи 
дефібрилятори, намагалися від-
новити роботу серця. На щастя, 
це вдалося. Незабаром до стаді-
ону підлетів вертоліт, яким 20-
річного футболіста доправили 
в лікарню. Там же його ввели в 
стан коми...

«Життю Нурі нічого не за-
грожує, його серце функціонує 
нормально», – інформували на 

офіційному сайті «Аякса». Однак 
через кілька днів лікарі повідо-
мили страшне. В Абдельхакіма 
виявили серйозні та незворотні 
пошкодження головного мозку 
після непритомності, спрово-
кованої різкою зміною частоти 
серцевих скорочень. Наступного 
дня Нурі вивели з коми, але він 
не впізнавав рідних. Найімовір-
ніше, до кінця життя він уже їх 
не згадає. Як не зможе ходити і 
говорити.

«Лікарі впевнені, що він не 
видужає, – розповів старший 
брат Абдельхакіма Абдеррах. 
– Він нічого не відчуває, нічого не 

в кризі, могла знайти в Нурі лю-
дину, яка принесе свіжий вітер 
змін. Особливо враховуючи, що 
в молодіжній збірній він був не-
стримним.

Футболки з його прізвищем 
могли стати бестселером у клуб-
ному магазині «Аякса». Вони є та-
кими і зараз. Але зовсім з іншого 
приводу.

«Серце рветься. Всі молитви 
з Аппі, його сім’єю і друзями», – 
написав легендарний футболіст 
Пат рік Клюйверт. Його син Джас-
тін пройшов з Нурі молодіжну 
структуру «Аякса».

«Дуже шкодую про те, що 
трапилося. Ми з тобою. Сил 
тобі!» – написав Луїс Суарес під 
фото в Instagram, де він і Клаас-
Ян Хунтелаар стоять разом з ма-
леньким Абдельхакімом, який 
світиться від щастя.

...Будинок родини Нурі – одне 
з найбільш відвідуваних місць 
Амстердама цими днями. Футбо-
лісти і вболівальники приходять, 
щоб підтримати сім’ю гравця, ба-
гато хто переказує гроші. Вони 
вірять, що коли-небудь Аппі ви-
дужає і зможе нормально жити. 
Він ніколи не з’явиться в офіцій-
ному матчі у футболці «Аякса» 
або будь-якого іншого клубу. Але 
попри це, головне серце «Аякса» 
і далі битиметься.

Історія 20-річного Нурі 
об’єднала голландців

Чік Броуді (праворуч)

ajax.nl

football24

Потрапили луцькі юні футбо-
лісти на це свято футболу за до-
помогою компанії SKF, яка профі-
нансувала переліт та проживання 
команди у Швеції. Основу наших 
команд склали вихованці ДЮСШ 
№2 під керівництвом тренера 
Михайла Мельника.

Про масштабність проекту 
в Гетеборзі свідчить те, що од-
ночасно матчі відбувалися на 
20 футбольних полях. Усього ж 
найбільший футбольний центр 
Швеції під Гетеборгом має 26 
майданчиків. Відкриття турніру 
відбулося на стадіоні «Уллеві», 
який у 1992 році приймав матчі 
чемпіонату Європи.

Окрім суто спортивної скла-
дової, поїздка стала й неабиякою 
школою життя для майбутніх 
футболістів. Хтось подякував 
батькам та вчителям за хоро-
ший рівень іноземних мов, інші 
збагнули, що, аби стати хорошим 
спортсменом, треба вчити не 
тільки ази футболу, але й англій-
ську з німецькою. Наші хлопчаки 
мешкали разом із однолітками з 
усього світу у шведській школі й 
у вільний від турніру час, окрім 
екскурсій, вчилися спілкуватися. 

Отож, волиняни приїхали 
двома віковими групами – 11-ти 
та 12-річні. Трохи краще тур-
нірною дистанцією виступили 

молодші, які з-поміж (увага!) 129 
команд із 37 країн світу увійшли 
до вісімки кращих! На шляху до 
чвертьфіналу луцькі хлопчаки 
зустрілися зі шведами, англійця-
ми, монголами, перуанцями, ка-
надцями та французами. Тільки 
непереможна на цьому турнірі 
«Антоні Спорт Футбол» зупинила 
наш «Підшипник».

12-річні лучани зіграли із ко-
мандами зі Швеції, Кувейту, Ар-
гентини, Англії, Лівану та США. 
Наша команда не вийшла з групи 
у стадію елітного плей-офф, але у 
втішних стикових матчах серед 
команд, які посіли 3-4 місця в гру-
пах, дійшла аж до півфіналу. 

чує. Він не знає, хто ми такі. Але 
ми не втрачаємо надії».

Зараз життя Нурі обмежене 
стінами рідного дому. Бачиться 
він тільки з близькими. А вже в 
цьому сезоні про нього могла ді-
знатися вся Європа. 

Смаглявий і невисокого зрос-
ту. Має марокканський темпера-
мент, помножений на пластику 
й математичний розрахунок у 
роботі з м’ячем. Система «Аякса» 
щороку розкриває десятки фут-
больних талантів, але навіть на 
їхньому фоні Абдельхак Нурі ви-
ділявся. Хлопчик витворяв дива 
в молодіжній команді «Аякса» – 
його техніка, швидкість ухвален-
ня рішень і вміння знайти парт-
нера точним пасом захоплювали 
навіть бувалих у бувальцях тре-
нерів академії.

Талант юнака гідно оцінив 
тренер першої команди Петер 
Бош, який у минулому сезоні по-
чав залучати Нурі до тренувань з 
основою. Більш того, півзахисник 
провів дев’ять матчів у Ередивізії 
і вніс свою лепту в похід «Аякса» 
до фіналу Ліги Європи.

Ще хлопчиком він мріяв зі-
грати за збірну Нідерландів. 
Незважаючи на марокканське 
коріння, Аппі бачив себе тільки 
в помаранчевій формі. А «тюль-
панова збірна», яка перебуває 

БІГАЛИ ЗАРАДИ ЖИТТЯ новили важкий діагноз – пухлина 
стовбуру головного мозку.

В Україні не роблять таких 
операцій, пухлину взялися ви-
далити турецькі лікарі. Опера-
тивне втручання вкрай дороге. 
Тому в оргкомітеті фестивалю 
«Бандерштат» вирішили поєдна-
ти приємне з корисним: зібрали 
лучан на спортивне дійство, за-
одно назбиравши деякі кошти на 
лікування дівчинки.

Допомогти сім’ї Насті вряту-
вати донечку може кожен. Картка 
«ПриватБанку» батька (Абрамчук 
Сергій Петрович) – 4149 4996 
4811 1977.

Луцьк

14 тисяч 615 гривень 
вдалось зібрати на порятунок 
важкохворої волинянки під 
час благодійного забігу 
BanderRun від організаторів 
фестивалю «Бандерштат». 
За два тижні до фесту 
організатори покликали лучан 
на забіг. Участь у ньому взяло 
дві сотні аматорів і профі бігу. 

Таким чином учасники спор-
тивного дійства підтримали важ-
кохвору семирічну ковельчанку 

Настю Абрамчук, зібравши кошти 
на її дороговартісне лікування. 

Дівчинка народилася здоровою, 
але у грудні 2016 року лікарі вста-

Луцький «Підшипник» перед грою із кувейтською командою

Завдяки забігу зібрали понад 14 тисяч 
на лікування маленької ковельчанки

Ф
К «П

ідш
ипник»
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2-й тур: 
«Шахтар» – «Динамо» – 0:1,
«Чорноморець» – «Сталь» – 0:1, 
«Зірка» – «Олімпік» – 0:0, 
«Карпати» – «Ворскла» – 1:3, 
«Зоря» – «Маріуполь» – 1:1, 
«Верес» – «Олександрія» – 0:0.

4-й тур: 29 липня, субота
«Сталь» – «Шахтар», 17:00
«Ворскла» – «Зірка», 19:30
«Динамо» – «Карпати», 19:30
30 липня, неділя
«Маріуполь» – «Чорноморець», 17:00
«Олександрія» – «Зоря», 19:30
«Олімпік» – «Верес», 19:30

«ВОЛИНЬ» (ЛУЦЬК) – «БАЛКАНИ» (ЗОРЯ) – 0:0
2-й тур, 20 липня, Луцьк, 350 глядачів.
«Волинь»: А. Марчук, Тетеренко, Никитюк (к), Марушка, Шаповал, 
Чепелюк (Могіль, 77), Дудік (Безкоровайний, 72), Ляшенко 
(Дмитренко, 85), О. Марчук (Котюн, 59), Романюк, Петров.
Запасні: Жмурко, Тимошенко, Мелінишин. 
Головний тренер: Ярослав Комзюк.

Турнірна таблиця Прем’єр-ліги

М Команда І В Н П О

1 Динамо 2 2 0 0 6
2 Сталь 2 2 0 0 6
3 Олімпік 2 1 1 0 4
4 Шахтар 2 1 0 1 3
5 Ворскла 2 1 0 1 3
6 Зірка 2 0 2 0 2
7 Маріуполь 2 0 2 0 2
8 Верес 2 0 2 0 2
9 Зоря 2 0 1 1 1

10 Карпати 2 0 1 1 1
11 Олександрія 2 0 1 1 1
12 Чорноморець 2 0 0 2 0

Стартові тури Прем’єр-ліги дали 
вболівальникам очікувану 
інтригу. Причому вона 

прийшла від команд, на які можна 
було сподіватися менше всього. 
Якщо поглянути на турнірну 
таблицю, то вона тішить «Сталлю» 
на другому місці та «Маріуполем» 
і «Вересом» всередині і з нулями у 
графі програних матчів.

Отож, «Сталь», яка позиціонує себе все ще 
клубом із Кам’янського, грає у Дніпрі, а базу-
ється в Києві, виграла стартові два матчі. Все 
б нічого, але влітку клуб мав намір закривати-
ся і не заходити в УПЛ. За два тижні до стар-
ту чемпіонату «Сталь» таки вижила, але грає 
наразі дуже молодими гравцями, фактично, 
як «Дніпро» торік. Як наслідок правильних ак-
центів та зловленого фарту – виїзні перемоги 
над (увага!) бронзовим призером «Зорею» і 
«Чорноморцем».

Найбільше вмотивувало спостерігати за 
потугами УПЛ «Динамо». Якби кияни вже в 
другому турі поступилися «Шахтарю», то до 
початку зими доля чемпіонства вочевидь 
була б вирішена. А харківська перемога після 
голу-повернення Мбокані обнадіює, що кия-
ни із новою тренерською командою ще «ого-
го які богатирі».

Обпеклися вдома «Карпати». У Львові 
влітку вибрали іспанський вектор розвитку – 

прем’єр-ліга

перша ліга

Турнірна таблиця Першої ліги
М Команда І В Н П РМ О
1 Геліос (Харків) 2 2 0 0 5 - 1 6
2 Інгулець (Петрове) 2 2 0 0 4 - 0 6
3 ФК Полтава 2 2 0 0 3 - 1 6
4 Оболонь-Бровар (Київ) 2 1 1 0 2 - 1 4
5 ПФК Суми 2 1 1 0 2 - 1 4
6 Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) 2 1 0 1 2 - 1 3
7 Черкаський Дніпро (Черкаси) 2 1 0 1 3 - 3 3
8 Рух (Винники) 2 1 0 1 3 - 3 3
9 Гірник-Спорт (Горішні Плавні) 2 1 0 1 3 - 3 3

10 МФК Миколаїв 2 1 0 1 3 - 3 3
11 Десна (Чернігів) 2 1 0 1 2 - 2 3
12 Жемчужина (Одеса) 2 1 0 1 2 - 2 3
13 ВОЛИНЬ (ЛУЦЬК) 2 0 1 1 0 - 1 1
14 Арсенал (Київ) 2 0 1 1 2 - 3 1
15 Колос (Ковалівка) 2 0 1 1 1 - 2 1
16 Балкани (Зоря) 2 0 1 1 0 - 2 1
17 Кремінь (Кременчук) 2 0 0 2 2 - 5 0
18 Авангард (Краматорськ) 2 0 0 2 1 - 6 0

«ДИНАМО» НЕ ХОЧЕ 
ГРАТИ У МАРІУПОЛІ
Київ

Київське «Динамо» офіційно 
звернулось до Федерації футболу 
та Прем’єр-ліги з проханням 
перенести матч з «Маріуполем», 
який заплановано на 26 серпня, на 
нейтральне поле. 

У відкритому листі президенту ФФУ 
Андрію Павелку і президенту УПЛ Воло-
димиру Генінсону «Динамо» описує при-
чини, які змушують клуб просити про 
перенесення виїзної гри проти «Маріу-
поля» на нейтральне поле. Голов на при-
чина – побоювання за здоров’я і життя 
футболістів, тренерів, працівників клу-
бу, а також уболівальників «Динамо». У 
клубі наполягають на тому, що в місті, 
яке знаходиться за 20 км від лінії фрон-
ту, неможливо гарантувати безпеку. Яке 
рішення приймуть футбольні структу-
ри – поки таємниця за сімома замками. З 
іншого боку на ФФУ та УПЛ тисне «Шах-
тар», який наполягає на тому, що ніякої 
небезпеки для проведенням матчів у 
Маріуполі немає.

А от перший заступник голови На-
ціональної поліції України генерал 
В’ячеслав Аброськін, який донедавна 
керував поліцією в Маріуполі вважає, 
що повернення великого футболу у 
прифронтове місто – це прояв грома-
дянської позиції, підтримка й жителів, і 
військових. «Матчі Прем’єр-ліги в Марі-
уполі – це буде наша невійськова пере-
мога над окупантом», – вважає право-
охоронець.

Однак керівництво МВС, СБУ та ДСО 
на запити киян відповіли, що не реко-
мендують проводити футбольні матчі в 
Маріуполі. Президент ФФУ Андрій Па-
велко закликав «Динамо» не боятися 
їхати у прифронтове місто і заявив, що 
готовий особисто їздити в автобусах 
клубів, які побоюються приїздити в Ма-
ріуполь. Наразі в цьому місті без проб-
лем зіграв рівненський «Верес» у пер-
шому турі чемпіонату. Поєдинок зібрав 
восьмитисячну аудиторію і закінчився 
нульовою нічиєю.

«ВЕРЕС» ОРГАНІЗУВАВ 
УБОЛІВАЛЬНИКАМ 
СПЕЦПОТЯГ ДО ЛЬВОВА
Рівне, Львів

Рівненський «Верес» став ще одним 
«безхатченком» в українській 
Прем’єр-лізі. Команда в останній 
момент потрапила в елітну лігу, 
але не має власного стадіону й 
змушена грати за межами Рівного. 

Серед варіантів тимчасової домаш-
ньої арени команди – «Арена Львів», 
стадіони у Луцьку, Ужгороді, Тернополі. 
Перший матч «Верес» зіграв у Львові й 
умисне для цього домовився із «Укрзаліз-
ницею» про спеціальний потяг для своїх 
уболівальників. Він доправив рівнян у 
Львів вранці у день матчу й забрав назад 
увечері. Мандрівка на матч обійшлася 
фанатам у 60 гривень, потягом до Львова 
доїхало півтисячі вболівальників.

Усього матч на «Арені Львів» зібрав 
трохи менше двох тисяч глядачів, однак 
це вище середньої відвідуваності матчів 
чемпіонату України в останні роки.

бути чи не бути

на колесах

ІНТРИГА НАРОДИЛАСЯ НА СТАРТІ

«ВОЛИНЬ» ПОМИРИЛАСЯ З «БАЛКАНАМИ»

на старт

«ВОЛОДИМИРСЬКІ ВИСОТИ» 
ЗБЕРУТЬ НАЙКРАЩИХ СТРИБУНІВ

Володимир-Волинський

Уже вчетверте у 
Володимирі-Волинському 

відбудуться Всеукраїнські 
змагання зі стрибків у висоту 
«Володимирські висоти». 
Ідейним натхненником 
турніру був і є місцевий 
спортсмен Вадим Кравчук, 
його свого часу підтримали в 
спортивному клубі «Висота» 
у Львові, а також міська 
влада княжого міста.

Рівняни поки готові їздити на домашні 
матчі своєї команди в інші міста

Facebook Lucky fans

Спробуйте стрибнути вище голови!

fl a.volyn.ua

гордість

Австрія

Ортопед-травматолог Лю-
бомльської райлікарні Микола 
Абрамчук повернувся з австрій-
ського міста Леоганг, де у складі 
збірної України став срібним при-
зером чемпіонату світу з футболу 
серед медиків.

У груповому етапі україн-
ська збірна перемогла команди 
Південної Кореї (5:0), Канади 
(2:1) і поступилася шведам (1:2). 
У чвертьфіналі та півфіналі наші 
медики з однаковим рахунком 
1:0 переграли збірні Каталонії та 
Швеції. А у фіналі українці посту-
пилися чехам 0:3 і здобули срібні 
нагороди. Це найкращий резуль-
тат України на таких турнірах. 
Раніше найвищим досягненням 
було 4-те місце у 2015 році. Ми-
кола Абрамчук зіграв у всіх шести 
матчах.

ВОЛИНСЬКИЙ 
ЛІКАР – ВІЦЕ-
ЧЕМПІОН СВІТУ

  Юрій КОНКЕВИЧ

привезли з Піренеїв спортивного директора, 
головного тренера і декількох гравців. Але у 
перших двох домашніх турах відчувається, 
що іспанці не знають, куди потрапили. Особ-
ливо це стало помітно після потужної гри на 
сто відсотків українізованої «Ворскли».

Новачки УПЛ – «Верес» та «Маріуполь» – 
зірок із неба не хапають, а тихою сапою на-
бирають очко за очком. Щоправда, й голів 
забивають обмаль, як і решта команд нашого 
чемпіонату. Якщо матчі й надалі будуть таки-
ми «сухими», як другий тур (8 голів у 6 матчах), 
уболівальницький бум побачимо хіба на іграх 
поки що зіркових «Динамо» і «Шахтаря».

fcdynam
o.kiev.ua

Відкриття першолігового сезону у Луцьку 
змазав дощ. Навіть не злива, а ураган 

із грозою розпочався за годину до матчу й 
припинився за десять хвилин до його початку. 
Тому урочистості з нагоди старту сезону 
довелося скасувати, адже на стадіоні на певний 
час зникла електрика.

Цього року змагання старту-
ють у неділю, 30 липня, о 12:00. 
Почнуть змагання юніори та 
юніорки, згодом стрибатимуть 
жінки, а на завершення – чолові-
ки. До слова, «Висоти» включено 
до календаря ФЛАУ, на змагання 
приїде чотири майстри міжна-

родного класу, в активі яких є 
стрибки в районі 2.20 м! Це Юрій 
Кримаренко, Дмитро Яковенко, 
Андрій Ковальов, Василь Іва-
ницький.

«Родзинка» «Володимир-
ських висот» – наближеність 
«королеви спорту» до вболі-

вальників. Легка атлетика на 
таких змаганнях перестрибує із 
доріжок і секторів на майдани 
міст. Ця практика традиційна 
для Європи. От і у Володимирі у 
День міста облаштовують стриб-
кову яму і сектор на центрально-
му майдані – площі Героїв.

«Балкани» – найстарша команда пер-
шої ліги із села в Одеській області, щойно 
вийшла в першу лігу з другої завдяки збі-
гу обставин. «Волинь» – наймолодша ко-
манда ліги, яка щойно опустилася в неї 
з УПЛ. Обидва колективи, попри непри-
ємний погодний «заспів», показали ата-
кувальний футбол, змарнували з десяток 
моментів на двох, але голів не забили. 

Наразі молодь Ярослава Комзюка 
пробує битися у першій лізі із дорослими 
дядьками, які грають у ній, й очки дають-
ся «хрестоносцям» нелегко. Сподіваємо-
ся, із далекого Краматорська «Волинь» 
привезе перемогу над тамтешнім «Аван-
гардом». Виїзди в екзотичні і далекі міста 
й селища України – також новація для на-
шої команди. Матч 3-го туру відбудеться 
у неділю, 30 липня. 

М
икола М

артиню
к

Мбокані подарував уболівальникам 
«Динамо» надію

Найбільше моментів створив 
і згаяв у матчі атакувальний 
півзахисник Юрій Романюк

Луцьк
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Чоловік з дружиною їдуть автомобілем 
і сваряться. Проїжджаючи повз якесь село, 
бачать пару свиней. Чоловік:

– Твої родичі?
– Ага, свекор і свекруха.

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

Батько пішов укладати дочку спати. 
Через якийсь час виходить вона з дитячої 
і каже:

– Все.
– Що все? – злякано питає мама.
– Тато заснув.

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

Троє п’яних повзуть залізничною колі-
єю:

– Щось сходи незручні... 
– Так... і поручні широкі... 
– Ну, нічого, он ліфт їде...

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

– Чи може з’ява дитини в сім’ї стати 
причиною конфліктів?

– Так, якщо дитина з’явилася пізно і в 
нетверезому стані.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сидить хлопчик над річкою і грає на 
сопілці. Раптом сопілка падає у річку. Хлоп-
чик розплакався. А якраз у селі похорон 
був, бабцю стареньку ховали, та й люди 
подумали, що це він так сильно через ту 
бабцю плаче. Підходить до нього жінка й 
каже:

– Не плач, синцю, вона вже стара була.
А хлопчик відповідає:
– Стара, стара, але ще грати можна 

було...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Шеф кричить секретарці:
– Тебе звільнено!
– За що? – дивується та. – Я все добре 

робила, ніколи не спізнювалася.
– Пил зі столу витирала?
– Так, звичайно, і пил зі столу витира-

ла.
– А в мене там важливі телефони були 

записані.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Заходжу в аптеку. Запитую:
– Ви маєте баночки для аналізів?
– А вам для калу чи сечі?
– А що, є різниця?
– Для калу з ложечкою...
– А для сечі з трубочкою?

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

– Що таке щасливий шлюб?
– Це коли жінці довіряєш більше, ніж 

собі.
– Напевне, ти хочеш сказати, так само, 

як собі?
– Ні, якщо так само – це вдалий шлюб. А 

ось коли більше, ніж собі, – щасливий.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Покупець у крамниці: 
– Це генно-модифікована морква?
Продавець: 
– Ні, а чому ви запитуєте?
Морква: 
– Так, а чому ви запитуєте?

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

Жінка приходить до психолога й каже:
– З моїм чоловіком щось трапилося! 

Він став пити щовечора! Купує пляшку й 
п’є, доки настрій в нього не підніметься! 
Лікарю, він алкоголік?

– Ви знаєте, тут два варіанти: або він 
алкоголік, або ви рідко в дзеркало диви-
теся...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Соціологічне опитування:
– Ви помітили, як у нашій країні зросли 

ціни на ліки?
– Так, більш як 100 гривень за літр – це 

не може не обурювати!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Курортник запитує у сусіда:
– Не знаєте, де тут туалет?
– Ні, я тут лише четвертий день...

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

– Добрий день! Це секс-шоп?
– Ні, це податкова, але ми також зна-

ємо як...

Жартівливий гороскоп на 27 липня – 2 серпня
Овен (21.03 – 20.04)
Володимир Купчак 
7 квітня 1978 р.
Генеральний директор 
ПрАТ «Волиньобленерго»
Ви очікуватимете більшої 
фінансової віддачі від 
своєї роботи. Та все одно 

одержана цього дня на руки сума потішить. 
Обходьте гострі теми та наелектризовані 
наради. 

Телець (21.04 – 21.05)
Юрій Крась 
6 травня 1984 р.
Директор департаменту 
ЖКГ Луцькради
Надходитимуть різноманітні 
фінансові пропозиції. Серед 
них будуть і слушні. Не 

відмовляйтеся від додаткових джерел 
прибутку. Доля приготує цікаву зустріч десь 
у нетрях ремонтів та реконструкцій. Не 
пропустіть щасливої нагоди. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Ігор Лапін
28 травня 1969 р. 
Народний депутат
Сни-блокбастери 
повторюватимуться із 
жахливою частотою. Зранку 
краще жити за усталеним 

графіком. Не слід перед виходом з дому 
обговорювати неприємні теми з домашніми. 
Розпочаті розмови затягнуться. 

Рак (22.06 – 23.07)
Павло Данильчук 
30 червня 1985 р.
Депутат Луцькради
Надійде невелика сума. На 
основні прибутки слід чекати 
пізніше. Частина заощаджених 
коштів піде на потреби 

громади. Забудете на якийсь час про те, 
що треба розв’язувати безліч матеріальних 
і професійних проблем. Відчуєте себе 
дитиною, тиждень вдасться на славу.

Лев (24.07 – 23.08)
Лілія Кревська 
28 липня 1968 р.
Голова Іваничівської 
райдержадміністрації
Оптимістичні Леви 
перебуватимуть у 
піднесеному настрої. 

Натхненно працюватиметься особам 
творчим. Вдало проходитимуть благодійні 
вечори та презентації. Намагайтеся зробити 
більше добра за цей тиждень. 

Діва (24.08 – 23.09)
Костянтин Петрочук 
14 вересня 1978 р.
Заступник міського 
голови Луцька
Ваші справи йдуть угору. 
Очікується поповнення 
бюджету. Ваше серце готове 

любити хоч цілий світ. Суму не буде в ньому 
місця. Тримайте спину рівно. Розправляйте 
легені. Дихайте на повні груди, бо у вашому 
місті смердіти стало менше. 

Терези (24.09 – 23.10)
Іван Киричик 
9 жовтня 1973 р.
Директор ДП «Волиньторф», 
депутат Волиньради
Покладатися на інтуїцію 
небезпечно, адже запаси 
копалин неухильно 
вичерпуються. Щоб знати, 

де копати, ухвалюйте рішення після 
ретельного розрахунку. Подбайте про 
вдосконалення власного іміджу. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Олександр Кватирко 
26 жовтня 1981 р. 
Начальник облуправління лісового 
та мисливського господарства
Не найкращий час для пошуку 
підробітку. Стережіться щедрих 
обіцянок. На руки ви одержите 

мізерну суму. Віддавайте перевагу переві-
реним джерелам доходів. Несприятлива пора 
для ухвалення важливих особистих рішень. 
Терпеливо переносьте бурчання старших.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Ігор Палиця 
10 грудня 1972 р.
Голова Волиньради, засновник 
Фонду «Тільки разом»
Багато чого вдаватиметься 
у понеділок, вівторок, 
середу, четвер, п’ятницю, 

суботу і неділю. Заплануйте більшість 
справ на ці дні. Будете прискіпливими до 
дрібниць. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Андрій Покровський 
27 грудня 1975 р.
Депутат Луцькради, бізнесмен 
Покращення фінансової 
ситуації не передбачається. 
Утримайтеся від придбання 
товарів на виплат. Виставляти 

свої речі на продаж не час. Романтичного 
настрою не буде. Замість особистих справ 
доведеться братися за професійні та 
суспільні.

Водолій (21.01 – 19.02)
Святослав Кравчук 
26 січня 1953 р.
Депутат Волиньради
Купувати лотерейні квитки 
не варто. Вони будуть 
програшними. Відмовтеся від 
ідеї походити крамницями у 

вільну годину. Гаманець швидко спорожніє. 
Звільніть своє серце для нових пригод. 
Потурбуйтеся про те, щоб мати гарний вигляд.

Риби (20.02 – 20.03)
Вячеслав Рубльов 
25 лютого 1979 р.
Депутат Волиньради
Частіше ходіть босоніж 
по землі, це наблизить 
вас до народу. Стежте за 
змінами. Це час, коли краще 

віддатися течії. Стережіться кадрових 
протягів. Нагадає про себе алергія на 
брехню.
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ГОРОСКОП 27 липня – 2 серпня

Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

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

№

колесо історії ДЕ НИНІ СБУ, КОЛИСЬ БУЛА ШКОЛА
  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта  
hroniky.com
Луцьк

Споруду, яку зараз 
займає Управління 

Служби безпеки України 
у Волинській області, 
було зведено у 1928 році 
як будівлю Польської 
матері шкільної. 
Це була культурно-
освітня організація, 
що опікувалася 
шкільництвом у Польщі. 

У цьому приміщенні розташо-
вувалися кілька шкіл та навчаль-
них курсів міжвоєнного міста. Ці 
навчальні заклади призначалися 
не тільки для дітей. Різноманітні 
курси було організовано і для 

старшого населення, як, наприк-
лад, реміснича школа чи курси 
моральної допомоги і порад.

Також у цьому приміщенні, 
крім адміністративних кабіне-
тів Польської шкільної матері, 

розміщувалися торгова школа, 
бурса та різні курси. Загалом ця 
організація опікувалася понад 30 
школами та курсами на Волині. 
Зараз тут – приміщення СБУ, а по-
заду – слідчий ізолятор. 

Будівля вирізняється серед 
споруд Луцька 1920-х років. Вона 
незвична й одинична в забудо-
ві. До наших днів не збереглися 
слухові вікна на даху опуклої 
форми.

Наш часШкола в 1930-ті роки

О
лександр Котис

nac.gov.pl
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Наш життєвий шлях усіяний уламками того, чим ми починали бути і чим ми могли б стати. Анрі Берґсон
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погляд у минуле

27 липня – Онисим, Степан, 
Петро, Іраклій
28 липня – Володимир, Василь
29 липня – Павло, Валентина, 
Федір, Алевтина, Юлія
30 липня – Марина, Магдалина, 
Маргарита, Леонід, Лазар, 
Маріанна
31 липня – Іван, Ольга, Леонтій, 
Панас, Омелян, Мирон
1 серпня – Степан, 
Серафим, Роман, 
Євгенія, Митрофан, 
Тихон, Дмитро
2 серпня – Панас, 
Севастян, Ілля, Іван, 
Сергій, Олександр, 
Костянтин, Кузьма, 
Петро, Федір, 
Георгій, Юхим

27 липня – Онисим, Степан, 
Петро Іраклій

іменинники тижня

Засновник – ПП «Волинські новини»
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року 
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(066) 342-23-22, (068) 816-90-46, 
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  призовий сканворд
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 2 серпня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера –  
вовняний плед.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 
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ВИГРАШНЕ СЛОВО
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* Під отриманням подарунка розуміється придбання його за 1 грн. 
Умовою отримання подарунка є пред’явлення паспорта та іденти-
фікаційного номера, а також надання копій цих документів.

шахова задача

Відповідь 
на задачу 
з попереднього 
номера 
1. Ф:g7+ Кр:g7
2. f8=Ф#

Завдання. Хід білих. 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

ПРОТОТИПОМ МОРЯКА ПАПАЯ БУВ 
ДРУГ ХУДОЖНИКА-МУЛЬТИПЛІКАТОРА 

Знайдіть фрукт, з якого 
зварили варення

Знайдіть 8 відмінностей

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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Моряк Папай – 
вигаданий 
герой коміксів і 

мультфільмів. Історія 
персонажа почалася ще 
17 січня 1929 року, коли у 
світ вийшов черговий номер 
коміксів із новим сюжетом 
про бравого моряка. 
До наявних персонажів 
комікса – Олів Ойл, Хема 
Греві (перший бойфренд 
Олів) і Кастора Ойла (брат 
Олів) приєднався моряк на 
ім’я Папай. 

У липні 1933 року в США ви-
йшов перший мультфільм Макса 
Флейшера про моряка Папая – 
стрічка I Yam What I Yam. У муль-
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тику – це чоловік середнього 
віку з незалежним характером, 
своє рідним голосом і манерою 
вимови, він постійно примру-

жує око, у роті тримає люльку та 
має величезну силу. Зіштовхнув-
шись із важкою справою, з’їдає 
банку шпинату і стає у багато 

разів сильнішим. Моряка Папая 
створив художник-карикатурист 
Елзі Крайслер Сегар. Його образ 
вперше з’явився у серії щоденних 
коміксів Thimble Theatre компанії 
King Features Syndicate. Деякі іс-
торики мультиплікації вважають, 
що прототипом для моряка став 
Френк Фіґль, колишній близький 
друг Елзі Сегара. Сюжети мульт-
фільмів являли собою варіації на 
тему боротьби за серце Олів Ойл. 
Суперник Папая Блуто намагався 
здобути прихільність дівчини 
моряка.

До речі, у США, в Техасі, 
фермери навіть встановили 
пам’ятник моряку Папаю. Місцеві 
вірять, що він допомагає у прода-
жу шпинату. 

Перший мультфільм із моряком Папаєм 
створили 1933 року на нью-йоркській 
мультиплікаційній студії Fleischer Studios
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крок у майбутнє

ВИНАЙШЛИ ТЕХНОЛОГІЮ, ЩО 
ПЕРЕВОДИТЬ ДУМКИ В ТЕКСТ

Керувати пристроєм можна 
за допомогою ноги

АВСТРАЛІЙЦІ 
ВИРОСТИЛИ ДИВО-
БАНАНИ
Австралійські вчені створили банани, 
багаті на провітамін А. У майбутньому 
вони зможуть урятувати життя 
сотень тисяч дітей у всьому світі, які 
вмирають від авітамінозу.

Як пише Indi100, щоб вивести такі 
«біо укріплені» золотисто-оранжеві ба-
нани, вчені взяли гени зі специфічного 
сорту, який росте у Папуа Новій Гвінеї. 
Ці банани містять високий рівень прові-
таміну А.

На роботу над революційними бана-
нами у вчених пішло близько десяти ро-
ків. Проект фінансував Фонд Білла і Мелін-
ди Гейтс. Вони пожертвували 7,6 млн дол.

Цей вітамін дуже важливий для ор-
ганізму, адже допомагає росту, розвитку, 
імунній системі та покращує зір. За ста-
тистикою, щороку від дефіциту вітаміну 
А помирає 750 тисяч дітей. Багато хто 
втрачає зір.

У КАНАДІ ЗНАЙШЛИ 
НОВИЙ ВИД ДИНОЗАВРІВ

Канадські науковці описали новий 
вид динозаврів. Він отримав назву 
альбертавентор, оскільки залишки 
звіра знайшли в провінції Альберта в 
Канаді, пише Independent.

«Тонкі кістки цих маленьких пернатих 
динозаврів дуже рідкісні. Нам пощастило 
знайти найважливішу частину черепа, що 
дозволило виділити альбертавентора як 
новий вид. Сподіваємося знайти повний 
скелет, оскільки це дозволить дізнатися 
значно більше про цих тварин», – розпо-
вів учений Королівського музею Онтаріо 
Девід Еванс.

Науковці стверджують, що альбер-
тавентори ходили на двох ногах та мали 
пір’я. За підрахунками, тварини виростали 
до двох метрів, набираючи вагу близько 
60 кілограмів. Імовірно, раціон цього виду 
динозаврів складався з рослин та м’яса.

ВІДНОВИТИ ЗІР 
ЗМОЖЕ... МІКРОЧИП?
Американські вчені вживили мікрочип 
у мозок, щоб відновити людині 
втрачений зір. Нова розробка під 
назвою FlatScope впливає на певні 
ділянки мозку й допомагає сліпим 
бачити, передає «Кореспондент».

Пристрій контролює і запускає нейро-
ни, які відповідають за отримання зорової 
інформації. Винахід є частиною проекту 
DARPA – ініціативи, присвяченої створен-
ню нейронного інтерфейсу, який допома-
гає долати різні проблеми зі здоров’ям. 

Фахівці розраховують, що за допомо-
гою чипів можна буде відновлювати не 
тільки зір, але й слух.

наука прогресує

неймовірно

давні предки

Компанія Oculus, 
власником якої 
є корпорація 

Facebook, представила 
давач, за допомогою 
якого можна переводити 
думки в друкований 
текст. Називається 
розробка Silent 
Speech, вона здатна 
транскрибувати близько 
ста слів за хвилину, 
тобто уп’ятеро  швидше, 
ніж при введенні з 
мобільного пристрою. 
Зараз проект перебуває 
на стадії розробки, 
інформує building-tech.

Перші робочі версії нейроін-
терфейсу зможуть давати лише 
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тей увійде і передача емоцій, що 
дозволить цим методом набору 
тексту не обмежуватися англо-
мовною аудиторією. Наразі в 
проекті задіяно 60 людей: це 
експерти в галузі машинного на-
вчання.

Неінвазивні давачі вимірюють 
активність мозку і розпізнають 
сигнали, пов’язані з промовою 
або написанням тексту. За сло-
вами глави відділу інноваційних 
розробок Facebook Building 8 Ре-
джини Дуган, система буде тран-
скрибувати лише ті думки, якими 
людина збирається поділитися, 
це запобігатиме афішуванню ви-
падкових даних.

Студентка Королівського коледжу 
мистецтв у Лондоні Дені Клод 

розробила портативний шостий палець 
для руки. Пристрій має назву «Третій 
великий палець» та кріпиться до руки 
поруч із мізинцем. Керувати ним можна 
за допомогою ноги, зокрема, завдяки 
давачам тиску, а також модулю 
Bluetooth, захованому в браслеті.

Для створення такого протеза Дені вико-
ристала деталі, надруковані на 3D-принтері. 
За допомогою пальця можна утримувати 
в руці більше предметів або брати складні 

акорди на гітарі, пише «24 канал».
За словами дизайнера, своїм винахо-

дом вона хотіла кинути виклик стандартним 
уявленням про протезування. Дівчина зане-
покоєна, що подібні пристрої здебільшого 
призначені тільки для людей з обмеженими 
можливостями. А вони можуть просто спро-
щувати життя та допомагати робити більше.

«Винахід покликаний переосмислити 
протезування і показати його як модифікацію 
людського тіла», – пояснює Дені Клод.

Поки «шостий палець» є лише проектом. 
Наразі невідомо, коли він надійде в магазини 
і чи можна буде його купити.

СТУДЕНТКА РОЗРОБИЛА 
ШОСТИЙ ПАЛЕЦЬ ДЛЯ РУКИ

ЛЮКСЕМБУРГ ДОЗВОЛИВ ВИДОБУВАТИ 
КОРИСНІ КОПАЛИНИ В КОСМОСІ

Розробка здатна транскрибувати близько ста слів за хвилину

prostoauto.com

building-tech.org

24tv.ua

однозначні відповіді, але в пер-
спективі технологія буде наділе-

на розширеним функціоналом: 
вірогідно, в список можливос-

Учені стверджують, що 
давні тварини мали пір’я

Вживання цих бананів підвищує 
рівень вітаміну А в організмі удвічі

independent.co.uk

Люксембург став першою 
європейською країною, яка 

ухвалила закон, що дозволяє 
приватним компаніям вести видобуток 
корисних копалин у космосі.

Нормативний акт, який набуде чинності 
1 серпня 2017 року, встановлює процедури 
затвердження космічних видобувних проек-
тів, порядок комерційного використання ре-
сурсів та принципи контролю за реалізацією 
проектів, інформує Metalinfo. 

У 2016 році уряд Люксембургу запустив 
ініціативу Space Resources.lu, в рамках якої 
заявив про підтримку досліджень у сфері 
космічного видобутку корисних копалин і 

початок розробки законодавства у цій сфе-
рі. Після цього американські компанії Deep 
Space Industries і Planetary Resources, які про-
сувають подібні проекти, відкрили філії в 
Люксембурзі.

Космічний видобуток корисних копалин 
передбачає вивчення та комерційне викорис-
тання навколоземних об’єктів. До них відносять 
кілька тисяч астероїдів, комет і великих метео-
ритів, орбіта яких перебуває в безпосередній 
близькості від Землі з можливим наближенням 
до неї на відстань до 450 тисяч кілометрів.

Передбачається, що багато астероїдів 
містять величезні резерви металів: заліза, 
нікелю, кобальту, вольфраму тощо. В остан-
ні роки деякі приватні компанії розглядали 
можливість організації експедицій на ці кос-
мічні об’єкти з метою видобутку на них міне-
ральних ресурсів. 

secretw
orlds.ru

Метали шукатимуть у космосі
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