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ЗЕМЕЛЬНА АФЕРА 
З КІПРСЬКИМ 
КОРІННЯМ

з Богом у серці

ЗАМОРОЖУЙТЕ 
ТА РОЗМОРОЖУЙТЕ 
ПРАВИЛЬНО

За неправильного заморожування 
продукти втрачають корисні 

властивості, а натомість швидко 
розмножуються бактерії.

господиням на замітку

Ця історія – про сім’ю 
волонтерів, які їздять 
у військові госпіталі 

й підтримують бійців піснею. 
Лучанину Юрію 

Морозовичу – 37. Його доньці 
Соні – 10, сину Іллі – 15. 
Вони не просто сім’я, вони – 
надійний тил, зразок чудової 
самоорганізації українців. Їх 

об’єднує бажання допомогти 
і боротися у війні своєю 
зброєю – добром. 
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МІЖ США І ЄС МОЖЕ 
ПОЧАТИСЯ ЕКОНОМІЧНА 
ВІЙНА
До протистояння можуть призвести нові 
санкції США проти Росії. Про це заявила 
міністр економіки Німеччини Брігітте 
Цюпріс, повідомляє Reuters. Головною 
метою санкцій США є не збиток Європі, 
однак розширення санкцій може на-
шкодити і європейським компаніям. 
Тим часом The Washington Post передає, 
що Кремль уже не робить ставку на До-
нальда Трампа. А заява Володимира Пу-
тіна про видворення дипломатів США із 
Росії свідчить про те, що Росія починає 
мстити американцям.

США ПЛАНУЄ ПОДІЛИТИСЯ 
З УКРАЇНОЮ ЗБРОЄЮ 
Пентагон та Держдепартамент США роз-
робили план надання Україні летальної 
оборонної зброї. Як повідомляє «Голос 
Америки», нині очікують на схвалення 
Білого дому. Найімовірніше, йдеться 
про поставки протитанкових ракетних 
комплексів «Джавелін», а також, мож-
ливо, про надання протиповітряного 
озброєння.

МІЖ УКРАЇНОЮ І 
КАНАДОЮ – ЗОНА ВІЛЬНОЇ 
ТОРГІВЛІ
Угода про ЗВТ знімає до 98% торговель-
них обмежень і мит у взаємній торгівлі 
між країнами. Як повідомили у Мініс-
терстві економрозвитку і торгівлі, тепер 
українські виробники можуть експорту-
вати до Канади всі промислові товари, 
крім легкових авто, які потрапляють 
під спецумови лібералізації, а також с/г 
продукцію, крім м’яса птиці, молочної 
продукції, яєць, сирів і цукру, які також 
обмежуються тарифними квотами. Та-
ким чином Україна зможе збільшити 
свій експорт до Канади на $0,6 млн що-
річно й розраховувати на додаткові ін-
вестиції.

МЕРА З ФІЛІППІН УБИЛИ 
ЧЕРЕЗ НАРКОТИКИ
Мер міста Озамиз Рейналдо Пароджи-
ног та ще шестеро людей убиті 30 липня 
під час поліцейської облави, ініційова-
ної президентом країни Родріго Дутер-
те, пише Associated Press. Раніше Дутер-
те назвав Пароджинога політиком, що 
пов’язаний із нелегальним постачанням 
наркотиків. Правоохоронці планували 
заарештувати підозрюваного, а також 
його доньку, яка є віце-мером, та ще 
чотирьох чиновників. При спробі за-
тримання підозрювані відкрили вогонь 
по поліцейських. У перестрілці загинув 
сам мер і шість його родичів, а також 
охоронці. Дружина мера убита, донька 
заарештована. Це вже третій мер, якого 
правоохоронці ліквідують при спробі 
затримання. Загалом протягом правлін-
ня Дутерте у перестрілках з поліцією за-
гинули понад 3 тисячі людей.

ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ – 
У ПАРИЖІ 
Й ЛОС-АНДЖЕЛЕСІ
Літні Олімпійські ігри 2024 року при-
йматиме Париж, а 2028 року – Лос-
Анджелес, повідомляє Inside The Games. 
Також Міжнародний олімпійський ко-
мітет сповістив, що збирається ввести 
санкції проти Росії за порушення анти-
допінгових правил на Олімпіаді 2014 
року в Сочі.

КАНАДЕЦЬ УДРУГЕ 
ВИГРАВ МІЛЬЙОН ДОЛАРІВ
Канадцю Жюлю Парану вдруге за дев’ять 
років поталанило виграти джекпот – 
1 млн 222 тис. доларів, передає  CBC 
News. Лотерейний білет за 3,2 долара 
приніс 69-річному щасливцю виграш в 
онлайн-лотереї. Шанси на перемогу – 
один із понад 23 млн. Попередній ви-
граш у мільйон доларів Паран отримав 
у 2008 році. Тоді від мав один із 14 млн 
шансів на перемогу. Чоловік планує 
продовжувати грати, а отримані гроші 
витратить на новий будинок та поїздку 
до Лас-Вегаса.

світова хроніка НОВИЙ УЗД-АПАРАТ – 
ДЛЯ ЛУЦЬКОЇ ЛІКАРНІ 

ЗНАЙШЛА ДИТЯ В КАПУСТІ

медицина

екстремальні пологи

ВОЯКИ «СВІТЯЗЮ» 
ВИРУШИЛИ В АТО

ротація у людей – лихо

посеред білого дня

М’ЯСОКОМБІНАТ 
ЗАТОПИВ БУДИНОК 
ТА ГОРОД 

ВИКРАЛА ДИТИНУ, ЩОБИ ЖЕБРАКУВАТИ

НАЗВАЛИ ДЕПУТАТІВ-ПРОГУЛЬНИКІВобранці громади

Волинь

В одному із районних центрів Волині 
трапився надзвичайний випадок. 
Посеред поля за межами селища 
36-річна жінка народила дитину. 
Приховала вагітність від рідних, не 
стояла на обліку в жіночій консультації, 
проте, знаючи термін вагітності, пішла 
наодинці в поле полоти капусту.

Як повідомили у Волинському облас-
ному центрі екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф, пологи проходили 
стрімко. Зі слів жінки, тривали до години. 
Але вона нікого не кликала на допомогу. 

Сама народила дитинку, власноруч ниточ-
кою перев’язала пуповину і перервала її.

Лише хвилин через 40 зателефонувала 
своїй матері, яка одразу ж викликала ме-
диків. Прибувши на виклик, фельдшер у 
супроводі родичів знайшли породіллю і не-
мовля посеред грядки капусти.

Медик оглянула жінку і новонародже-
ного хлопчика, обробила пуповину, надала 
обом необхідну медичну допомогу. На щас-
тя, пологи пройшли без ускладнень – хлоп-
чик народився здоровим. У задовільно-
му стані маму і новонародженого медики 
транспортували до пологового відділення.

Луцьк

Луцька міськрада 
виділила кошти на 
закупівлю сучасного 

ультразвукового апарата 
експертного класу для 
Луцького центру первинної 
медико-санітарної допомоги, 
а на зекономлені гроші 
придбали електрокоагулятор 
для проведення малих 
хірургічних операцій. 

Новий УЗД-апарат дозволить під 
час діагностики визначати злоякісні 
та доброякісні утворення (для щито-
видної та молочних залоз), на ранніх 
стадіях виявляти онкологічні патології, 
серцево-судинні захворювання, а також 
обстежувати органи черевної порож-
нини, сечостатевої системи, скелетно-
м’язової системи, нирок, периферичні 

та поверхневі судини та судини голов-
ного мозку.  

Депутат Луцької міської ради, рад-
ник міського голови Ігор Поліщук за-
значив, що УЗД-апарат і електрокоагу-
лятор обійшлися у 980 тисяч гривень. 

«Правильна діагностика – перший 
крок до успішного лікування хвороби. 
Тому було ухвалено рішення негайно ви-
ділити кошти та придбати необхідне об-
ладнання, аби вчасно діагностувати за-
хворювання», – наголосив Ігор Поліщук. 

Радник міського голови також від-
значив, що при перевиконанні бюдже-
ту восени на сесії міськради, імовірно, 
буде виділено кошти на придбання чер-
гової апаратури для медичних закладів 
Луцька.

Луцьк

Громадські активісти провели 
аналіз відвідувань сесійних 
засідань депутатами Луцької 
міської ради й визначили 
найбільших прогульників. 

Відповідно до аналізу, у трій-
ку прогульників увійшли: Валерій 

Бондарук («Батьківщина») – 53% 
відсутності на сесійних засідан-
нях, Андрій Покровський (БПП) 
відвідав лише половину сесій 
міськради, а Артем Запотоцький 
(БПП) не був на 48% усіх засідань. 
Щоправда, як відомо, після отри-
маних на Майдані травм Артем 

Запотоцький пересувається на 
візку.

До слова, саме Артем Запо-
тоцький є ініціатором відкли-
кання депутатів, які входять до 
десятки тих, хто найстаранніше 
відвідує пленарні засідання: 
Олександра Козлюка та Євгена 

Ткачука. З цього приводу депу-
тати стверджують, що для їх від-
кликання, відповідно до чинного 
законодавства, немає жодних 
підстав, а сам процес відкликан-
ня є спробою БПП «Солідарність» 
та олігархічної групи «Континіум» 
захопити владу в місті.

Суми 

У Сумах посеред білого дня 
волинянка намагалася викрасти 
дворічну дитину. На щастя, 
втрутилися перехожі й упіймали 
злодійку. Маленького хлопчика до 
батьків вела 14-річна родичка, коли 
невідома жінка вирвала малюка з 
рук дівчинки й побігла. Виявилося, 
жінка хотіла викрасти дитину з 
метою жебракування в Луцьку.

Зловмисниця намагалася переконати поліцейських, що 
хлопчик – її син, якого вона давно не бачила. 

У поліції з’ясували, що затриманій 30 років, у Суми 
вона приїхала з Волині півтора місяця тому з єдиною ме-
тою – викрасти дитину. Матір викрадачки твердить, що її 
донька є психічнохворою.

За фактом викрадення дитини поліція відкрила кри-
мінальне провадження. Викрадачці загрожує до п’яти 
років ув’язнення. На затриману також чекає психіатрич-
на експертиза, яка і визначить, чи осудна ця жінка.

Нововолинськ 

У Нововолинську на вулиці Панасівській 
м’ясокомбінат затопив будинок нечистотами. 
Крім будинку, постраждав ще й город, де люди 
висаджували огірки та помідори. 

Люди у відчаї, кажуть, що телефонували, куди могли, 
натомість владці розводять руками, ніхто не хоче допо-
магати, пише Нововолинський інформаційний портал.

«Запах біля будинку стоїть такий, що нема чим ди-
хати. Ці овочі вже не зможу їсти, а стільки часу було ви-
трачено, щоб усе виростити», – жаліється жінка, вдома в 
якої малі діти, а одна дитина ще й з інвалідністю. 

Місцеві жителі телефонували головному інженеру 
м’ясокомбінату. Спочатку їм вдалося з ним поговорити, 
а потім той перестав піднімати слухавку. У водоканалі 
сказали, що це не їхня проблема. У МНС також зарадити 
нічим не змогли.

Луцьк

Бійці роти патрульної поліції 
особливого призначення 
«Світязь» вирушили в зону 
АТО на ротацію. Вони замінять 
колег, які понад два місяці 
несли службу на сході України.

Добровольчий підрозділ 
«Світязь» Головного управлін-
ня Національної поліції у Во-
линській області був створений 
у червні 2014 року. Першим 
командиром «Світязю» був 
Олександр Фацевич. Бійці під-
розділу брали участь у боях під 
Іловайськом та Вуглегірськом, 
забезпечують правопорядок 
на території Луганської та До-
нецької областей.
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Техніка обійшлася у 980 тисяч гривень

Жінка перерізала пуповину ниткою

Викрадачці загрожує до 
п’яти років ув’язнення, 
якщо її визнають осудною

Бійці замінять колег, які 
служать понад два місяці
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Іноді після розмови з людиною хочеться дружелюбно потиснути лапу собаці, 
усміхнутися мавпі, вклонитися слону. Максим Горький

БОРГ УКРАЇНЦІВ ЗА 
КОМУНАЛКУ – 29 МЛРД
Заборгованість населення з оплати цен-
тралізованого опалення і гарячого водо-
постачання у червні знизилася на 3,5%, 
якщо порівнювати з показником травня, 
і становить 8,6 млрд грн. Загальна сума 
боргів складає близько 29,2 млрд грн, 
передає УНІАН.

У СЕРПНІ – ДОДАТКОВІ 
ВИХІДНІ
Українці в серпні матимуть тривалі ви-
хідні у зв’язку зі святкуванням 26-ї річни-
ці Незалежності 24 серпня, яка цьогоріч 
припадає на четвер. Згідно з розпоря-
дженням Кабміну, п’ятниця, 25 серпня, 
теж буде вихідним, проте його потрібно 
буде відпрацювати у суботу, 19 серпня.

В УКРАЇНУ 
ПОСТАЧАТИМУТЬ ВУГІЛЛЯ 
ЗІ США
Державна енергогенеруюча компанія 
«Центренерго» уклала контракт на ім-
порт американського вугілля з компані-
єю Xcoal Energy and Resources. До кінця 
року заплановано отримати 700 тис. 
тонн сировини. Прибуття першого судна 
(85 тис. тонн) очікується на початку ве-
ресня. Вугілля планують відвантажувати 
на потреби Трипільської ТЕС, що дасть 
змогу відновити її роботу. Нині Україна 
купує вугілля в Росії, ПАР і Польщі. Ос-
новним імпортером вугілля є Росія.

ПОРОШЕНКО 
ПІДПИСАВ ЗАКОН ПРО 
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
Незважаючи на протести опозиційних 
депутатів і навіть блокування трибуни, 
Петро Порошенко таки підписав закон, 
який передбачає 120 тисяч гривень 
зарплати для суддів та їх пожиттєве 
утримання. В опозиції переконані: за-
кон закріплює контроль Президента над 
Конституційним судом та корупціонує 
суддів високими зарплатами та пожит-
тєвим утриманням, що після відставки 
складатиме половину зарплатні.

ЧАСТИНУ МАЙНА 
ПОЛЯКОВА Й РОЗЕНБЛАТА 
АРЕШТОВАНО
Суд заарештував частину майна депута-
тів Верховної Ради Максима Полякова 
(«Народний фронт») і позафракційного 
Борислава Розенблата. Як повідомля-
ють «Українські новини», суд продовжує 
розглядати клопотання прокуратури 
про арешт майна депутатів. Як відомо, 
11 липня ВР позбавила Полякова недо-
торканності. Його разом із Розенблатом 
підозрюють у причетності до лобіюван-
ня законопроектів щодо легалізації ви-
добутку бурштину в інтересах іноземної 
компанії.

ДЕПУТАТИ З БПП 
ЗГАНЬБИЛИСЯ 
КНОПКОДАВСТВОМ
Четверо народних депутатів із Блоку 
Петра Порошенка стали найбільшими 
кнопкодавами у липні. За даними акти-
вістів руху ЧЕСНО, Ярослав Дубневич 
кнопкодавив двічі, а Михайло Довбен-
ко, Іван Мельничук та Ірина Фриз – по 
одному разу. Як відомо, Конституція 
зобов’язує народних депутатів голосу-
вати особисто. Однак чинне законодав-
ство не передбачає жодних санкцій за 
порушення цієї норми.

FACEBOOK – 
НАЙПОПУЛЯРНІШИЙ
У рейтингу найвідвідуваніших в Україні 
сайтів екс-лідер «ВКонтакте» продов-
жує падати, у червні він опустився на 
п’яту сходинку, поступившись Facebook 
і Privatbank. Такі дані оприлюднила до-
слідницька компанія Gemius, повідом-
ляє AIN. Також аналітики визначили, 
що більше половини українців щодня 
дивляться телепрограми з комп’ютера. 
Відмовилися від телебачення 12% рес-
пондентів.

українська хронікаНА ВОЛИНІ – ЩЕ ОДИН 
ПОТОПЕЛЬНИК 

обережно на воді

ВІКОННІ ШАХРАЇ НАДУРИЛИ 43 ЛУЧАН 

ПОЛАСУВАЛИ ОТРУЙНИМИ ГРИБАМИ 

пильнуйте – аферисти

смертельна їжа

ДІТИ ОТРУЇЛИСЯ 
АЛКОГОЛЕМ 

без нагляду

Луцьк

У річці Стир у 
Луцьку виявили 
потопельника. Тіло 

знаходилося далеко 
від берега. У патрульній 
поліції повідомили, що 
труп побачив рибалка. 
Тіло знаходилося 
у воді, на поверхні 
була лише голова. 
Шкіра потопельника 
почорніла. Після 
проведення візуального 
огляду встановлено, 
що утопленику 40-45 
років. Причина смерті 
чоловіка – невідома.

З початку року на Волині по-
тонуло 24 людини, з них – троє 
дітей. Рятувальники застерігають 
бути обережними під час відпо-
чинку на водоймах й купатися 
лише у спеціально відведених 
місцях. Також не варто запливати 

за буйки, пірнати з берега, гірки 
та з дерев. Не можна заходити у 
воду напідпитку. Слід бути обач-
ним під час купання на човнах: 
не перевантажувати їх, не сидіти 
на бортах та не розхитувати. Не 
залишайте дітей без нагляду на 
берегах річок чи озер. Не купай-
теся поблизу суден, інших плав-

засобів – течія може затягнути 
вас під човен. Уникайте безлюд-
них пляжів. Відпочивайте у воді 
в світлий час доби за температу-
ри не менше +18 °C, повітря – не 
нижче +24 °C. 

Пам’ятайте: параліч органів 
дихання настає через 4-6 хвилин 
після утоплення, а серцева діяль-

ність зберігається до 15 хвилин. 
Тому важливо вчасно і правиль-
но надати допомогу людині, яка 
тоне. Наближайтеся до потопель-
ника ззаду. Транспортуйте потер-
пілого на спині, тримаючи його 
за плечі, попід руками, або ж за 
волосся. Важливо спочатку очис-
тити легені потерпілого від води, 
перехиливши його через коліно, 
щоби голова була нижче за тулуб. 
А тоді приступайте до штучного 
дихання (вдихайте повітря у ле-
гені потерпілого через рот або 
через ніс). Якщо відсутнє серце-
биття, одночасно зі штучним ди-
ханням проводять непрямий ма-
саж серця, натискаючи на грудну 
клітку в ділянці серця по 3-4 рази 
в перервах між вдихами.

Поспішаючи на допомогу 
людині, яка тоне, оцініть власні 
можливості. Якщо не вмієте доб-
ре плавати, кличте на допомогу 
більш вправних плавців. 

alians3000.at.ua

Луцьк

Наприкінці 2016 року понад 40 
лучан постраждали від групи 
підприємців, які виманювали в 
людей гроші за встановлення нових 
енергозберігальних вікон. Після 
масових звернень у поліцію шахраї 
втекли з Луцька.

Салон вікон, дверей та балконів не 
один місяць функціонував на проспекті 
Волі, 66. Шахраї працювали за схемою: 
підписували з пенсіонером договір, бра-
ли завдаток, а вікон не ставили. Вже у 
квітні-травні горе-бізнесмени покинули 
Луцьк, проте знову засвітилися з обма-

ном, але вже в Івано-Франківську.
Наталія та Віталій Яремчуки родом з 

Криму. Пара орудувала в Запоріжжі, Хмель-
ницькому та Луцьку. Разом із ними працю-
вали ще двоє людей: лучанин та житель так 
званої ЛНР. 

У поліції Івано-Франківська кажуть, 
що звернення з приводу неправомірних 
дій вказаних громадян уже зареєстро-
вано в Журналі єдиного обліку заяв і 
повідомлень про вчинені кримінальні 
правопорушення. Волинські поліцейські 
повідомили, що поки не оголосили пі-
дозру шахраям, вивчають усі факти, адже 
проти аферистів відкрито аж 43 справи.

novpoglyad.com
.ua

ПОСМЕРТНІ ЗВАННЯ – 
ЧОТИРЬОМ БІЙЦЯМ 

героям слава

Ківерці

Чотирьом ківерчанам, бійцям АТО, посмерт-
но присвоїли звання. Почесними громадяна-
ми міста Ківерці стали Сергій Курука (загинув 
27 серпня 2014 року у бою під Іловайськом), 
Маріс Камінський (загинув 3 лютого 2017 року у 
Донецькій області), Ігор Скіра (загинув 24 грудня 
2015 року у Красногорівці) та Віталій Михайлен-
ко (загинув 2 серпня 2014 року). До слова, тіло 
Віталія досі не знайдено.

Луцький район

Двоє жителів Луцького району померли від 
отруєння грибами. Разом із сироїжками у їжу 
потрапила бліда поганка. 

На Волині цьогоріч від отруєнь грибами потерпі-
ло уже троє осіб, двоє з них – померли. 

Фахівці Волинського обласного лабораторного 
центру застерігають волинян бути обережними при 
збиранні грибів. При появі перших ознак отруєння 
(біль у животі, слабкість, нудота, блювота тощо) необ-
хідно терміново звертатися по медичну допомогу.

ya-gribnik.ru

ХОТІЛИ ПЕРЕПРАВИТИ 
БУРШТИНУ НА МІЛЬЙОН 

запасливі

Володимир-Волинський, 
Іваничівський район

У місті Володимирі-Волинському та в 
Іваничівському районі група місцевих 
мешканців намагалася незаконно 
переправити бурштин за кордон. 

Після обшуків у їхніх помешканнях 
працівниками прокуратури та СБУ було 
вилучено 40 кг бурштину на суму понад 

1 млн грн, мотопом-
пу, арсенал зброї та 
боєприпасів, чор-
нові записи, а також 
значну суму готівки в 
іноземній валюті.

Проти зловмисників відкрито кримі-
нальне провадження за фактом незакон-
ного видобутку та зберігання бурштину.

Н 

в

Іваничівський район

Троє дівчат з Іваничівського району 
отруїлися алкоголем. Найменшій – лише 
11 років, двом старшим – по 13. 

Дітей було госпіталізовано в реанімацій-
не відділення Нововолинської міської клі-
нічної лікарні. Наразі життю дівчат нічого не 
загрожує.

СЕЛА ВІДІРВАНІ ВІД СВІТУнаболіле

Рожищенський район 

Уже близько двох місяців 
у села Березо луки, 
Підгірне та Яблунівка 
Рожищенського району не 
заїжджає жоден автобус.

За словами місцевого 
жителя Віктора Кужелюка, з 
4 червня перевізник, який 
обслуговував рейсовий авто-

бус, що курсував до цих сіл, 
відмовився надавати свої по-
слуги й не повідомив, чому 
ухвалив таке рішення. Щоби 
дістатися до Рожища, селяни 
змушені добиратися пішки 
чи під’їжджати на конях до 
села Кроватка, повз яке про-
їздить автобус за напрямком 
Турійськ-Луцьк.

Однак чиновники поки 
не обіцяють вирішення ситу-
ації. В обласній адміністрації 
кажуть: внутрішньорайонні 
перевезення повинна забез-
печувати районна адміністра-
ція, а там стверджують, що за 
поновлення маршруту має 
відповідати саме Волинська 
ОДА.

slovovolyni.com

Селяни добираються до 
райцентру пішки або підводами

Люди наїлися блідої поганки

Шахраї брали завдаток, 
а вікон не ставили

Тіло знайшов рибалка
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  Іван САВИЧ 
Луцьк, Луцький і 
Ківерцівський райони

ЛУЦЬКРАДА ДАЛА ЗГОДУ НА 
ОБ’ЄДНАННЯ З СУСІДНІМИ СЕЛАМИ

Депутати Луцької 
міської ради 
26 липня дали 

згоду на добровільне 
об’єднання з Прилуцькою, 
Підгайцівською та 
Гіркополонківською 
сільськими радами. 
Йдеться про початок 
процесу, який загалом 
триватиме близько півроку.

Як пояснив директор департа-
менту економічної політики Луцьк-
ради Олександр Озінович, підго-
товчий період триватиме не менше 
п’яти-шести місяців. Спочатку мі-
сяць дають на обговорення з сіль-
радами, два місяці триває робота з 
підготовки, ще місяць – робота Во-
линської ОДА, після чого остаточне 
рішення – за Верховною Радою.

Депутат Павло Данильчук заува-
жив, що це рішення мали ухвалити 
ще минулого року, через що Луцьк 
дещо втратив позиції, адже Забо-
роль і Княгининок уже об’єдналися. 
Зі слів народноконтролівця, Луцьк 
має збільшитися щонайменше удві-
чі, аби конкурувати з іншими міста-
ми за статус обласного центру.

На думку депутата Луцької місь-
кої ради, радника міського голови 

гідність й поставити інтереси міста 
й лучан вище власних», – зазначив 
Ігор Поліщук.

Депутат нагадав: ще минулоріч 
він разом з нинішнім виконува-
чем повноважень міського голо-
ви Григорієм Пустовітом їздили в 
Прилуцьке та агітували депутатів і 
жителів до об’єднання. Тоді, до сло-
ва, громада села погодилася на це, 
проте сільський голова Валентин 
Арчибасов ветував рішення, призу-
пинивши процес.

Зрештою у вересні 2016 року 
депутати Прилуцької сільської ради 
проголосували за підписання до-
говору про співпрацю з Луцькою 
міською радою. Договір не ви-
ключав напрацювання механізму 
об’єднання з містом, але про це тоді 
не йшлося.

Нагадаємо, як повідомляв ра-
ніше народний депутат Ігор Гузь, 
вибори в Луцьку відбудуться не 
раніше 2018 року, оскільки через 
позицію Адміністрації Президента, 
підкріплену неголосуванням фрак-
ції БПП та групи «Воля народу», 
депутати Верховної Ради не прого-
лосували за призначення достро-
кових виборів.

Ігоря Поліщука, початок об’єднання 
з сусідніми сільськими радами – це 
не лише шанс укрупнити обласний 
центр, але й оновити депутатський 
склад та нарешті обрати мера, який 
стане головою територіальної гро-
мади.

Об’єднання, власне, й передба-
чає перевибори, що є безперечним 
плюсом, певен Ігор Поліщук. Адже 
однопартійці тих, хто найбільше ак-
центували на необхідності позачер-
гових виборів у Луцьку, провалили 

голосування у Верховній Раді. І тепер 
через відсутність міського голови, а 
також конфронтації в сесійній залі 
та бажання окремих політичних сил 
провадити боротьбу за владу місто 
втрачає інвестиції та партнерів.

«У цьому протистоянні ми 
втрачаємо можливості для пошуку 
додаткових джерел наповнення 
міської казни, можливості вико-
ристання економічно-фінансового 
ресурсу для розвитку міста», – на-
голошує Ігор Поліщук.

Амбіції окремих депутатів та 
окремих політичних сил, зауважує 
укропівець, не мають ставати на 
заваді розвитку міста, якості й ком-
форту проживання в ньому. Єдиним 
правильним виходом із ситуації, що 
склалася, вважає Ігор Поліщук, є 
проведення позачергових виборів 
до міської ради разом із позачерго-
вими виборами міського голови.

«Кожен депутат має заново 
отримати кредит довіри у своїх ви-
борців. Кожен із нас має проявити 

Колишній президент 
Грузії та екс-

губернатор Одещини 
Міхеіл Саакашвілі 
26 липня втратив 
українське громадянство. 
У Державній міграційній 
службі пояснили, що 
Саакашвілі позбавили 
громадянства на основі 
п. 2 ст. 19 закону «Про 
громадянство», а саме 
на підставі неправдивих 
даних, вказаних в 
анкеті. У документах, які 
заповнював колишній 
голова Одеської 
облдержадміністрації, 
було вказано, що він не 
перебуває під слідством 
в Україні чи за ї ї межами, 
проте відомо, що в Грузії 
Саакашвілі було заочно 
заарештовано.

З приводу громадянства Саа-
кашвілі запит до Генпрокуратури 
надіслав нардеп-радикал Андрій 
Лозовий, прокуратура зверну-
лася до міграційної служби. За 
запитом Комісія з питань грома-
дянства при Президентові Украї-
ни ухвалила відповідне рішення.

Як відомо, українське грома-
дянство Саакашвілі надав своїм 
указом Президент України Петро 
Порошенко наприкінці травня 
2015 року. Напередодні отри-
мання українського паспорта 
його було призначено головою 
Одеської ОДА. У грудні 2015 року 
політика позбавили громадян-
ства Грузії.

Саакашвілі пропрацював пів-
тора року, після чого оголосив 
про відставку, звинувачуючи По-
рошенка у недотриманні обіця-
нок та просуванні на керівні по-
сади у райадміністраціях «старих 
корупціонерів». Тоді ж колишній 
президент Грузії оголосив про 

грузинські пристрасті

  Борис ХВИЦЬ
Київ

ТЕПЕР ЛУЦЬК МАЄ ШАНС ОБРАТИ МЕРА Й ОНОВИТИ ДЕПУТАТІВ

ПОРОШЕНКО ПОЗБУВСЯ СААКАШВІЛІ

створення власної партії «Рух но-
вих сил», з якою планував піти на 
вибори в український парламент.

29 липня Саакашвілі заявив, 
що у зв’язку з позбавленням 
українського громадянства має 
намір звернутися до Вищого ад-
міністративного суду, а потім – до 
Європейського суду з прав лю-
дини. Політик наполягає: грома-
дянства його позбавили через 
фальшивий документ. Саакашвілі 
стверджує, що анкета, яку опри-
люднив нардеп Володимир Ар’єв 
з БПП, заповнена не ним, а також 
на ній стоїть не його підпис.

«Саакашвілі заявив, що на 
опублікованій мною анкеті не 
його підпис. Але саме ця анкета 
міститься у справі міграційної 
служби, на підставі якої було 
надано громадянство. Я почав 
цікавитися. Виявилося, анкету в 
Міграційну службу (з якої матері-
али пішли в АП) у 2015 році готу-
вали і подавали його помічники, 
а не він сам. Ще й заднім числом 
оформлювали. І якщо підпис не 
Саакашвілі, то постає нове, ще 
актуальніше питання – грома-
дянство було надано на підставі 
фальшивих документів? А це вже 
значно серйозніше, ніж просто 

брехня в анкеті», – зазначив голо-
ва української делегації в ПАРЄ 
Володимир Ар’єв.

Міхеіл Саакашвілі, який пере-
їхав до України після Майдану і 
минулого року пішов в опозицію 
до Петра Порошенка, стверджує, 
що той вважає його небезпечним 
політичним конкурентом. Призу-
пинення свого українського гро-
мадянства Саакашвілі пояснює 
«брудним союзом двох олігархів» 
проти нього, а сам привід вважає 
надуманим. Також він заявив, що 
його хочуть змусити отримати 
статус біженця, проте він зби-
рається домагатися «законного 
права повернутися в Україну».

«Я повернуся в Україну, тому 
що буде мобілізація людей, тому 
що ми і так збиралися мобілізува-
ти людей на осінь. Коли боротьба 
буде розростатися, за першої ж 
нагоди, а така нагода буде дово-
лі швидко, я, звичайно, приїду і 
буду брати активну участь», – за-
явив він в інтерв’ю ВВС.

Пізніше Міхеіл Саакашвілі 
заявив, що в Україні підписуєть-
ся кирилицею і опублікував у 
Facebook, який вигляд має його 
підпис, навівши документ з офі-
ційного архіву Президентської 

бібліотеки Саакашвілі в Тбілісі та 
зображення його підпису на фа-
саді будівлі.

1 серпня міністр юстиції 
Грузії Тея Цулукіані заявила про 
готовність грузинської сторони 
вимагати від США видати екс-
президента Міхеіла Саакашвілі, 
що знаходиться в розшуку, якщо 
він вирішить оселитися в цій 
країні. Міністр заявила, що Грузія 
буде вимагати екстрадиції Саа-
кашвілі з будь-якої країни, де він 
вирішить залишитися, інформує 
«Інтерфакс».

«Якщо це буде Україна, куди 
він, як сам каже, повернеться, то 
тут у нас процедури завершені, 
і всі докази, які у нас були ще в 
2014-2015 роках, уже передані 
українській стороні», – заявила 
міністр.

Тим часом громадськість різ-
ко засуджує такі радикальні дії 
Президента. На думку народного 
депутата Мустафи Найєма (БПП), 
«позбавлення Міхеіла Саакашвілі 
українського громадянства – це 
найдурніше, що можна було при-
думати». «Це ознака слабкості, 
який не прикрашає Президента. 
Дурнішою свого часу була тільки 
«посадка» Юлії Тимошенко за ча-
сів Віктора Януковича. З Саакаш-
вілі можна не погоджуватися. Він 
може не подобатися. Але в ціло-
му Саакашвілі по наш бік цивілі-
заційних барикад. І врешті-решт 
від розборок двох президентів 
виграє хто завгодно, але не Укра-
їна», – резюмував нардеп. 

А от колишній голова Дніпро-
петровської ОДА, бізнесмен Ігор 
Коломойський певен, що позбав-
лення Міхеіла Саакашвілі грома-
дянства негативно позначиться 
на репутації нашої держави у 
світі: «Це ганебна пляма на репу-
тації нашої держави. Ще більш га-
небним є те, що, незважаючи на 
прагнення до Європи, реалізо-
вано це в «кращих» радянських 
традиціях».
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До Луцька приєднаються Прилуцька, 
Підгайцівська та Гіркополонківська сільські ради
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Луцьк

воїни тилу 

«ТАТКУ, ПОЇХАЛИ. 
НАС БІЙЦІ ЧЕКАЮТЬ»

Ця історія – про сім’ю 
волонтерів, які їздять 
у військові госпіталі й 

підтримують бійців піснею. 
Лучанину Юрію 
Морозовичу – 37. Його 
доньці Соні – 10, сину Іллі – 
15. Вони не просто сім’я, 
вони – надійний тил, зразок 
чудової самоорганізації 
українців. Їх об’єднує 
бажання допомогти і 
боротися у війні своєю 
зброєю – добром. 

НІ ДНЯ БЕЗ ВІЙНИ 
Дівчинка, зручно вмостившись 

на кріслі, розбирає ноти, складає 
тексти пісень за порядком. Її зва-
ти Софійка. Вона співає для бійців. 
Поруч сидить її тато – Юрій Моро-
зович. Він налаштовує гітару, адже 
за кілька хвилин вони даватимуть 
хлопцям невеликий імпровізова-
ний концерт. У психологічний кабі-
нет Волинського обласного госпі-
талю для інвалідів війни сходяться 
бійці. За якусь мить тут яблуку ніде 
впасти. Хтось дивиться на волонте-
рів з острахом, хтось – із цікавістю. 
Софійка співає перша. Коли бійці 
чують пісню «Човен» у дитячому ви-
конанні, розчулюються. Медсестри 
слухають ці пісні уже не вперше, 
але знову плачуть. 

Боєць Віталій наближається до 
Юрія, каже, що у нього теж є гітара. 
Він навчився грати, співати й навіть 
складати пісні на війні. Юрій про-
понує йому зіграти. «Та я не такий, 
як ви, граю тільки для себе», – каже 
хлопець. «А звідки знаєте, який я? Я 
теж музичної освіти не маю», – від-
повідає Юрій і простягає йому гіта-
ру. Віталій бере її до рук, починає 
грати, тихенько наспівує, соромить-
ся. Якщо прислухатися, то можна 
почути, що він співає «Алілуя»... 

До війни Юрій працював заступ-
ником генерального директора у ве-
ликій компанії. Потім започаткував 
власний бізнес у Закарпатті. Коли в 
країні розпочалася війна, став во-
лонтером. Допомагав усім, чим міг. 

Кілька років тому Морозовичі 
відкрили в собі, що можуть співати 
та грати на публіку. Почали висту-
пати в госпіталях Луцька та Мука-
чевого. А вперше чоловік заспівав 
для хлопців два роки тому в АТО. 
Побачив, що бійцям потрібна пси-
хологічна підтримка більше, ніж 
продукти чи одяг. Вони замкнуті, 
у кожного – психологічна травма. 
Вони не можуть вирватися з усього 
цього самотужки. 

«Це було 29 грудня. Сім’я при-
їхала до мене святкувати Новий рік 
у Мукачеве, – каже він. – Уже тоді в 
мене було багато друзів-волонтерів 
з мукачівського госпіталю. Сказали, 
що не всі хлопці роз’їхалися по до-

мівках, багато з них залишилися на 
Різдвяні свята у госпіталі. Мій син 
якраз навчився грати на гітарі. Кажу 
до нього: «То що, зіграємо для хлоп-
ців? Їм веселіше буде». Він відразу ж 
погодився. А вже 4 січня ми грали 
та співали для бійців. Хлопцям дуже 
сподобалося, а ми тішилися з цього. 
Потім приїхали туди вдруге, а тоді 
вже й у Луцьку почали виступати. 
Гра на гітарі – то як їзда на велоси-
педі: ти або їздиш, або ні». 

Крім госпіталів, Юрій співає ще й 
в АТО. Його рідні взагалі знали лише 
про одну його поїздку на схід. А про 
перші ніхто не знав. Вигадував для 
сім’ї різні історії, куди їде. Просив 
волонтерів, щоб не публікували у 
соцмережах його фото. 

«Мене здав один з капеланів, – 
каже Юрій. – Тато якраз приїхав із 
Закарпаття. Капелан сказав, що їз-
див зі мною на схід. Батько тоді вже 
й дружині розказав. Сприйняли 
нормально. Я ж не поїхав у нічний 
клуб гуляти, заради доброї справи 
поїхав. Хлопці життя там кладуть, а я 
поїхав на балалайці пограти. Вони з 
автоматами, щодня під обстрілами, 
ризикують собою. Як не поїхати?». 

Чоловік каже, що без дитини 
співати важко, бо хлопцям тоді 
важче відкритися, довіритися. Нині 

у Соні серед бійців багато друзів. 
Батько розповідає, що навіть якщо 
на Світязь їдуть, то вона до них 
обов’язково заїжджає. Хлопці її 
обожнюють, на руках носять. 

«Мені було страшно співати, – 
зізнається дівчинка. – Голос не був 
такий, як зараз. Найбільше пережи-
вала за те, щоб хлопцям сподобало-
ся. А потім звикла. Зараз постійно 
повторюю: «Татку, поїхали. Нас бій-
ці чекають. Співаємо для того, аби 
хлопці забули про лікарняні будні. 
Забули про біль, який пережили на 
війні». 

ВОЛОНТЕРСТВО ЯК 
ОБОВ’ЯЗОК 

Чоловік переконаний: якщо 
люди прагнуть змін, то мають самі 
їх здійснити. Кожен має чимось до-
помагати, адже в країні війна, і не 
треба про це забувати. 

«У кожного своя роль, кожен 
може допомогти по-своєму, – каже 
Юрій. – Ми не музиканти. Ні у мене, 
ні в моїх дітей нема музичної освіти, 
але якщо Бог дав нам такий талант, 
то чому не використовувати його? 
Нині армія більш-менш забезпече-
на, а от психологічної підтримки 
бійцям бракує. Це мають робити 
усі нормальні свідомі українці. Хто 

як може, так і має боротися з за-
гарбником. Підтримувати хлопців 
потрібно: хтось грошима, а хтось 
піснями. Найбільше вони потребу-
ють психологічної підтримки. Коли 
приїжджаю в АТО, то вони мене 
просто не відпускають. Завжди ста-
раюся приділити їм увагу, незалеж-
но від того, поспішаю я кудись чи ні. 
От тільки люди в госпіталях завжди 
нові. Прикро, що їх так багато». 

Юрій зізнається, що не вирішу-
вав ставати волонтером, це сталося 
природно. Чоловік робить це пере-
дусім для себе і для своєї сім’ї. Він 
не хоче, щоб загарбники прийшли 
до нього додому, на Волинь. Праг-
не, аби його діти були вільними та 
щасливими людьми, не жили в час 
війни. 

«Для мене волонтер – це людина 
доброї волі, – каже чоловік. – Коли 
приходжу у волонтерський центр, 
наприклад, в Дніпрі, то не можу до-
вести, що я волонтер. Бо будь-яка 
людина може прийти і сказати, що 
вона волонтер. Ти або допомагаєш 
армії, або ні. Ми зобов’язані захис-
тити себе таким чином. Дуже часто 
волонтери кажуть: «Ой, як попро-
сити щось у когось, соромно». Зав-
жди відповідаю, що просимо не 
для себе, а для хлопців. Для них не 

соромно просити. Ми ж не забере-
мо це собі додому, не поставимо у 
сервант. Зараз люди набагато мен-
ше допомагають. Розумію, що в 
них інші клопоти. У когось грошей 
нема, а хтось і забув, що війна три-
ває. Коли спілкуюся з хлопцями, то 
вони завше кажуть, що ми не маємо 
сидіти і плакати, бо війна йде. Треба 
жити далі. Вони кажуть: «А для чого 
ми там стоїмо на передовій? Гуляй-
те. Співайте. Живіть. Ми тут стоїмо, 
щоб ви могли нормально жити». 

За словами Юрія, військові сьо-
годні і військові в той час, коли по-
чалася війна, – різні. Раніше вони 
були голодранцями в капцях. Їм 
було потрібно все: від шкарпеток 
до зброї. 

«Зараз харчування нормаль-
не. Якщо передаємо щось із їжі, то 
це печиво та шоколадки. Бійців 
ЗСУ і одягають, і споряджають. А 
от з добровольцями біда. У мене 
є товариш, командир батальйону 
«Донбас». Якось зателефонував 
мені й каже, що скинулися і пере-
дали хлопцям на передову 70 кг 
овочів. Я здивувався. Виявляється, 
їх годують консервами. Як воювати, 
коли ти голодний? Ми з фермерами 
домовилися і привезли усе, що по-
трібно». 

Чоловік каже: добровольці – це 
ті самі козаки. Адже їм теж ніхто не 
казав іти й бити ляха чи москаля. 
Вони самі організовувалися, і не від 
хорошого життя. Їх кличе кров. Їм 
потрібно рухатися вперед, звільня-
ти свою землю. Вони не розуміють, 
чому нема наказу і чому, коли у тебе 
стріляють, не можна давати відпо-
відь. 

«Це моя країна, моя вулиця і мій 
будинок. Я змушений щось зробити, 
щоб жити щасливо. Знаю таких лю-
дей, які витратили на АТО мільйони. 
Але вони не афішують це. Даючи те, 
що потрібно хлопцям, ти захищаєш 
себе і свою сім’ю. Бо вони зроблять 
так, що ця наволоч сюди не прийде. 
Дехто каже, що воюватиме, якщо 
вій на прийде у Західну Україну. Та 
не треба буде тоді воювати. Бо тоді 
вже черевики москалям натирати-
мемо, а не воюватимемо», – пере-
конаний волонтер. 

Юрій розповідає, що йому 
прик ро чути, коли люди кажуть, що 
Майдан не потрібен був, що війна 
даремно триває. 

«Ні, не даремно, – переконаний 
він. – Згадайте, як боролися наші 
діди в УПА. Вони розуміли, що у них 
нема шансів. А нині УПА визнано 
однією з найбільш серйозних пар-
тизанських організацій, яка існува-
ла в ті часи. Вони розуміли, що не 
будуть героями, а на їхніх могилах 
ніколи не стоятимуть хрести. Але 
йшли воювати. Вони показали, що 
боротися – важливо. Серед вояків 
є такі люди, які фанатично до війни 
ставляться. Готові вже класти життя. 
Це і піднімає бойовий дух, і насто-
рожує водночас. Не можна, щоб такі 
люди розгубили свої життя. Вони 
потрібні і в мирному житті. Бракує 
нам таких патріотів у Верховній Раді 
та в уряді». 

Чоловік каже, що коли спілку-
ється з бійцями, співає для них, то 
йому ще більше хочеться щось змі-
нювати у країні. 

«Бійці нас прийняли. Це працює, 
як дзеркало: усміхнись – і тобі усміх-
нуться. Ти відкритий – і до тебе від-
криті. У мене є мрія: хочу приїхати в 
госпіталь і побачити, що тут більше 
нема бійців, вилікувалися, поїхали 
додому, – зізнається чоловік. – Хочу 
співати та грати для медперсоналу. 
Це наша ненька Україна. Ми сюди 
нікого не запрошували. Хай хто при-
йде – турок, німець, москаль – пере-
можемо, проженемо. Шлях важкий, 
але треба йти. Україна переможе. 
Це безсумнівно. Нема шансів у того, 
хто прийшов загарбувати землю 
тих, у кого в крові закладено, щоб її 
захищати». 

Юрій та Софійка дають бійцям невеликий імпровізований концерт

Віталій навчився грати, співати 
і творити пісні на війні

Юрій Морозович уже кілька 
років співає для захисників

Найбільше хлопці потребують психологічної підтримки Медперсонал слухає пісні уже не вперше, але знову плаче
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  Підготувала Дарина ГОГОДЗА

Щодня волиняни 
зіштовхуються 
з питаннями, 
які потребують 

знання законів. Як 
грамотно вийти зі 

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

«Чи є правомірними вста-
новлені баром/рестораном 
заборони на те, щоби клієнт 
приносив власні напої/їжу, а в 

разі невиконання цих правил щоб на 
нього накладали свої штрафи (навіть 
якщо він уже опинився всередині та 
зробив замовлення), або взагалі не 
пускали у заклад?»

 Відповідно до Правил роботи за-
кладів (підприємств) ресторанного 
господарства, затверджених наказом 
Міністерства економіки та з питань 
європейської інтеграції України від 
24.07.2002 р. №219 (далі – Правила), 
ресторанне господарство – це вид еко-
номічної діяльності суб’єктів господар-
ської діяльності щодо надання послуг 
для задоволення потреб споживачів у 
харчуванні з організацією дозвілля або 
без нього.

Згідно з п. 3.8. Правил, суб’єкти 
господарської діяльності, приймаючи 
попереднє замовлення на обслугову-
вання, зобов’язані гарантувати його 
виконання в узгоджені із замовником 
строки. У разі відмови замовника від 
обслуговування в день проведення 
заходу він зобов’язаний викупити за-
мовлену продукцію, яка не може бути 
продана іншим споживачам. Якщо 
суб’єкт господарської діяльності не 
може виконати замовлення споживача, 
він зобов’язаний повідомити про це за-
мовника не пізніше, ніж за п’ять днів. 
Замовнику заборонено приносити до 
закладу (підприємства) ресторанного 
господарства продовольчу сировину, 
харчові продукти, у тому числі алко-
гольні та безалкогольні напої, а також 
залучати сторонніх осіб до приготуван-
ня страв.

Таким чином, законодавцем чітко 
прописана заборона приносити свої 
продукти для виготовлення страв. На-
віть якщо бенкет організовує сам його 
замовник. Зі змісту Правил вбачається, 
що йдеться суто про попередню органі-
зацію бенкету, а замовником може ви-
ступати будь-яка особа.

Отже, Правила не встановлюють 
прямої заборони на споживання влас-
ної їжі, якщо це не попередньо замов-
лена продукція на бенкет. Однак немає 
і чіткого дозволу на те, щоб споживати 
власну їжу, яку було принесено до за-
кладу громадського харчування. Також 
відсутня вимога мінімального замов-
лення.

Отже, можна зробити такий ви-
сновок: відвідувач має право вживати 
власну їжу в закладах громадського 
харчування у зв’язку з тим, що відсутня 
пряма заборона на такі дії, окрім ви-
падків, коли він здійснює попереднє 
замовлення для бенкету тощо. Також 
відвідувач не може бути вигнаний із 
закладу громадського харчування без-
підставно.

Не впускати у заклад споживача не 
мають права, оскільки це є видом на-
дання публічних послуг без обмеження 
суб’єктного складу осіб, кому їх нада-
ватимуть. Винятком із цього може бути 
перебування особи в стані сп’яніння – у 
такому випадку йому може бути заборо-
нено вхід до закладу.

   Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЗАЧЕКАЄ. 
У ДЕПУТАТІВ КАНІКУЛИ 

МАЙЖЕ ТРИ МІЛЬЯРДИ ВИТРАТИЛИ 
НА УТРИМАННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ

допрацювалися 

дорогі депутати

Попри очікування та 
сподівання, Верховна Рада 
пішла на канікули з жахливим 

результатом корисної дії. Проекти, 
які стосуються реформ, виборів 
чи навіть кадрових питань, так і не 
проголосовані. За повідомленням 
мережі ОПОРА, яка аналізувала 
діяльність ради з листопада 
2014 до липня 2017 року, лише 
12% проектів стали законами. У 
Волинському «Центрі розвитку 
місцевого самоврядування» 
інформують, що очікувалося 
ухвалення й низки важливих 
децентралізаційних законів.

Попри те, що про успіхи в цій реформі 
говорять уряд, міжнародні партнери та пере-
січні громадяни, які проживають у новоутво-
рених об’єднаних територіальних громадах, 
на районному рівні вже розпочалася май-
же відкрита війна районного керівництва з 
об’єднаними територіальними громадами. 
Перші не можуть погодитися з тим, що все-
владдя районів над селами й містечками за-
вершується. Другі вже не хочуть зважати на 
залишки районної могутності.

У цій ситуації швидкий та ефективний за-
конодавчий супровід реформи місцевого са-
моврядування та територіальної організації 
влади є запобіжником проти зупинки рефор-
ми. На жаль, ця загроза досі зберігається і ба-
зується більше на психологічних факторах. 

По-перше, найбільш активні лідери, що 
повірили у майбутнє об’єднаних громад, уже 
провели всю потрібну роботу й досягли успі-
ху в новоутворених громадах. Отже, на жаль, 
потенціал активного лідерства зменшився. 
По-друге, активно протидіяти реформі почав 
районний рівень, який втрачає повноважен-
ня, значення та вплив. По-третє, громадяни 
розуміють: народні депутати, перш за все 
мажоритарники та популісти, не надто задо-
волені посиленням спроможності громад та 
автоматичним розподілом бюджетних ресур-
сів, тому очікують контратаки від обранців, 
що загрожує незворотності реформи. 

І ці побоювання – небезпідставні. VI сесія 
парламенту вже завершилася, а кілька зако-
нопроектів, дуже важливих для продовжен-
ня реформи, а головне – для динамічного 
розвит ку українського простору, який можуть 
забезпечити об’єднані територіальні грома-
ди, залишаються неухваленими. 

За півроку місцеві бюджети наростили 
свої надходження на 22 млрд грн порівняно 
з даними цього ж періоду минулого року. За 
вказаний період до загального фонду міс-
цевих бюджетів надійшло 87 млрд грн, що 
складає 53,6% від річного обсягу надходжень, 
затвердженого місцевими радами. Найвищі 
відсотки виконання річних показників у Рів-
ненській (61,5%), Полтавській (58,2%), Волин-
ській (58,0%), Київській (58,0%), Чернівецькій 
(57,9%), Івано-Франківській (57,2%) областях. 
Усього в 12 областях відсоток виконання ви-

щий за середній показник по Україні.
Головним чинником нарощування над-

ходжень до місцевих бюджетів експерти на-
зивають фінансову децентралізацію. За їхніми 
словами, з 2015 року, а саме тоді вступили в 
дію норми фінансової децентралізації, місцеві 
бюджети з кожним роком зростають.

Ключовою проблемою так званої «по-
всюдності» місцевого самоврядування є від-
сутність на місцях ключових повноважень 
щодо територій за межами поселень. Вони не 
можуть здійснювати планування цієї терито-
рії, встановлювати там правила благоустрою 
та контролювати її стан.

У новому скликанні уже неодноразово 
були спроби повернути органам місцевого 
самоврядування таке право, але не виходить. 
Наразі є ціла низка законопроектів, які в різ-
ний спосіб намагаються розв’язати цю проб-
лему. Наприклад, змінами до закону про ре-
гулювання містобудівної діяльності планують 
ввести поняття «схеми планування території» 
для усіх територіальних громад, що дає змогу 
відійти від клаптикової хаотичної забудови 
територій за межами населених пунктів за 
рішенням районного рівня, а не громад. На 
жаль, комітет так і не дав добро на його роз-
гляд. Є також проект змін щодо поширення 
повноважень органів місцевого самовряду-
вання територіальних громад на всю терито-
рію відповідної сільської, селищної, міської 
територіальної громади. Він запроваджує 
можливості для місцевих рад регулювати пи-
тання благоустрою території за межами насе-
лених пунктів. Попри його важливість, особ-
ливо для об’єднаних територіальних громад, 
комітет заморозив його розгляд. Третій про-
ект теж частково розв’язує проблему плану-
вання простору об’єднаної територіальної 
громади, але не дає права на планування сво-
го простору іншим територіальним громадам, 
у тому числі тим, які й без створення ОТГ скла-
даються із 2-20 поселень. 

Депутати мали б зрозуміти, що прагнення 
органів місцевого самоврядування планува-
ти простір усієї територіальної громади – не 
облуда, а нагальна потреба. Децентралізація 
дала громадам фінансові можливості бути 
інвесторами капітального будівництва інф-
раструктури, яка здебільшого розташована 
поза межами поселень, так само посилення 

інвестиційної привабливості громад вимагає 
планування всього простору. Тож ухвалення 
законопроектів є індикатором того, чи заці-
кавлений комітет у розвитку всього простору 
в Україні, чи він просто висловлює інтереси 
великих забудовників.    

Є й низка інших питань, що стосуються фі-
нансування об’єднаних територіальних гро-
мад при приєднанні до них нових громад.  

Також вкрай важливо визнати міста об-
ласного значення спроможними громадами. 
У нових умовах центрами економічного роз-
витку є міста обласного значення. Міста ма-
ють тісні економічні, соціальні (особливо у 
сфері медицини) та політичні зв’язки з навко-
лишніми громадами. Проте сьогодні сусідні з 
містами громади не можуть ухвалити рішення 
про приєднання до міст. Парламент цього не 
дозволив. І цю помилку потрібно виправити 
й створити однакову правову рамку щодо 
приєднання територіальних громад до ОТГ 
та міст обласного значення. Аби фіналізувати 
незворотність змін у місцевому самовряду-
ванні, потрібно нарешті розпочати реформу 
районів. Створені об’єднані територіальні 
громади, які отримують прямі міжбюджетні 
відносини, виходять також з-під управлін-
ня району в питанні управління територією, 
установами та організаціями, наданні послуг.

Станом на сьогодні шість районів повністю 
покриваються об’єднаними територіальними 
громадами та містами обласного значенням. 
Таким чином, у районі немає спільного пред-
ставництва інтересів. Проте продовжують дія-
ти паралельні управлінські структури: район-
на рада та районна державна адміністрація, 
які за фактом не виконують жодних функцій. 
Крім цього, у 15 районах залишок населення, 
яке не увійшло до об’єднаних територіальних 
громад, складає лише до 5 тис. осіб.

У таких умовах держава здійснює неефек-
тивне витрачання коштів на утримання апа-
рату районних державних адміністрацій. Це 
близько 150 млн грн на 21 районну державну 
адміністрацію, яка вже не здійснює управлін-
ських функцій.

На жаль, у депутатів забракло політичної 
волі та відповідальності, аби реформа місце-
вого самоврядування нарешті отримала шанс 
розірвати зачароване коло й наблизитися до 
успішного завершення. 
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Видатки на Верховну Раду 
у 2017 році зросли на 

20% – з 935 млн грн до 
1 млрд 124 млн грн.

За 2,5 роки своєї каденції нар-
депи  8-го скликання подали понад 
4634 тис. законопроектів, з яких 
ухвалили всього 344, інформує «24 
канал». 

Депутати проголосували 83% 
усіх законопроектів (97 зі 117), по-
даних Президентом. А от докумен-
ти Кабінету Міністрів подобались 
обранцям лише на 30% (227 з 756).

Цікаво, що 49 депутатів про-
пустили щонайменше половину 
засідань парламенту.

Загалом за 2,5 роки на Верхо-
вну Раду із держбюджету витрати-

ли майже 3 млрд грн (2,7302).
Останні два тижні роботи пар-

ламенту перед літніми канікулами 
ознаменувалися гучними сканда-
лами щодо голосувань за позбав-
лення депутатської недоторкан-
ності низки народних депутатів. 
Найбільш резонансними стали на-
віть не самі голосування в сесійній 
залі, а розгляд цих питань у про-
фільному парламентському комі-
теті. Ситуація вкотре засвідчила: 
народні обранці йдуть до Ради не 
заради високих ідеалів та плідної 
законотворчої роботи, а за особ-
ливим статусом, який передбачає 
низку переваг.

pedpresa.ua

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

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

  Анастасія КОРЕЦЬКА
Фото автора 
Ківерцівський район

ЗЕМЕЛЬНА АФЕРА 
З КІПРСЬКИМ КОРІННЯМ

154 гектари людських 
паїв на території 
Журавичівської сільської 
ради сьогодні належать 
не громаді, а фірмі з 
іноземним капіталом. Чому 
виникла така ситуація, 
люди зрозуміти донині не 
можуть, адже землю вони 
віддавали в оренду, а не на 
продаж.

ДІЛЯНКА ЗА НОВІ 
ЧОБОТИ

Розпочалася ця історія три роки 
тому, коли у селі Журавичі місцевим 
жителям запропонували за одну 
тисячу гривень здати в оренду свій 
пай. Тетяна Ломакіна пригадує, що 
тоді охочих отримати тисячу було 
чимало, чутка про вигідну справу 
ходила від хати до хати.

«У мене не було гострої потре-
би у цих коштах. Але ту землю я все 
одно не обробляла, тому подума-
ла, чому пусткою стоятиме, нехай 
люди користуються. Тоді навіть не 
уявляла, що віддаю свій пай назав-
жди. Зараз дуже шкодую і хочу 
змінити ситуацію», – бідкається 
жінка. 

Сусідка пані Тетяни Антоніна 
Сидляр також віддала свій шматок 
землі за тисячу. Каже, за ті кошти 
придбала собі нові чоботи.

«Люди йшли за грошима, адже в 
селі роботи немає. Молодь ще може 
поїхати на заробітки, а пенсіонеру з 
тією мізерною пенсією хоч бери та 
й умирай. Тому не дивно, чому так 
масово спокусилися на тисячу. Але 
тоді ніхто й не здогадувався, чим 
все обернеться», – розповідає пані 
Антоніна.

Жінки кажуть, що не пам’ятають 
суті документа. Підписували один 
за одним, ніхто й не засумнівався, 
що словесні домовленості та напи-
сане на папері відрізняються.

Журавичівська сільська голова 
Алла Гонтар розповідає, що правда 
почала випливати, коли людей по-
збавили субсидій.

«Справа в тім, що наші жителі 
оформили довіреності розпоря-
джатися паями на одну особу, яка 
була посередником фірми, що ви-
рішила заволодіти землями. Цим 
посередником став житель села 
Дачне Володимир Коваль. Після 
того, як були оформлені довіренос-
ті, 15 квітня 2014 року у Києві цей 
чоловік уклав договори купівлі-
продажу на паї. Відповідно до того 
договору, який нам вдалося отри-
мати з Києва, продаж кожної зе-
мельної ділянки був здійснений за 
40 тисяч 841 гривню. Люди ж цих 
коштів не отримали, зате вони були 
зараховані у їхній дохід, а тому суб-
сидії багато кому відмінили», – роз-
повіла очільниця сільради.

За словами Алли Гонтар, дові-
реності на ім’я Володмира Коваля 
були виготовлені у грудні 2013 
року. Посвідчила їх приватний 
нотаріус Ківерцівського район-
ного нотаріального округу Надія 
Кузміч. Цією довіреністю люди 
надали право пану Ковалю розпо-
ряджатися своїми земельними ді-
лянками, кожна з яких мала площу 
два гектари, з призначенням для 
ведення особистого селянського 
господарства. Договори купівлі-
продажу на 72 земельні ділянки 
Коваль уклав із ТзОВ «Ленд Ліс 
Інновація». Це товариство є під-
приємством з іноземними інвес-
тиціями, адже його бенефіціар 
– жителька Кіпру Ірина Хаджіван 

Гелі. Фірма ця, до слова, доволі не-
проста, належать до сфери впливу 
арештованого екс-голови Дер-
жавного агентства з інвестицій-
них проектів Владислава Каськіва, 
через діяльність якого Україна 
втратила два мільярди гривень. 
Частину прибутку зливали на фір-
му «Ленд Ліс Інновація» та фірму-
засновника «Ленд Ліс».

Володимир Коваль винним 
себе у махінаціях із землею не вва-
жає.  Чоловік упевнено заявляє, що 
ця справа мала принести користь 
не тільки селянам, але й області за-
галом.

«До мене звернулися представ-
ники фірми «Ленд Ліс» із пропози-
цією знайти на Волині земельну 
ділянку великої площі. Вони пла-
нували посадити там енергетичну 
лозу, оскільки тоді впроваджува-
лася державна програма з її ви-
рощування. Я погодився. Знав, 
що в Журавичах є такі площі, тому 
відразу поїхав туди. Людей попе-
реджав, що землю вони продають. 
Усім було виплачено по тисячі гри-
вень, які можуть бути до мене пре-
тензії?» – наголошує Володимир 
Коваль.

Варто зауважити, що лозу на 
площах, викуплених «Ленд Ліс 
Інновацією», так і не висадили. 
Чому замовники не провели жод-
них робіт, пан Володимир не знає, 
адже наразі не веде справ із цією 
фірмою. Також Вололимир Коваль 
не зміг пригадати, хто саме запро-
понував йому взятися за пошук 
земель і як ці люди віднайшли 
його серед мільйонів інших укра-
їнців.

МАЛИ ОРАТИ, 
НАТОМІСТЬ ПОЧАЛИ 
БУРИТИ

Житель Журавичів Григорій Сте-
панов упевнений, що першочер-
гово афера задумувалася для того, 
аби відмити державні кошти.

«Я багато років працював голо-
вою місцевого колгоспу. Після його 
розвалу жодна людина не залиши-
лася на мене в образі. Усі отримали 
те, що мали. А тут приїхали хтозна 
звідки й ошукали наших людей. 
Ошукали й державу, адже лози 
вони так і не висадили», – зауважує 
пан Григорій.

Чоловік розповів, що у квітні 
2017 року до села завітали люди на 
автомобілях із рівненськими та ки-
ївськими номерами. Із собою вони 
привезли бурильні установки і з їх 
допомогою щось шукали на тих 154 
гектарах. 

Алла Гонтар, щойно їй повідоми-
ли про новоприбулих «гостей», від-
разу поїхала на місце події. «Буриль-
ні установки риють до 30 метрів. На 
цій ділянці на 87 гектарах є поклади 
торфу, які залягають на глибині 2,5 
метра і більше. Тобто це вже над-
ра. Вони мали із собою документи, 
що «Ленд Ліс Інновація» доручила 
їм проводити різні роботи. Ми б не 
мали до них претензій, якби вони 
із плугами приїхали, адже це землі 
сільгосппризначення. На питання, 
чому вони тут риють, відповіли, що 
досліджують ґрунти. Потім у них 
з’явилася нова версія про пошук 
підземних вод. Коли приїхала полі-
ція, вони швидко зібрали установки 
і поїхали геть», –  розповіла сільська 
голова.

ШЛЯХИ 
ПОВЕРНЕННЯ ЗЕМЛІ 

Сьогодні журавичани готові 
боротися, аби повернути землю. 
Алла Гонтар підтримує односель-
чан. Саме вона з допомогою юрис-
тів знайшла кінці у цій справі та 
з’ясувала, як саме люди зможуть 
добитися справедливості.

«Договір купівлі-продажу був 
неправомірним, адже «Ленд Ліс 
Інновація» – підприємство з іно-
земними інвестиціями. Відповідно 
до Земельного кодексу та закону 
«Про особисте селянське госпо-
дарство», земельні ділянки для 
ведення особистого селянського 
господарства не можуть бути у 
праві власності іноземних юри-
дичних осіб. Тобто люди можуть 
оскаржувати договір у суді і розра-
ховувати на перемогу, – каже пані 
Алла. – Ще одним варіантом може 
бути відшкодування Володимиром 
Ковалем 40 тисяч гривень, які були 
прописані у договорі і які люди так 
і не отримали. Легко можна до-
вести, що вони не були 15 квітня 
2014 року у Києві при підписанні 
договору. Проте повернення тих 
коштів Ковалем може затягнутися 
на роки. Тому на зборах громади 
усі підтримали рішення подавати 
позовні заяви про скасування до-
говорів купівлі-продажу».

До слова, сільська рада вже 
підготувала позовні заяви, які 72 
жителі Журавичів зможуть запов-
нити та подати до суду. Бояться 
тільки, щоби фірма «Ленд Ліс Ін-
новація» не перепродала землю 
третім особам, які стануть добро-
совісними правонабувачами. Тому 

Алла Гонтар звертається у різні 
правоохоронні органи, аби вони 
наклали арешт на землю, допоки 
не будуть проведені судові справи 
щодо договорів купівлі-продажу 
154 гектарів паїв.

Питання щодо цієї заплутаної 
справи вже порушували на сесії 
Волинської обласної ради. «Я буду 
звертатися у правоохоронні ор-
гани, чи порушена кримінальна 
справа. З невідомих причин цю 
інформацію сільській голові не 
надають, але громадськість має 
право знати, – наголошує депу-
тат облради від фракції «УКРОП» 
Олександр Омельчук. – Жителі 
Журавичівської сільради зали-
шилися без землі, ще й постраж-
дали фінансово, адже їх позбави-
ли субсидій. Потрібно розуміти, 
що ці землі знаходяться за ме-
жами населеного пункту, тому 
ними розпоряджається Головне 
управління Держгеокадастру 
у Волинській області. Для того, 
аби маленькі ділянки по два гек-
тари, оформлені на селян, пере-
творилися на один великий шмат 
землі, необхідна допомога Держ-
геокадастру. Тобто ми вчергове 
переконалися, що це управління 
і його керівник Василь Василенко 
замішані у махінаціях. Пану Васи-
ленку була висловлена недовіра 
депутатами обласної ради, проте 
він досі працює, адже його підтри-
мує голова облдержадміністра-
ції Володимир Гунчик. Поки такі 
люди, як Василенко, займатимуть 
високі посади, прості українці ли-
шатимуться ошуканими на власній 
же землі».

Селяни вже розпочали заповнювати позовні заяви У землі й досі залишилися дірки від буріння

Журавичани одноголосно 
вирішили повернути землю
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смакуйте на здоров’я

ДОМАШНІ НАПОЇ, ЩО ОСВІЖАЮТЬ

господиням на замітку

Обвітрювання під час заморожування відбувається 
тоді, коли продукт заморожують з великою кількістю 
кисню і коли упаковка із замороженими продуктами 
пропускає повітря. Пошкоджені місця продукту 
висихають і набувають білувато-сіруватого відтінку. 
Це відбувається за умови, коли температура в 
морозильній камері падає, що й призводить до 
випаровування води на поверхні продуктів.
Обвітрювання при заморожуванні псує продукти, 
погіршує їхній смак. Обвітрені продукти взагалі краще 
в їжу не використовувати. Щоб уникнути обвітрювання, 
потрібно щільно закривати пакети та контейнери або 
заморожувати у вакуумній упаковці.

СУП-ПЮРЕ З КАРТОПЛІ 
• 4 великі картоплини    • 2 морквини  
• 2 стебла селери   • 2 зубці часнику
• 2 цибулини  • 400 г порею
• 1,5 л курячого бульйону (можна води)
• оливкова олія   • cіль і перець

Моркву, цибулю, порей та часник порі-
зати й обсмажити на оливковій олії 10 хв, до 
розм’якшення моркви. Картоп-
лю відварити в підсоленій 
воді або бульйоні до 
готовності. Змі-
шати інгредієнти 
та збити блен-
дером до стану 
пюре. Наостанок 
закип’ятити. 

Усі напої в спеку рекомендовано 
пити невеликими ковтками, 
бажано, щоб вони були кімнатної 
температури або прохолодними, але 
не крижаними. Холодна вода гірше 
засвоюється організмом, оскільки від 
контрасту температур посилюється 
потовиділення, підвищується ризик 
заробити одне з найпоширеніших 
літніх захворювань – ангіну. Не 
рекомендовано пити більш як 

2,5 літра рідини на день, оскільки в 
спекотну погоду велике споживання 
води загрожує підвищенням 
кров’яного тиску або набряками. У 
літню спеку за можливості варто 
відмовитися від солодких газованих 
напоїв (зайві непомітні калорії і 
фосфорна кислота, що уповільнює 
роботу кишківника) і алкоголю, який 
прискорює зневоднення організму і в 
спеку чинить посилену токсичну дію.

МАЛОСОЛЬНІ 
ОГІРОЧКИ
Малосольні огірки – одна з 

найулюбленіших літніх страв. 
Готувати їх надзвичайно просто 
та швидко, а смакують вони і 
за святковим столом, і під час 
буденного обіду.

Малосольні огірки також часто є інгре-
дієнтами у рецептах легких літніх салатів, 
додаючи їм оригінальної смакової нотки.
• 1 кг дрібних ґрунтових огірків    
• 3 зубці часнику   • 1 лист хрону
• 2-3 суцвіття кропу   • 1 ст. ложка цукру
• 2 ст. ложки солі (без гірки)   • 1 л води

1. Помийте огірки й залиште їх у холод-
ній воді на годину.

2. У літрі води розчиніть сіль і цукор, 
зберігаючи правильну пропорцію.

3. Помийте і поріжте лист хрону на ве-
ликі шматки, почистіть часник і поріжте на 
частинки.

4. Якщо хочете, щоб малосольні огірки 
були готові вже наступного дня, то перед 
засоленням обріжте в них кінчики.

5. У скляну банку складіть часник, час-
тину кропу і хрону, потім покладіть огірки, 
а зверху – решту зелені й залийте роз-
солом так, щоб він усе покривав. Банку 
зав’яжіть марлевою серветкою.

6. Після цього огірки залиште на добу. 
Розсіл має помутніти, а огірки трохи помі-
няють колір.

7. Якщо малосольні огірки вже готові, 
то для зберігання поставте їх у холодиль-
ник, щоб вони не прокисли.

смакота

нашвидкуруч

ЗАМОРОЖУЙТЕ ТА 
РОЗМОРОЖУЙТЕ ПРАВИЛЬНО

За неправильного 
заморожування 
продукти втрачають 

корисні властивості, 
а натомість швидко 
розмножуються бактерії.

Головною умовою правиль-
ного заморожування є свіжі 
продукти. Щойно продукти 
пройдуть процес підготовки до 
заморожування (помиті, вису-
шені, порізані, зварені тощо), їх 
потрібно маленькими порціями 
покласти в посудину, у якій буде-
те заморожувати, чи у спеціальні 
пакети, які не пропускають по-
вітря та вологу. Щоб захистити 
продукти від втрати вітамінів 
та вберегти від обвітрювання 
під час заморожування, потріб-
но постаратись залишити як-
найменше повітря в упаковці. 
Контейнери, у яких будуть за-
морожуватись продукти, слід за-
повнювати не повністю, тому що 
в замороженому стані деякі про-
дукти мають здатність набухати і 
можуть припідняти кришку.

Важливо заморожувати про-
дукти якомога швидше, щоб ви-
передити їх природне старіння. 
У деяких морозильних камерах є 
спеціальна функція «шокового» 
заморожування, при цьому вага 
продуктів не має перевищувати 
вказаної в інструкції (наприклад, 
морозильна камера на 100 літрів 
за 24 години може заморозити 
до 15 кг продуктів). Режим «шо-
кового» заморожування треба 
включити завчасно (у деяких ін-
струкціях до 24 годин).

Якщо одночасно заморожу-
вати багато продуктів, процес 
займе набагато більше часу, а 
харчі частково втратять корисні 
властивості. Добре, якщо є мож-

ливість продукти для заморо-
жування розкласти спочатку на 
рівній поверхні (у морозильній 
камері), а вже потім, коли вони 
«підморозяться», поскладати їх 
щільніше. Так вони рівномірно 
проморозяться.

М’ясо радять заморожувати у 
вакуумній упаковці, а потім загор-
нути ще й у фольгу. Так воно може 
зберігатися до трьох місяців. 

Дуже добре, заморожуючи 

продукти, використовувати спе-
ціальні наклейки, на яких можна 
вказувати дату заморожування 
та назву продукту. 

Щоби зберегти вітаміни в за-
морожених продуктах, потрібно 
їх не лише правильно заморозити, 
а й розморозити. Деякі продукти, 
коли ще у напівзамороженому 
вигляді потрапляють на сковорід-
ку чи в каструлю, втрачають смак 
та змінюють консистенцію.

Фрукти, м’ясо та рибу найкра-
ще звечора діставати з камери і 
розморожувати у холодильнику, 
оскільки за високої температу-
ри після розморожування дуже 
швидко розмножуються бактерії 
(вони розмножуються за темпе-
ратури від 5 до 60 °C, а найкраща 
для них температура – кімнатна). 
До того ж, такі ягоди, як малина 
та полуниця, під час розморожу-
вання за кімнатної температури 
просто розлазяться.

Якщо хочете пришвидшити 
розморожування, можете поста-
вити продукти в холодну воду 
і холодильник. У екстрених ви-
падках можна розморожувати 
продукти в гарячій воді – вище 
за 60 °C.

Швидко заморожені овочі 
добре зберігають вітаміни, тому 
найкраще кидати їх відразу з мо-
розилки в окріп чи на сковорідку. 
Так вітаміни та корисні мікроеле-
менти в овочах максимально збе-
режуться й під час приготування.

Винятком є розморожуван-
ня кукурудзи, листової зелені та 
шпинату. Кукурудза має дещо 
відтанути, бо інакше не встигне 
зваритися з рештою овочів. Лис-
товій зелені та шпинату також 
треба дати трішки відтанути, тоді 
вони краще готуватимуться.

Сирі продукти, які вже роз-
морозились, не можна заморо-
жувати ще раз, бо збільшиться 
кількість бактерій, зрештою, про-
дукт швидше зіпсується та втра-
тить вигляд і консистенцію. Якщо 
заморожений продукт буде при-
готовлений відразу після розмо-
рожування, то у такому вигляді 
(приготовленому) його можна 
заморозити ще раз, головне, щоб 
це відбувалося швидко.

slygod.com

Під час заморожування послуговуйтеся 
правилом: свіжі продукти, швидкість 
роботи та вакуум в упаковках

Деякі східні народи рятуються 
від спеки гарячим чаєм і 

подальшим рясним потовиділенням. 
Якщо такий екзотичний спосіб 
вам не до душі, вгамувати спрагу 
допоможуть прості літні прохолодні 
напої домашнього приготування. 

ЖУРАВЛИНОВИЙ МОРС 
Один із найвідоміших, корисних і прос-

тих напоїв. Для приготування 
журавлинового морсу по-
трібно перетерти склянку 
журавлини, можна 
замороженої або 
консервованої, з 
трьома ложками 
цукру. Отриману 
масу залити літром 
гарячої води і насто-
ювати 12 год. За бажан-
ням у напій можна додати 
гілочку чебрецю. Перед 
вживанням морс 
процідити й охоло-
дити – напій готовий. 

НАСТІЙ ШИПШИНИ 
Не менш простий і корисний відвар 

шипшини також відмінно втамовує спрагу 
в спеку і позитивно позначається на роботі 
серцевого м’яза і шлунково-кишкового трак-
ту. Для його приготування склянку плодів 
шипшини треба залити літром окропу й по-
варити 10-12 хв, дати охолонути і настоятися 
кілька годин. Після того відтиснути пригото-
ваний «компот», викинути плоди й додати 
цукор за смаком. При подаванні напій має 
бути кімнатної температури. 

на оливковій олії 10 хв, до 
ркви. Картоп-
дсоленій 
і до 
і-

и

ЯБЛУЧНА ВОДА ДЛЯ ДІТЕЙ
Цей французький рецепт до-

слівно перекладається саме 
так, хоча сподобається він 
не тільки дітям, а й до-
рослим. Кілограм будь-
яких яблук слід очистити 
від шкірки та кісточок, нарізати тонкими 
скибочками, скласти у велику каструлю, тро-
хи присипати цукром і залити літром окропу. 
Сюди ж додати сік і цедру двох лимонів та ва-
рити 15 хв. Після приготування дати «яблуч-
ній воді» охолонути, процідити її через сито і 
пити напій або кімнатної температури, або з 
додаванням кубиків льоду.

АПЕЛЬСИНОВИЙ НАПІЙ 
Для приготування смачного 

апельсинового напою треба 
цедру одного лимона і п’яти 
апельсинів залити холодною 

водою та додати цукор за 
смаком. Ємність зі вміс-
том поставити на повіль-

ний вогонь до повного 

розчинення цукру, потім 
додати сік 2-3 апельсинів, 
процідити й дати охолону-

ти. Подавати напій охолодже-
ним або з кубиками льоду.

ДОМАШНІЙ ЛИМОНАД 
Знайомий кожному з дитинства напій 

можна легко відтворити на власній кухні. Для 
приготування домашнього лимонаду потріб-
но вичавити сік з трьох лимонів, м’якоть, що 
залишиться, порізати кубиками, присипати 
цукром, скропити водою і на півгодини по-
ставити в духовку «запікатися» на деко за 
температури 160-180 °C. 
Печену масу скласти в 
каструлю, залити соком 
лимонів і літром води. 
Відстоювати майбутній 
лимонад слід у про-
холодному місці 
10-12 год. Перед 
п о д а в а н н я м 
процідити і за 
бажанням до-
дати лід. 
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ВІВТОРОК 8 серпня
06.00 Д/с «Орегонський 

путівник»
06.30 М/с «Мандрівники 

в часі»
07.30 Ранковий блок 

програм
08.45 Д/с «Супервідчуття»
09.30 Т/с «Гранд готель»
11.15 Т/с «Епоха честі»
13.00, 15.00, 18.30, 

21.00, 01.10 Новини
13.15, 23.00 Вересень
14.05, 02.05 Т/с «Лінія 

захисту»
15.20 Фольк-music
16.40 Д/ф «Порятунок 

ферми»
17.15 Хто в домі хазяїн?
17.35 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
18.45, 01.35 Про головне
19.00, 01.50 Новини. 

Культура
19.20, 00.35 Д/с 

«Мистецький пульс 
Америки»

19.55 Перший на селі
20.30 Наші гроші
21.30 Всесвітні ігри-2017. 

Яскраві моменти
21.50 Т/с «Справедливі»
22.50 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»
23.30 Чоловічий клуб. 

Кубок України з фрі-
файту

02.50 Т/с «Таксі»
04.10 Д/с «Історичні 

розслідування»

UA: ПЕРШИЙ

03.10, 02.45 Зона ночі
05.00, 00.55 Т/с «Татусеві 

дочки»
05.39, 06.55 Kids Time
05.40 М/с «Сімейка 

Крудс»
06.00 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.00 Т/с «Щасливі 

разом»
16.30 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Х/ф «Янголи 

Чарлі»
21.00 Х/ф «Янголи Чарлі: 

Повний вперед»
22.55 Х/ф «Обдурити 

всіх»

НОВИЙ КАНАЛ
06.50, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.50 «Україна має 

талант!-4»
12.00, 01.05 «Містичні 

історії-4 з Павлом 
Костіциним»

13.50 «Битва 
екстрасенсів. 
Апокаліпсис»

18.00, 22.00 Вікна-
Новини

18.40, 00.10 «Слідство 
ведуть екстрасенси»

20.30, 22.35 «Вагітна 
у 16»

23.05 «Доньки-матері»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.25 «Мультфільми»
10.00 «Файна Юкрайна»
10.30 «Розсміши коміка»
11.25, 19.00 «Орел і Решка»
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 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 Реальна містика
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар 2»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Коли минуле 

попереду»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

02.00 Х/ф «Особливо 
небезпечний»

УКРАЇНА
06.00 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 Берег Африки 
13.40, 03.40 Містична 
Україна 14.30, 19.00 
Бандитська Одеса 15.20, 
23.40 Вирішальні битви 
2 світової 16.10, 20.50 
Скарби власноруч 18.00, 
22.40 Диво-винаходи 
20.00 Прокляття відьом 
00.30 Ризиковане життя 

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, 12.05 «Міняю 

жінку - 2»
13.25, 14.25, 15.25, 

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

16.25 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

23.10, 01.00 Х/ф «Кур’єр 
з «Раю»

04.40 «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 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.10, 05.15 

«Подробиці»
23.15 Т/с «І все-таки я 

кохаю...»
02.50 Док.проект 

«Подорожі в часі»
03.15 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»

ІНТЕР

05.30, 20.20 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.55 Більше ніж правда
10.55 Х/ф «Залізне 

небо»
13.20, 16.10 Т/с «Небо у 

вогні»
17.40, 21.25 Т/с 

«Останній бронепоїзд»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.30 Х/ф «Дорожня 

пригода»
00.35 Т/с «Лас-Вегас»
02.00, 04.45 Дивитись 

усім!
02.50 Провокатор
04.15 Служба розшуку 

дітей
04.20 Студія Вашингтон

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.40 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф «Зоряні 

таляри»
11.40 Х/ф «Нове 

вбрання короля»
12.50 Повне 

перевтілення. Дім за 
тиждень

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 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»
01.45 Казки У

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

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

репортаж»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.15 «Такти і факти»
11.10 Т/ц «Зустріч для Вас»
11.30 Тема дня
12.00 «Варто знати»
13.00 Т/ц «Музеї Волині»
13.20 Т/ц «Роки і долі»
13.40 «Мультфільм»
14.25 «Загублені в часі»
14.40 Т/ц «Спадщина»
15.05 Т/ц «Зірковий 

коктейль»
15.20 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
15.40 Т/ц «Мандри 

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

- разом!»
17.00 «Ми вас обирали»
17.20 «Мультфільм»
17.35 «Дитячий світ»
17.50 «Кошик творчих ідей»
18.15 Т/ц «Роки ї долі» 
18.35, 05.30 «Волинська 

веселка»
19.00, 00.00 Новини 
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.40 «З добром у серці»
19.45, 00.30 «Влада 

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

(дайджест)
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.50 Т/ф «Лісова 

пісня»:арт-речиталь…»
23.50 «Хроніка війни»
00.25 «Із перших уст»
01.25 Т/ц «Лінія здоров’я»
01.50 Т/ц «Козацька 

звитяга»
02.10 «Музичний 

проспект»
03.20 Т/ц «Історія без 

купюр»
03.40 Т/ц «Сам собі 

господар»
04.25 Т/ц «Зроблено в 

Європі»

НОВА ВОЛИНЬ

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 Фіз Культ Ура!
11.00 Топ- Нет
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20, 17.20 Забави
12.30 Т/ц «Дзеркало 

АВЕРС історії»
14.30 Шукаємо таланти
15.00 Х/ф «Злочин 

з багатьма 
невідомими»

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 «Злочин 

з багатьма 
невідомими»

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: 

«Музична історія»

06.00, 19.55 Д/с 
«Орегонський путівник»

06.30 ПРОФІЛАКТИКА!!!
12.35, 02.25 Д/с «Столика 

Японія»
13.00, 15.00, 18.30, 

21.00, 01.10 Новини
13.15, 23.00 Перша 

шпальта
14.00, 22.40 Погода
14.05 Т/с «Лінія захисту»
15.35 Д/с «Бог в Америці»
16.40 Д/ф «Порятунок 

ферми»
17.35 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
18.00, 02.05 Вікно в 

Америку
18.45, 01.35 Про головне
19.00, 01.50 Новини. 

Культура
19.20, 00.35 Д/с 

«Мистецький пульс 
Америки»

20.30 Вересень
21.30 Всесвітні ігри-2017. 

Яскраві моменти
21.50 Т/с «Справедливі»
22.50 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»
23.30 Чоловічий клуб. 

Кубок України з фрі-
файту

02.50 Т/с «Таксі»
04.10 Д/с «Історичні 

розслідування»

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 «Міняю жінку - 2»

12.05 Х/ф «Шукаю жінку 

з дитиною»

15.50 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

20.15, 21.15, 22.10 Т/с 

«Центральна лікарня»

23.10, 00.45 Х/ф «Друзі 

друзів»

04.10 Х/ф «Хроніка»

06.20, 13.25 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00 
Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 Х/ф «Арфа для 
коханої»

11.05 Х/ф «Щасливий 
маршрут»

15.50 «Чекай на мене»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.10, 05.15 

«Подробиці»
20.40 Т/с «Райські 

яблучка. Життя триває»
23.15 Т/с «І все-таки я 

кохаю...»
02.50 Док.проект 

«Подорожі в часі»
03.15 «уДачний проект»

05.30 Служба розшуку 
дітей

05.35, 02.20, 04.40 
Дивитись усім!

06.05 Громадянська 
оборона

07.05, 04.20, 08.45, 
12.45, 15.45 Факти

07.45, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.15 Надзвичайні 
новини. Підсумки

10.10 Антизомбі
11.10 Секретний фронт
13.20 Х/ф «Каратель»
15.35, 16.10 Х/ф «Штурм 

Білого дому»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Останній 

бронепоїзд»
22.25 Х/ф «Залізне 

небо»
00.30 Х/ф «Привид 

будинку на пагорбі»
02.50 Провокатор

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.40 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф «Блакитна 

свічка»
11.40 Х/ф «Русалонька»
12.50 Повне 

перевтілення. Дім за 
тиждень

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 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»
01.45 Казки У

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

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

глобусі»
08.10 «Загублені в часі»
08.30, 12.00, 01.20, 06.35 

«Волинська веселка»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині» (дайджест)
10.25 Х/ф «Загублене 

місто»
12.35 «Мультсеріал»
14.55 «Такти і факти»
16.00 Новини. День
16.30, 23.00 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.15 «Кошик творчих 

ідей»
17.35 «Мультфільм»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 «Дзвони Волині»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00, 00.00 Новини. 

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

уст»
19.45, 00.30 «Варто 

знати»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ф «Світова марка 

патонівців»
21.35 «Час країни»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

23.30 «Спорт для всіх»
02.15 Т/ц «Воїни миру»
02.45 «Фольк-music»
03.35 Т/ц «Києвотека»
04.30 «Музичний 

проспект»
05.15 «Мандруємо 

вдома»
05.30 Т/ц «Живописна 

Сіверія»
06.00 Т/ц «Історія без 

купюр»
06.25 Т/ц «Музеї Волині»

05.40, 16.00 «Все буде 
добре!»

07.40 «Полювання»
08.40 Х/ф «Маша»
10.20 «Україна має 

талант!-4»
13.50 «Битва 

екстрасенсів. 
Апокаліпсис»

18.00, 22.00 Вікна-
Новини

18.40, 00.15 «Слідство 
ведуть екстрасенси»

20.30, 22.35 «Хата на 
тата»

03.05 «Найкраще на ТБ»

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

Юкрайна»
10.30, 02.20 «Розсміши 

коміка»
11.25, 19.00 «Орел і Решка»
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»
18.00 «Орел і Решка»
22.00 Х/ф «Шалене 

весіллля»
23.50 Х/ф «2199: 

Космічна Одіссея»
03.00 «Нічне життя»

03.00 Зона ночі
04.53, 07.13 Kids Time
04.55 Х/ф «Таймлесс»
07.15 Х/ф «Таймлесс 2»
09.45 Х/ф «Таймлесс 3»
11.50 Х/ф «Я-Четвертий»
14.00 Х/ф «Дивергент 3»
16.30 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Ревізор
22.20 Страсті за 

Ревізором
00.40 Х/ф «Дракула 

Брема Стокера»

06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною

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

09.15, 03.35 Зірковий 
шлях

11.00 Т/с «Буду вірною 
дружиною»

14.40, 15.30 Т/с «Другий 
подих»

19.45, 02.35 Ток-шоу 
«Говорить Україна»

21.00 Т/с «Коли минуле 
попереду»

23.30 Х/ф «Особливо 
небезпечний»

05.20 Т/с «Черговий лікар»

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, 17.00 
Мисливець та жертва 
11.50 Дика Канада 
13.40 Містична Україна 
14.30 Бандитський Київ 
15.20, 23.40 Вирішальні 
битви 2 світової 16.10, 
20.50 Скарби власноруч 
18.00 Диво-винаходи 
20.00 Потойбіччя. Сни 
22.40 Мегазаводи 02.50 
Прихована реальність 

ПОНЕДІЛОК 7 серпняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

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 «Жменяки»
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
15.00 Поспілкуймося

АВЕРС 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 «Злочин 

з багатьма 
невідомими»

00.35 Т/с «Поклик 
предків»

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

«Сміливі люди»

Фільм «Залізне небо»

22:25

m
y-loveli-fi lm

.ru

Фільм «Особливо небезпечний»

02:00

kinopoisk.ru

«ДРАКУЛА» СТОКЕРА 
СТАНЕ СЕРІАЛОМ

Для телеекранів адаптують відомий 
роман ірландського письменника 

Брема Стокера «Дракула».

Над серіалом працюватиме британська 
телекомпанія Hartswood Films. Сценарій на-
пишуть Марк Ґетісс і Стівен Моффат. Стрічка 
вийде у такому ж форматі, як і «Шерлок», це 
буде міні-серіал з кількох повнометражних 
епізодів.

«Дракула» – готичний роман, що 
вперше побачив світ у 1897 році. Він став 
основою для низки книг, присвячених 
вампірській тематиці. Книгу неодноразо-
во екранізовували: від німецького фільму 
«Носферату. Симфонія жаху» 1922 року до 
нещодавніх телепроектів NBC 2013 року 
і кінострічки «Дракула. Невідома історія» 
2014 року.

у світі кіно

com
ingsoon.it
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СЕРЕДА 9 серпня
06.00, 19.55 Д/с 

«Орегонський путівник»
06.30 М/с «Мандрівники 

в часі»
07.30 Ранковий блок 

програм
08.45 Д/с «Порятунок 

ферми»
09.30 Т/с «Гранд готель»
11.15 Т/с «Епоха честі»
13.00, 15.00, 18.30, 

21.00, 01.10 Новини
13.15, 23.00 Наші гроші
14.05, 02.05 Т/с «Лінія 

захисту»
15.20 Світло
16.40 Д/ф «Порятунок 

ферми»
17.15 Хочу бути
17.35 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
18.45, 01.35 Про головне
19.00, 01.50 Новини. 

Культура
19.20, 00.35 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 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»
23.30 Чоловічий клуб. 

Кубок України з фрі-файту
02.50 Т/с «Таксі»
04.10 Д/с «Історичні 

розслідування»

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
04.45, 07.00 Т/с «Татусеві 

дочки»
05.39, 06.55 Kids Time
05.40 М/с «Сімейка 

Крудс»
06.00 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
16.30 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Х/ф «Пастка»
21.15 Х/ф «Конвоїри»
23.10 Х/ф «Братство по 

крові»
01.05 Х/ф «Обдурити 

всіх»

НОВИЙ КАНАЛ
06.40, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.40 «Україна має 

талант!-4»
11.45, 01.05 «Містичні 

історії-4 з Павлом 
Костіциним»

13.35 «Битва 
екстрасенсів. 
Апокаліпсис»

18.00, 22.00 Вікна-
Новини

18.40 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

20.30, 22.35 «Кохана, ми 
вбиваємо дітей»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.25 «Мультфільми»
10.00 «Файна Юкрайна»
10.30 «Розсміши коміка»
11.25, 19.00 «Орел і Решка»
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 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Коли минуле 

попереду»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00, 14.30, 19.00 
Бандитська Одеса 
07.20 Україна: забута 
історія 08.10, 12.50 
Правила життя 09.00, 
03.40 Правда життя 
10.00, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.50, 17.00 
Мисливець та жертва 
11.50 Берег Африки 
13.40 Містична Україна 
15.20 Вирішальні битви 
2 світової 16.10, 20.50 
Скарби власноруч 18.00 
Мегазаводи 20.00 Секти. 
Контроль свідомості 
22.40 Диво-винаходи 
23.40 Бойові сили 00.30 
Гордість України 

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»
10.35, 12.00 «Міняю 

жінку - 2»
13.15, 14.15, 15.15, 

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

16.15 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

23.10, 00.50 Х/ф «Острів 
везіння»

04.25 Х/ф «Дом 
Гемінгвей»

06.20 «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»

14.30 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

17.10 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.05, 05.15 

«Подробиці»
23.15 Т/с «І все-таки я 

кохаю...»
02.50 Док.проект 

«Подорожі в часі»
03.15 «уДачний проект»

1+1 ІНТЕР

05.30, 09.55 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.50 Х/ф «Дорожня 
пригода»

13.20, 16.10 Т/с «Небо у 
вогні»

17.40, 21.25 Т/с 
«Останній бронепоїзд»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.30 Х/ф «Дорожня 

пригода-2»
00.35 Т/с «Лас-Вегас»
02.05, 04.45 Дивитись 

усім!
02.50 Провокатор
04.20 Студія Вашингтон

ICTV

06.30 Казка з татом
06.50 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф «Попелюшка»
11.40 Х/ф «Принцеса на 

горошині»
12.50 Повне перевті-

лення. Дім за тиждень
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 Країна У
18.50 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»
01.45 Казки У

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

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

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

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

«Волинська веселка»
11.00 «Здоровенькі 

були!»
11.30 «Схід і Захід - 

разом!»
12.00 «Тільки разом!» 

(дайджест)
12.30 «Влада громади»
13.30 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
14.00 «Ми вас обирали»
14.30 Т/ц «Роки і долі»
15.00 Т/ц «Остання 

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

Лірника»
17.30 «Зелена планета» 

(телефон у студії - (0332) 
77 02 42)

18.00 Т/ц «Зроблено в 
Європі»

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

дітей
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.45 «Євровибір»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ф «Платон Костюк. 

Над океаном часу»
21.35 «Час країни»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

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

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

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

НОВА ВОЛИНЬ

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, 19.00,  00.35 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

АВЕРС 12.00 Чарівна майстерня
12.20, 17.10 Забави
12.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
14.30 Шукаємо таланти
15.00 Х/ф «Злочин 

з багатьма 
невідомими»

16.00 ЧП+
17.00 Ломастер
17.30 Рандеву
18.00, 02.00 МузейОк
18.15 Життя в цифрі
20.00 Євромакс
20.40 Вечірня казочка
21.00 Феєрія мандрів
22.15 Х/ф «Злочин з 

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

«Два бійці»

ЧЕТВЕР 10 серпня
06.00, 19.55 Д/с 

«Орегонський путівник»
06.30 М/с «Мандрівники 

в часі»
07.30 Ранковий блок 

програм
08.45 Д/с «Порятунок 

ферми»
09.30 Т/с «Гранд готель»
11.15 Т/с «Епоха честі»
13.00, 15.00, 18.30, 

21.00, 01.10 Новини
13.15, 23.00 Слідство. 

Інфо
14.05, 02.05 Т/с «Лінія 

захисту»
15.20 Надвечір’я. Долі
16.40 Д/ф «Порятунок 

ферми»
17.15 Школа Мері 

Поппінс
17.35 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
18.45, 01.35 Про головне
19.00, 01.50 Новини. 

Культура
19.20, 00.35 Д/с 

«Мистецький пульс 
Америки»

20.30 «Схеми»
21.30 Всесвітні ігри-2017. 

Яскраві моменти
21.50 Т/с «Справедливі»
22.50 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»
23.30 Чоловічий клуб. 

Кубок України з фрі-файту
02.50 Т/с «Таксі»
04.10 Т/с «Чорна Рада»

UA: ПЕРШИЙ

03.05 Зона ночі
04.45 Т/с «Татусеві дочки»
05.39, 06.55 Kids Time
05.40 М/с «Сімейка 

Крудс»
06.00 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.00 Т/с «Щасливі 

разом»
16.30 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Х/ф «Як позбутися 

хлопця за 10 днів»
21.15 Х/ф «Чого хочуть 

жінки»
23.45 Х/ф «Твердолобий»
01.40 Х/ф «Братство по 

крові»

НОВИЙ КАНАЛ
06.45, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.40 «Україна має 

талант!-4»
12.00, 00.40 «Містичні 

історії-4 з Павлом 
Костіциним»

13.50 «Битва 
екстрасенсів. 
Апокаліпсис»

18.00, 22.00 Вікна-
Новини

18.40 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

20.30, 22.35 «Я 
соромлюсь свого тіла 3»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.25 «Мультфільми»
10.00 «Файна Юкрайна»
10.30 «Розсміши коміка»
11.25, 19.00 «Орел і Решка»
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 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 «Коли минуле 

попереду»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00, 19.00 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 Берег Африки 
13.40 Містична Україна 
14.30 Бандитська Одеса 
15.20 Вирішальні битви 
2 світової 16.10, 20.50 
Скарби власноруч 18.00, 
22.40 Диво-винаходи 
20.00 Шосте відчуття 
23.40 Бойові сили 
00.30 Брама часу 03.40 
Підроблена історія 

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 «Міняю жінку - 2»
12.05 «Міняю жінку - 4»
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, 01.05 Х/ф 
«Няньки»

04.50 «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, 04.20 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 01.50, 05.05 
«Подробиці»

23.15 Т/с «І все-таки я 
кохаю...»

02.30 Док.проект 
«Подорожі в часі»

03.00 «уДачний проект»

1+1 ІНТЕР

05.30 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.00 Секретний фронт
11.00, 13.20 Х/ф 

«Дорожня пригода-2»
13.35 Т/с «Небо у вогні»
15.30, 16.10 Т/с «Танці 

маріонеток»
17.40, 21.30 Т/с 

«Останній бронепоїзд»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.30 Х/ф «Не погрожуй 

Південному центру, 
попиваючи сік у себе в 
кварталі»

00.35 Т/с «Лас-Вегас»
02.00, 04.45 Дивитись 

усім!
02.45 Провокатор
04.15 Служба розшуку 

дітей
04.20 Студія Вашингтон

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.40 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф «Гензель і 

Ґретель»
11.40 Х/ф «Блакитна 

свічка»
12.50 Повне 

перевтілення. Дім за 
тиждень

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 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»
01.45 Казки У

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

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

уст»
08.00 «Уряд на зв’язку з 

громадянами»
08.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.25 Ретроспектива: 

концерт Л. Савельєвої 
«Пісня стала долею»

11.00 Т/ц «Полігон»
11.30 Т/ц «Жіночий клуб»
12.00 «Зелена планета»
12.30 «Євровибір»
13.25 Т/ц «Воїни миру»
13.55 Т/ц «Хочу бути»
14.10 Т/ц «Абетка 

здоров’я»
14.35 Т/ц «Народна 

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

Лірника»
17.30 «Кошик творчих 

ідей»
18.00 «Мультфільм»
18.35 Т/ц «Історії про 

історію»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.45 «Актуально»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ц «Стоп корупція!»
21.30 «Час країни»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
23.25 «Музичний проспект»
23.40 Т/ц «Обличчя війни»
00.30 «Актуально»
01.20 Т/ц «Тільки жінка»
01.45 Т/ц «Напам’ять»
02.00 Т/ц «Козацька звитяга»
02.15 Т/ц «Бастіони»
02.40 «Музичний проспект»
03.35 Т/ц «Здоровенькі 

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

веселка»

НОВА ВОЛИНЬ

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, 19.00,  00.35 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 «Злочин 

з багатьма 
невідомими»

16.00 ЧП+
17.00 Ломастер
17.30 Рандеву
18.00 Глобал 3000
20.00 У фокусі Європа
20.40 Вечірня казочка
21.00 Феєрія мандрів
22.15 Х/ф «Злочин 

з багатьма 
невідомими»

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

«Тарас Шевченко»

МІТІ ФОМІНУ В 
УКРАЇНУ – ЗАСЬ 

СБУ заборонила в’їзд в Україну 
російському співаку, екс-солісту 

гурту Hі-Fі Міті Фоміну, повідомляє 
видання «Крым.Реалии».

Артист не зможе тут з’являтися протя-
гом трьох років. Приводом для цього стали 
висловлювання Фоміна про Крим. У розмо-

ві з ведучою «Світського жит-
тя» Катериною Осадчою він 
заявив, що для нього півост-
рів – це російська територія.

До слова, Фомін часто 
виступає в Криму. Візит співа-

ка навіть підтверджує 
його прес-служба. 

Мовляв, Фомін 
дійс но туди їздив 

у червні, але там 
не виступав, а 
перебував на 
дні народжен-
ня близького 
друга.

табу 

Фільм «Чого хочуть жінки»

Фільм «Братство по крові»

21:15

23:10

Фільм «Дорожня пригода»

10:50

kinokopilka.pro

kinonew
s.ru

m
oviestape.net

ВОЛИНЯНИН ПЕРЕМІГ 
У «КАРАОКЕ НА 
МАЙДАНІ»

22-річний Роман Ковальчук із 
Жидичина переміг у музичному 

шоу «Караоке на майдані». Хлопець 
співає понад сім років, проте 
професійним вокалом ніколи не 
займався, пише VIP.

Нині Роман працює оператором 
комп’ютерного набору у своєму селі в Кі-
верцівському районі. Хлопець двічі був на 
кастингу талант-шоу «Х-фактор», однак за-
світитися у прямому ефірі йому не вдалося. 
У «Караоке» Роман зібрав майже 550 гри-
вень. Сюжет із волинянином вийде в ефір 
20 серпня на телеканалі «СТБ». Півфінали 
відбудуться у грудні. Юнак зможе поборо-
тися за головний приз – автомобіль.

знай наших

m
elap.ru

висловлювання Фоміна пр
ві з ведучою 
тя» Катерин
заявив, що д
рів – це росі

До слов
виступає в Кр

ка нав
його

Мов
дій

у
н

m
elap.ru

vip.volyn.ua
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«Фонд – це серце, «Фонд – це серце, 
це душа, це те, це душа, це те, 
що я вiдчуваю»що я вiдчуваю»

Iгор ПАЛИЦЯ  

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

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

Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

САМ СОБІ ГОСПОДАР ОСББ: ДОВІРА ТА УСПІХОб’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків 

(ОСББ) – одна з найефективніших 
форм управління будинком та 
житловим майном. Усе більше лучан 
відмовляється від послуг жеків, 
створюючи ОСББ. Зараз у місті діє 
понад 300 об’єднань. Третину з них 
створено за підтримки Офісів розвитку 
кварталу (ОРК) Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом».

Лучани, які створили ОСББ, відзначають 
низку переваг такої форми управління:

– власники квартир самостійно керують 
своїм будинком та вирішують, які проблеми  
потребують першочергового реагування;

– ОСББ має можливість обирати поста-
чальників послуг та може відмовитися від 
оплати неякісних послуг; це призводить до 
того, що в результаті можна зменшити та-
рифи і значно підвищити якість обслугову-
вання;

– енергетична модернізація будинку дає 
можливість значно зменшити платежі за 
житлово-комунальні послуги;

– люди мають змогу контролювати свої 
гроші та залучати додаткові кошти, наприк-
лад, здавати в оренду місця загального ко-
ристування з метою отримання прибутку.

ЕНЕРГЕТИЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ, 
ЩО ДОЗВОЛЯЄ ЕКОНОМИТИ 

ОСББ «Володимирська-114» було створе-
но рік тому. Свою роботу об’єднання розпо-
чало із заходів, що спрямовані на економію, – 
встановили тепловий лічильник.

Лучани скористалися міською «Програ-
мою капітального ремонту житлового фон-
ду міста Луцька на 2015-2019 роки». Згідно з 
нею, ремонтні роботи відбуваються на умо-
вах співфінансування: 60% залучається з бю-
джету, решту докладають мешканці. Та навіть 
цих 40% вартості лічильника людям було не 
до снаги оплатити самостійно. По підтримку 
звернулися у Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом». Загальна вартість робіт склала майже 
98 тисяч гривень. Із них 15 тисяч гривень – 
підтримка Фонду. 

Зі слів голови ОСББ Петра Курила, вста-
новлення лічильника дає можливість еконо-
мити 15% при оплаті за опалення.

Цього року ОСББ «Володимирська-114», 
скориставшись програмою кредитування від 
«Укргазбанку» та підтримкою Фонду, зроби-
ло ще один крок до енергозбереження, замі-
нивши старі вікна у під’їздах на металоплас-
тикові.

Будинок на Гірній, 2 у Луцьку має шість 
під’їздів. Щомісяця мешканці платили чима-
леньку суму за електроенергію. Коли у жовтні 
минулого року тут створили ОСББ, відразу 
взялися за модернізацію освітлення. На кож-
ному поверсі були встановлені датчики руху 
для освітлення сходових кліток. Загальна 
сума робіт становила майже 7 тисяч гривень. 
Половину суми зібрали мешканці будинку, 
іншу частину профінансував Фонд «Тільки 
разом» в рамках проекту «Сприяння розвит-
ку ОСББ».

Як зазначає керівник ОСББ «Гірна-2» На-
дія Бляхарчук, така модернізація призвела 
до відчутної економії при сплаті рахунків за 
світло. Для прикладу, в 2016 році за травень 

було витрачено 450 кВт енергії, а в травні 
2017-го – 84 кВт.

«Ми створили ОСББ у червні минуло-
го року, – каже голова ОСББ «Анталія», що 
на Писаревського, 7, Леонід Мацюк. – Тепер 
люди розуміють, що самі розпоряджаються 
своїми грошима. На умовах співфінансуван-
ня Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» допоміг 
встановити 16 енергоощадних пластикових 
вікон у коридорах, а також відремонтувати 
покрівлю».

ОСББ дозволяє економити суттєві кошти 
містян. Про це свідчить практика ще одного 
об’єднання – «Світанок-2012». Активні луча-
ни за кредитний кошт встановили у своєму 
будинку індивідуальний тепловий пункт, вік-
на та двері. Зекономлених за один сезон гро-
шей людям вистачило, аби виплатити кредит, 
що був розрахований на п’ять років. 

«Світанок-2012» має чималий досвід, 
адже ще у 2012 році будинковий комітет був 
перереєстрований в ОСББ. За п’ять років ді-
яльності тут зробили капітальний ремонт 
ліфта, покрівлі, під’їздів, холу.  За кошти влас-
ників замінили стояки, поклали бруківку. На 
умовах співфінансування з Фондом жильці 
будинку обладнали ігровий майданчик для 
найменших мешканців.

НОВЕ ЖИТТЯ ДЛЯ 
БАГАТОКВАРТИРНИХ 
БУДИНКІВ

Іти в ногу з часом намагаються й меш-
канці будинку, що на Волі, 21. У березні 
минулого року тут створили ОСББ «Гермес-
Луцьк». За період діяльності об’єднання з 
допомогою Фонду вдалося відремонтувати 
20 електрощитових у чотирьох під’їздах. 
Також наприкінці минулого року на умовах 
співфінансування з Фондом ОСББ подбало 
про виготовлення проектної документації на 
встановлення ІТП.  Кошти на встановлення 
індивідуального теплового пункту та заміну 
вікон (340 тисяч гривень) «Гермес-Луцьк» 
взяв у кредит. Окрім цього, ОСББ взяло 
участь у міській «Програмі сприяння діяль-
ності об’єднань співвласників багатоквар-
тирних будинків на території міста Луцька 
на 2015-2019 роки» на суму 200 тисяч гри-
вень. За ці кошти здійснили заміну електро-
проводки, труб холодного водопостачання 
та ремонт електрощитової.

Відмінний результат роботи показало 
ОСББ «Весняні лелеки», яке було створене в 
березні минулого року. За цей час мешканцям 
будинку, що знаходиться на вулиці Ветеранів, 
13, вдалося замінити в під’їздах стояки хо-
лодного водопостачання за підтримки Фон-
ду, провести термомодернізацію будинку, 
замінивши вхідні двері та вікна на сходових 
клітках. ОСББ «Весняні лелеки» подало про-
ект на капітальний ремонт ліфтів у рамках 

«Програми капітального ремонту житлового 
фонду міста Луцька на 2015-2019 роки», залу-
чивши  таким чином понад 75 тисяч гривень 
з місцевого бюджету.

Про переваги та ефективність об’єднання 
свідчить й практика лучан, які проживають 
на Відродження, 14. Менш як за два роки ді-
яльності ОСББ у будинку встановили ІТП,  
провели частковий ремонт проводки в під-
валі та замінили лампи розжарювання на 
економні LED-лампи. Також на умовах спів-
фінансування мешканців та Фонду у будин-
ку провели поточний ремонт каналізації.

«ШКОЛА ЛІДЕРА ОСББ» ДАЄ 
ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ

З липня 2015 року Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» активно сприяє процесу ство-
рення об’єднань співвласників багатоквар-
тирних будинків. Проект Фонду «Сприяння 
розвитку ОСББ» передбачає пакет підтримки 
для новостворених об’єднань:

– повну інформаційну та юридичну під-
тримку як на етапі створення об’єднання, так 
і в процесі господарювання;

– компенсацію витрат на реєстрацію ОСББ;
– участь у «Школі лідера ОСББ» (тренінги, 

круглі столи та зустрічі з експертами в цій га-
лузі);

– співфінансування потреб ОСББ, що 
спрямовані на поліпшення стану житлових 
будинків та прибудинкових територій.

Відповіді на питання, що виникають під 
час створення ОСББ чи в процесі господа-
рювання, лучани можуть отримати в Офі-
сах розвитку кварталу. На базі ОРК ще торік 
було започатковано комплексну програму 
«Школа лідера ОСББ», в рамках якої  щоквар-
талу відбуваються навчання. Участь у таких 
заходах беруть як керівники новостворених 
об’єднань, так і ті, що працюють тривалий 
час. Цікавим є той факт, що лекторами на-
ступної «Школи лідера» будуть вже діючі го-
лови ОСББ, які поділяться власним досвідом 
господарювання.

Записатися на «Школу лідера ОСББ» 
можна за телефоном 095-117-08-16.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Навчання голів ОСББ ефективному господарюванню

Леонід Мацюк ділиться 
напрацюваннями ОСББ

Голова ОСББ «Весняні 
лелеки» Сергій Бусько
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ВІД ІДЕЇ ДО ПРОЕКТУ

ІНІЦІАТИВА

ГОСПОДАРІ ГУРТОЖИТКУ – 
ЙОГО МЕШКАНЦІ

ОБЛАДНАННЮ СІЛЬСЬКОГО 
ФАПУ МОЖУТЬ ПОЗАЗДРИТИ 
У МІСЬКИХ ЛІКАРНЯХ

Багатоповерхівка на 
бульварі Дружби народів, 2 
будувалася як гуртожиток 
для підшипникового заводу. 
У так званих малосімейках 
мешканці мали проживати 
тимчасово, доки завод не 
забезпечить просторими 
квартирами. Однак після 
розпаду СРСР ситуація 
кардинально змінилася, 
і більшість родин не 
дочекалися розширення 
житлової площі.

Проект Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» «Фонд розвитку навчального 
закладу» стартував у 2015 році. 
Його мета – сприяння ефективному 
використанню коштів в інтересах 
дітей, розвиток навчально-
методичної бази освітніх закладів 
та залучення додаткових джерел 
фінансування. На сьогодні в Луцьку 
вже створено 24 фонди розвитку: 
12 – у школах,12 – у дитсадках.

СУЧАСНА ОСВІТА

ФОНДИ РОЗВИТКУ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
ОБМІНЮЮТЬСЯ ДОСВІДОМ
Доки у школярів канікули, їхні 
батьки продовжують працювати над 
покращенням умов навчального 
процесу своїх дітей. У приміщенні 
Офісу розвитку кварталу, що на 
Шухевича, 6 у Луцьку, відбулася 
зустріч керівників фондів розвитку 
навчальних закладів. Під час 
засідання присутні обговорили 
роботу діючих фондів, поділилися 
напрацюваннями та планами.

Робоча зустріч розпочалася з 
приємного моменту. Представник 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
Інна Ткачук вручила сертифікат на 
статутну діяльність Наталії Смук, го-
лові новоствореного фонду розвит-
ку «Злагода», що діє при Навчально-
реабілітаційному центрі.

– Головне завдання кожного з нас – 
залучити якомога більше коштів у на-
вчальний заклад, щоби він розвивався, 
та створити діткам кращі умови навчан-
ня, – наголосила голова фонду розвитку 
ЗОШ №11 «Ерудит» Наталія Гунько.

«Ерудит» – перший фонд розвитку 
у Луцьку. Він був створений майже два 
роки тому за підтримки Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». За цей час бать-
кам вдалося реалізувати чимало ініці-
атив, залучити пристойну суму коштів 
від спонсорів на розвиток школи. На-
талія Гунько поділилася з присутніми 
методикою роботи та продемонстру-
вала презентацію стосовно того, як за-
лучити додаткові ресурси для розвитку 
навчального закладу.

Своєю чергою голова фонду розвит-
ку ЗОШ №15 «Турбота» Світлана Пав-
лова поділилася досвідом написання 
грантових проектів.

– Фонди розвитку – це юридичні 
неприбуткові організації. Це є однією з 
умов для  їхньої участі у грантових про-
грамах, – зазначила Інна Ткачук. – Такі 
зустрічі дають змогу поділитися досві-
дом залучення додаткових коштів та об-
говорити нагальні питання діяльності 
фондів розвитку навчальних закладів.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

– Я прийшла працювати на завод у 17 років і 
оселилася в цьому гуртожитку жити. Минуло по-
над три десятиліття, а у коридорах, фойє, актовій 
залі все залишилося, як тоді. Старі стенди боїмося 
знімати – обсиплеться штукатурка. Люди прива-
тизували квартири, кожен зробив ремонт. А що 
робиться за порогом помешкань, нікого не ціка-
вило, аж поки наприкінці 2015 року ми не ство-
рили ОСББ, – пригадує голова правління ОСББ 
«Дружби народів, 2»  Валентина Левицька.

До цього рішення жильців підштовхнули в 
Офісі розвитку кварталу Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом», що на бульварі Дружби наро-
дів, 6. За словами Валентини Левицької, пра-
цівники Офісу надали повну інформаційну та 
юридичну підтримку, в рамках проекту «Спри-
яння розвит ку ОСББ» була здійснена компенса-
ція витрат на реєстрацію ОСББ та встановлена 
інформаційна дошка у під’їзді. 

– У нашому будинку мешкає 240 сімей. Це 
дуже багато, ніби сім під’їздів у багатоквартирно-
му будинку, – пояснює голова правління ОСББ. 
– На загальних зборах обрали ініціативну групу і 
обговорили першочергові завдання.

Оскільки в будинку проживає багато молодих 
родин, спочатку вирішили облаштувати дитячий 
майданчик. Завдяки Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» дітлахи тепер безпечно бавляться непода-
лік гуртожитку. Також Фонд допоміг встановити 
на стіні будинку дві меморіальні дошки на честь 
загиблих в АТО мешканців.

– Переконавшись, що у Фонді допомагають 
конкретними справами, ми вирішили подати на 
розгляд вартісніший проект. Мешканці зійшли-
ся на думці, що в будинку треба замінити вхідні 
двері. Річ у тім, що в гуртожитку часто влаштову-
вали гучні посиденьки випадкові люди, особливо 
у вечірню пору. Тому всі одноголосно вирішили 
встановити металеві двері з домофоном, – каже 
Валентина Левицька. 

Мешканці дев’ятиповерхівки задоволені ре-
зультатом реалізованого проекту. Тепер коридо-
рами не прогулюються небажані гості, які могли 
й щось поцупити з комірчин чи викрутити лампу 
в коридорі. Відчувши себе господарями будинку, 
мешканці планують найближчим часом відремон-
тувати стару покрівлю.

За словами представника Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Олени Оліфірович, мешканці бу-
динків, де створені ОСББ, самі визначають першо-
черговість проблем, шукають оптимальні шляхи їх 
розв’язання, залучають додаткові кошти на ремонт 
чи модернізацію. У цьому їм допомагають фахівці 
Офісів розвитку кварталу в рамках проекту «Спри-
яння розвитку ОСББ», що його реалізовує Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом». Олена Оліфірович 
зазначила: згуртувавшись із жильцями сусіднього 
гуртожитку, мешканці гуртожитку, що на бульварі 
Дружби народів, 2, мають намір подати звернення 
на встановлення у дворі тенісного стола. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Луцьк

Олена Оліфірович та Валентина Левицька 
обговорюють подальшу співпрацю

Презентація проекту у Сирниках Закриття літнього табору

Дзвінка пісня звучить у стінах 
Будинку культури села Сирники 

Луцького району. Це у дітлахів так 
весело проходить закриття літнього 
табору. У дорослих теж радість. 
Завдяки їхній небайдужості та ініціативі 
сільський ФАП поповнився новим 
сучасним обладнанням.

У Сирниках нема ні школи, ні дитсад-
ка, ні бібліотеки. У селі залишилося лише 
дві установи: фельдшерсько-акушерський 
пункт та клуб. Люди з року в рік власними 
силами підтримували їхню діяльність. Тому 
коли депутат Княгининівської сільської 
ради від УКРОПу Галина Гарбарук запропо-
нувала односельчанам взяти участь у проек-
ті Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», люди 
її підтримали.

– Жителі села неодноразово говорили, 
що у ФАПі не можуть отримати повноцінно-
го лікування. Він хоч і мав гарний естетич-
ний вигляд, проте відповідного обладнання 
не було, – розповідає голова ініціативної 
групи Галина Гарбарук. – У нас, в Сирниках, 
люди легкі на підйом. Цей проект ще більше 
згуртував громаду. Ми заходили в кожну 
хату, хтось давав 5 гривень, хтось – 500. Хто 
скільки міг. Але кожен, хто долучався до 
проекту, робив це з відкритим серцем.

Долучилася до реалізації ініціативи лю-
дей, які дбають про своє майбутнє, й Княги-
нинівська сільська рада, одним з пріорите-
тів діяльності якої є розвиток медицини.

– Ми завжди підтримуємо тих, хто хоче 
щось зробити, – каже Олена Твердохліб, 
голова Княгининівської сільської ради. 
– У наступному році плануємо створити на 
базі амбулаторії смт Рокині центр охорони 
здоров’я. ФАПи будуть підпорядковані без-
посередньо амбулаторії. В центрі працюва-
тимуть спеціалісти, лікарі сімейної меди-

цини. Цю субвенцію ми залишимо в себе і 
почнемо розвивати медицину в громаді.

«Сучасний ФАП – крок до здорового 
майбутнього» – перший етап у співпра-
ці сирничан та Фонду. Проте це далеко не 
перший проект у населених пунктах, що 
увійшли до Княгининівської ОТГ. Пред-
ставник Луцької районної організації полі-
тичної партії «Українське об’єднання патрі-
отів – УКРОП» Наталія Рубльова зазначає, 
що громада постійно пише різнопланові 
проекти. Це оснащення ФАПів, бібліотек, 
музею, спортивних майданчиків тощо. Го-
тують ще один проект і жителі Сирників. 
Спільно з Фондом «Тільки разом» люди 
хочуть придбати проектор та оргтехніку в 
Будинок культури.

Завідувачка ФАПу села Сирники Лариса 

Білоус не приховує радості. За час, що жінка 
тут працює (а це понад двадцять років), такого 
поповнення обладнанням у ФАПі ще не було.

– Це електрокардіограф, за допомогою 
якого можна діагностувати хвороби серця. 
Його унікальність у тому, що діагноз відразу 
висвічується на табло. Раз на тиждень у нас 
приймає сімейний лікар. Тепер їй буде лег-
ше встановлювати діагноз. Таке обладнання 
повинне бути в кожному селі, – переконана 
пані Лариса.

Окрім електрокардіографа, придбали 
ще й безконтактний термометр, пульсокси-
метр, інгалятори, електричні джгути, маг-
ніти, що лікують біль у суглобах, ноутбук, 
принтер та нові меблі. 

У Сирниках проживає 580 людей. З 
них – 98 діток. Корінна жителька села Окса-

на Мицюк каже: дуже зручно, коли у селі є 
свій ФАП, обладнаний найнеобхіднішими 
апаратами. Людям не потрібно їхати у Луцьк 
чи районну лікарню. Це економить їхній час 
та кошти.

– В обласній раді ми виділяємо кошти на 
підтримку медицини. Але треба розуміти, 
що бюджет області не настільки великий, як 
хотілося б. Тому сьогодні Фонд Ігоря Пали-
ці «Тільки разом» бере  на себе вирішення 
значної частини цих питань. Завдячуючи 
співфінансуванню з громадою та ОТГ, ми 
маємо успішну реалізацію чергового про-
екту, – резюмував голова фракції «УКРОП» 
у Волинській обласній раді, радник голови 
облради Вячеслав Рубльов.

Ірина ЮЗВА,
Луцький район

Керівники фондів розвитку працюють 
над покращенням умов навчання дітей
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Міцна держава – сильна і здорова нація

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

Культура і духовність – надбання націїКультура і духовність – надбання нації

НА КАМІНЬ-КАШИРЩИНІ 
ВІДГУЛЯЛИ ДНІ СЕЛА

СВЯТО ГРОМАДИ

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»

Два села Камінь-Каширщини 
– Рудка-Червинська та Нові 

Червища – відсвяткували дні села 
минулої неділі. Попри те, що ці населені 
пункти належать до однієї сільради, 
святкування все ж тут вирішили 
зробити у кожному селі окремо. 
Першопричиною такого рішення стало 
те, що у Рудці-Червинській день села не 
відзначали вже багато років поспіль. 

ПЕРШИЙ НАРДЕП, ЯКИЙ 
ВІДВІДАВ РУДКУ-ЧЕРВИНСЬКУ

Організатор дійства у селі Рудка-Чер-
винська Надія Міщук розповіла, що кон-
цертну програму вдалось утілити в життя 
лише завдяки власній ініціативі та підтрим-
ці односельчан. Жінка працює у місцевій 
школі та має звання Заслужений вчитель 
України.

«Окрім роботи, наші люди нічого не 
бачать. Живуть за рахунок сільського гос-
подарства: здають молоко, чорниці, гриби. 
Багато хто їздить на заробітки за кордон. 
Заходи відбуваються вкрай рідко, лише у 
школі. Тому будь-яке свято для нас – за щас-
тя», – каже  пані Надія. 

Маленький сільський клуб ледве вмістив 
усіх охочих побачити концертну програму. 
Перед глядачами виступили юні таланти з 
різноманітними номерами. Найбільш зво-
рушливо виступили найменші артисти, які 
щиро та впевнено виконували вірші та пісні 
про родину і рідне село.

Окрім місцевих жителів, на свято завіта-
ло чимало гостей. Вікторія Михайлова наро-
дилась у Рудці-Червинській, навчалася тут у 
школі, згодом переїхала до міста. Наразі жін-
ка проживає у Московській області, а влітку 
разом із дітьми приїжджає до мами в гості.

«День села дуже потрібний, він об’єднує 
людей, можна побачити старих знайомих. Та 
й від сільської буденності відволікає, адже 
жити тут не надто просто. Ми також долу-
чилися до дійства, моя донька виступила із 
віршем на сцені. Сподіваюся, такі заходи бу-
дуть проводити частіше», –  зазначила пані 
Вікторія.

Зустрічало село цього дня також своїх 
іменитих односельчан. Євген Каширець – 
професійний спортсмен. Хлопець займаєть-
ся легкою атлетикою, неодноразово ставав 
призером на всеукраїнських змаганнях. У 

село завітав та взяв участь у концерті на про-
хання улюбленої вчительки Надії Міщук.

«Моє село найкраще, адже тут живуть 
привітні, працьовиті й талановиті люди. 
Хоча зараз проживаю у Луцьку, але пос-
тійно із задоволенням приїжджаю сюди. 
Думаю, як і решта людей, що походять із 
Рудки-Червинської», – розповів Євген.

Хлопець також зазначив, що на цьо-
му святі зібралось особливо багато людей, 
оскільки вперше за десятки років до них 
приїхав народний депутат. Раніше до жите-
лів невеликого поліського села депутати не 
доїжджали.

Нардеп від УКРОПу Ірина Констан-
кевич упевнена, що саме на таких святах 
можна пізнати традиції кожного окремого 
населеного пункту та більше дізнатися про 
людей, які там проживають.

«Надзвичайно багато радісних емоцій 
викликали виступи дітей, деякі з них своєю 
безпосередністю довели до сліз від сміху. 
Талановиті артисти й талановитий органі-
затор показали нам, як можна лише завдяки 
любові до своєї громади влаштувати чудове 
дійство. Я дуже вдячна Надії Омелянівні за 
втілені креативні ідеї», – поділилася вра-
женнями від концерту Ірина Мирославівна.

За сприяння нардепа у селі Рудка-
Червинська будується капличка. Наразі у 
населеному пункті немає церкви, тому люди 
змушені ходити на богослужіння за декіль-
ка кілометрів у сусідні села. Ініціативна 
група місцевих жителів розпочала зведення 
каплички. До слова, це буде третій храм Ки-
ївського патріархату у районі.

Також з ініціативи Ірини Констанкевич 
місцевій шкільній бібліотеці придбали не-
обхідні книги.

Концертна програма завершилася за-
питаннями від дітей до народного депута-
та. Малюкам було цікаве ім’я матері Ірини 
Мирославівни, яка улюблена тварина, на-
вчальний предмет та місто, дитячі мрії про 
майбутню професію. 

Наостанок учасникам та гостям заходу 
вручили подарунки від Фонду Ігоря Пали-
ці «Тільки разом». Організатора чудового 
дійства Надію Міщук нагородив депутат 
Волинської облради від фракції «УКРОП» 
Анатолій Філюк.

СВЯТКУВАННЯ ПОЄДНАЛИ З 
ВИРІШЕННЯМ РОБОЧИХ ПИТАНЬ

Перед початком святкування у селі Нові 
Червища Ірина Констанкевич ознайомилась 
із проблематикою населеного пункту.

Місцевий дитячий садочок чи не най-
більший в окрузі. Проте у новому двопо-
верховому приміщенні навчається лише 
одна група із 29-ти дітей. Голова Новочер-
вищанської сільської ради Марія Салівон-
чик розповіла, що у сільраді проживає 98 
дітей дошкільного віку, ДНЗ розрахований 
на 50 місць, тому відкриття другої групи 
цілком реальне. Проте, кажуть тут, без до-
помоги народного депутата не вдасться від-
крити ще одну групу. Ірина Констанкевич 
зобов’язалася допомогти місцевим та зазна-
чила, що обов’язково спрямує відповідне 
звернення до районної влади.

Поки питання з новою групою буде вирі-
шуватися, перед садочком планують облаш-
тувати дитячий ігровий майданчик. Реалізо-
вувати цей проект буде Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» спільно з громадою на умо-
вах співфінансування. Внести громаді свою 
лепту у встановлення майданчика допоможе 
депутат Камінь-Каширської районної ради 
від фракції «УКРОП» Микола Грисюк.

Після дитсадка нардеп також відвіда-
ла місцеву школу. Установа складається із 
двох корпусів. Найгострішою проблемою у 
навчальному закладі є питання енергозбе-
реження, адже заміни потребують 22 вікна. 
Ірина Мирославівна зауважила, що заміну 
вікон можна здійснити за рахунок фонду 
соціально-економічного розвитку, проте 
необхідно розставити пріоритети, оскільки 
закупити за один раз таку кількість вікон 
вкрай складно.

Останній об’єкт, який оглянула народ-
ний депутат, – фельдшерсько-акушерський 
пункт. Минулого року відкриття оновлено-
го ФАПу у Нових Червищах відвідав голо-
ва Волинської обласної ради Ігор Палиця. 
Реконструкцію медичного закладу вдалося 
здійснити завдяки співфінансуванню об-
ласної та районної рад, місцевої громади та 
проекту ООН. Також завдяки Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» було придбано мед-
обладнання для ФАПу. 

Свято села у Нових Червищах відбува-
лося на вулиці, перед будинком культури, 
оскільки глядачів прийшло декілька сотень.

Маленькі та дорослі артисти виконува-
ли пісенні і танцювальні номери. Між кож-
ним виступом відбувалося нагородження 
за номінаціями. Категорії призерів були 
різноманітними – від наймолодшої сім’ї до 
найбільшого обхвату талії у чоловіка. Також 
протягом свята експонувалася виставка міс-
цевої жительки Анни Демидюк «Малюємо 
світ своїми кольорами». Після концертної 
програми маленькі новочервинці змагалися 
у спортивній спритності, а насамкінець усіх 
пригостили смачною запашною юшкою.

Анастасія КОРЕЦЬКА,
Камінь-Каширський район

У Рудці-Червинській Ірину Констанкевич 
радо зустріли із хлібом

Під час святкування влаштували 
танцювальний флешмоб

Власноруч виготовлений 
дідух для нардепа

Учасників дійства у Рудці-Червинській 
нагородили призами

Капличка у Рудці-Червинській, яку споруджують 
за підтримки Ірини Констанкевич
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ВИЩЕ НЕБА

НЕЙМОВІРНІ 
ВИСОТИ 
ВОЛОДИМИРА

АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК

ЗМАГАННЯ З МОТОКРОСУ – ЦЕ 
ШВИДКІСТЬ, ПОЛЬОТИ Й АДРЕНАЛІН Феєрично закінчилися четверті «Володимирські 

висоти» – змагання зі стрибків у висоту, які 
відбуваються у Володимирі-Волинському у 
День міста. 

Перемогу у чоловіків здобув атлет із Бердичева 
Юрій Кримаренко. Його результат – фантастичні 2.30 
метра. 33-річний стрибун переміг у захопливій бороть-
бі зі ще одним учасником Олімпійських ігор Дмитром 
Яковенком, Андрієм Ковальовим та володимирським 
стрибуном Вадимом Кравчуком. Стрибуни добралися 
до позначки 2.21 м, на якій зійшов Кравчук. Для на-
шого атлета ця висота – особистий рекорд. Яковенко і 
Ковальов почергово подолали 2.24 м, але за кількістю 
спроб другим став Яковенко. Кримаренко ж штурмував 
2.28 м, а потім з першої спроби взяв 2.30! Якби Юрію 
ця висота підкорилася ще тиждень тому, він міг претен-
дувати на участь у лондонському чемпіонаті світу, який 
відкривається через декілька днів.

Звісно, небувалі висоти, підкорені атлетами у Воло-
димирі, порадували публіку, яка зібралася теплого літ-
нього дня на центральному майдані міста. Глядачі бук-
вально жили змаганнями, вітаючи вдалі спроби, десь 
підбадьорюючи їх, а десь дотримуючися тиші. Свято 
легкої атлетики у Володимирі вдалося. 

У жінок змагання виграла Дарина Кучина із Хер-
сона, показавши результат 1.81 м. Відзначимо, що усі 
медалісти «Володимирських висот» отримали нагороди 
від Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом».

Юрій КОНКЕВИЧ,
Володимир-Волинський

У Володимирі-Волинському 
до Дня міста влаштували 

турнір «Кубок Володимира» 
з мотоциклетного кросу. 
Організаторами спортивного 
свята виступили Володимир-
Волинська міська організація 
політичної партії «Українське 
об’єднання патріотів – УКРОП» 
та спортивний автомобільно-
мотоциклетний клуб «Віраж-
ВВ». Також до проведення заходу 
активно долучився Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом». 

Один з ідейних натхненників мото-
кросу Валерій Марухнич розповідає, 
що трасу для змагань власними сила-
ми розпочали будувати ще минулоріч. 
Саме він та його колега Валерій Олек-
сюк, депутат Володимир-Волинської 
міської ради від фракції «УКРОП», 
стали першопрохідцями на цьому мо-
тотреку.

– Ми щиро раді, що на наші перші 
змагання у Володимирі-Волинському 
з’їхалося стільки людей. Звісно, з пер-
шого разу не можна збудувати все 
ідеально, але перед проведенням мо-
токросу ми постійно їздили, самі ви-
пробовували цю дорогу і вносили 
корективи, – розповідає Валерій Ма-
рухнич.

– Лише завдяки власній ініціативі та 
зусиллям вдалось організувати ці зма-
гання, – додає голова фракції «УКРОП» 
у Володимир-Волинській міськраді 
Сергій Радкевич. – Сподіваємося, з 
кож ним роком на наші змагання при-
їздитиме все більше й більше людей.

Випробувати новеньку трасу спро-

бували не тільки волинські спортсмени, 
а й гості з Чернігівської, Львівської та 
інших областей. Олег Крук – 24-річний 
спортсмен, який приїхав зі Львівщини 
разом із командою. Хлопець займаєть-
ся мотокросом із 16 років, а в 2015-му 
став володарем кубка України з мото-
кросу. 

– Дуже люблю швидкість, польоти, 
адреналін під час змагання. Обов’язково 
приїду сюди наступного року, якщо тут 
будуть проводити мотокрос. Звісно, 
шкода, що такі змагання не фінансує 
держава, що вони проводяться лишень 
за благодійні кошти силами любителів 
цього спорту, – каже Олег Крук.

Укропівці щиро сподіваються, що за 

належної підтримки зможуть такі зма-
гання організовувати щороку.

– Років 40 тому у Володимирі-
Волинському відбувалися чемпіонати з 
мотокросу. Мені дуже хочеться це від-
родити, адже й сам займався цим ви-
дом спорту в юності, – каже депутат 
Володимир-Волинської міської ради від 
фракції «УКРОП», засновник і голова 
автомобільно-мотоциклетного клубу 
«Віраж-ВВ» Валерій Олексюк.

За його словами, мотокрос – це ще 
один небанальний спосіб зацікавити ді-
тей займатися спортом та шукати нові 
захоплення.

Анна БЛІННІКОВА,
Володимир-Волинський

Шалений адреналін та потужні байки – на новенькій мототрасі

Лідери  мотокросу

Медалі та грамоти – 
найспритнішим стрибунам

Підкорити висоту – справа непроста



Мама завжди казала: «Життя – як коробка шоколадних цукерок: 
ніколи не знаєш, яка начинка тобі трапиться». Фільм «Форрест Гамп» www.volynnews.com
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СУБОТА 12 серпня
06.00 Д/с «Орегонський 

путівник»
06.30 М/с «Мандрівники 

в часі»
07.30 Ранковий блок 

програм
08.45 Д/с «Порятунок 

ферми»
09.20 Погода
09.30 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
10.20 Хто в домі хазяїн?
10.40 Хочу бути
11.00 Фольк-music
12.30 Т/с «Справедливі»
16.20 Богатирські ігри
17.15 Концерт 

симфонічного оркестру 
K&K Philharmoniker 
(Австрія). Kend-
linger dirigent Straub 
(cимфонічний оркестр 
та балет)

19.10 Х/ф «Маленька 
Фадетта»

21.00, 01.10 Новини
21.30 Розсекречена 

історія
22.45 Мегалот
23.00 Борхес
23.30 Д/с «Бог в Америці»
00.35 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
01.30 Театральні сезони
01.55 Світло
02.50 Т/с «Таксі»
04.10 Т/с «Чорна Рада»

UA: ПЕРШИЙ

03.10 Зона ночі
05.53, 07.09 Kids Time
05.55 М/с «Сімейка Крудс»
06.15 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.10 Ревізор
10.45 Страсті за Ревізором
13.00 Т/с «СашаТаня»
14.15 Х/ф «Шість днів, 

сім ночей»
16.15 Х/ф «Чого хочуть 

жінки»
19.00 Х/ф «Міс 

Конгеніальність»
21.00 Х/ф «Міс 

Конгеніальність 2»
23.00 Х/ф «Улюбленці 

Америки»
01.00 Х/ф «Дракула 

Брема Стокера»

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

Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.25 «Хата на тата»
12.15 «Вагітна у 16»
14.10 «Доньки-матері»
15.10 Х/ф 

«Довгоочікуване 
кохання»

17.05 Х/ф «Терміново, 
шукаю чоловіка»

19.00 Х/ф «Наречений»
23.05 Х/ф «Діамантова 

рука»
01.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»

06.00 «Спеція»

07.50 «Чи знаєте ви, що...»

08.25 «Мультфільми»

10.10 М/ф «Астробой»

12.00 Т/с «H2O: Просто 

додай води»

13.35 «Орел і Решка. 

Навколосвітня 

подорож»

23.50 «Вечірній квартал»

01.40 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 

02.00, 05.20 Сьогодні
07.15, 05.50 Зірковий 

шлях
08.20 Т/с «Коли минуле 

попереду»
13.50, 15.20 Т/с «Моє 

кохане чудовисько»
18.00, 19.30 Т/с «Печалі-

радості Надії»
22.20 Т/с «Ляльки»
02.30 Реальна містика
04.00 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.20, 18.20 

Паралельний світ
09.10, 23.50 Містична 

Україна
10.00 Бойові сили
12.00, 21.00 Любов, 

ненависть і пропаганда
14.40 Рідні домівки
15.40 Повернення 

додому
03.00 Мерилін Монро
03.40 Володимир Івасюк
04.20 Таємниці пірамід
05.10 Прокляття 

скіфських курганів

МЕГА

07.05, 19.30 «ТСН»
08.00 «Гроші»
09.15, 10.20, 02.05, 05.00 

«Вгадай ящик»
11.10, 23.15 «Світське 

життя»
12.10 Х/ф «Чудо за 

розкладом»
16.25, 21.15 «Вечірній 

квартал»
18.30 «Розсміши коміка 

2017»
20.15 «Знай наших»
00.15 «Розсміши коміка. 

Діти»
05.40 «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»

1+1

05.30, 20.00 «Подробиці»
06.10 Мультфільм
06.40 Х/ф «Поживемо - 

побачимо»
08.15, 04.40 Х/ф 

«Здрастуй і 
прощавай»

10.10 Х/ф «Баламут»
12.00 Х/ф «Одружений 

холостяк»
13.50 Т/с «Серафима 

Прекрасна»
20.30 «Ювілейний 

концерт Софії Ротару»
22.50 Док.проект «Софія 

Ротару: секрети її 
успіху»

23.50 Х/ф «Мисливці за 
розумом»

02.10 Х/ф «Літа молодії»
03.25 Х/ф «Дівчина з 

маяка»

ІНТЕР

05.05 Т/с «Відділ 44»
06.45 Дивитись усім!
07.45 Без гальм
08.45 М і Ж
09.45 Скетч-шоу «На 

трьох»
12.45, 04.35 Факти
13.05 Х/ф «Під укіс»
14.55 Х/ф «Невдахи»
16.50 Х/ф «З усіх сил»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Нестримні»
22.05 Х/ф «Нестримні-2»
00.00 Х/ф «Ганнібал»
02.25 Т/с «Лас-Вегас»
03.05 Провокатор

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.40 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.20 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»
10.50 М/ф «Аеротачки»
12.30 Х/ф «Попелюшка»
13.40 Х/ф «Повернення 

на острів Нім»
15.20, 22.00 Казки У Кіно
18.00 Х/ф «Бібліотекар: 

в пошуках списа долі»
19.50 Одного разу під 

Полтавою
23.00, 02.30 Країна У
00.00 Х/ф «Чотири дні з 

життя Чандні»
03.20 Віталька

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.30 Час-Тіme
07.50 Т/ц «Те, що в мені»
08.05 «Ковель: події, час»
08.30 «Грані»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05, 03.40 «Волинська 

веселка»
10.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
11.00 «Вісник обласної 

ради»
11.30, 16.30, 22.45 Тема 

дня
12.00 «Натхнення»
12.30 «Протилежний 

погляд»
13.25 Т/ц «Ключ до 

успіху»
13.40 «Вокальна ліга 

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

«Клас!»
17.25 «Грані»
18.00 Крок назустріч
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.30 «Ковель: події, час»
20.00 «Про головне 

з Володимиром 
Гунчиком»

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

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.25 «Вікно в Америку»
23.10 Т/ф «Чорний 

оксамит першого 
Богдана»

00.25, 04.25 «Із перших 
уст»

00.30 «За літнім часом»
01.20 «Музичний 

проспект»
01.35 «Вокальна ліга 

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

волиняни»
04.30 «Музичний 

проспект»
06.00 «Остання 

барикада»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 М/с «Авто про добро»
06.30 Провінція
07.00 Детонація
07.30, 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
14.00 Поспілкуймося
15.00 Х/ф «Злочин 

з багатьма 

АВЕРС невідомими»
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 «Злочин з 

багатьма невідомими»
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: 

«Мрія»

П’ЯТНИЦЯ 11 серпня
06.00, 19.55 Д/с 

«Орегонський путівник»
06.30 М/с «Мандрівники 

в часі»
07.30 Ранковий блок 

програм
08.45 Д/с «Порятунок 

ферми»
09.30 Т/с «Гранд готель»
11.15 Т/с «Епоха честі»
13.00, 15.00, 18.30, 

21.00, 01.10 Новини
13.15, 23.00 «Схеми»
14.05, 02.05 Т/с «Лінія 

захисту»
15.20 Д/с «Вагасі - 

японські смаколики»
16.40 Д/ф «Порятунок 

ферми»
17.15 Хто в домі хазяїн?
17.35 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
18.45, 01.35 Про головне
19.00, 01.50 Новини. 

Культура
19.20, 00.35 Д/с 

«Мистецький пульс 
Америки»

20.30 Борхес
21.30 Всесвітні ігри-2017. 

Яскраві моменти
21.50 Богатирські ігри
22.50 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»
23.30 Д/с «Дикі тварини»
02.50 Т/с «Таксі»
04.10 Т/с «Чорна Рада»

UA: ПЕРШИЙ

03.25 Служба розшуку 
дітей

03.30 Зона ночі
05.15 Т/с «Татусеві дочки»
05.49, 07.05 Kids Time
05.50 М/с «Сімейка 

Крудс»
06.45 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.10 Київ вдень та вночі
12.30 Серця трьох
16.00 Серця трьох. Пост-

шоу
19.00 Х/ф «Шість днів, 

сім ночей»
21.00 Х/ф «Шахраї»
23.00 Х/ф «Конвоїри»
01.00 Х/ф «Пастка»

НОВИЙ КАНАЛ
08.40 Х/ф «Осінній 

вальс»
10.45 Х/ф «Особисте 

життя лікаря 
Селіванової»

18.00, 22.00 Вікна-
Новини

18.35 Х/ф 
«Довгоочікуване 
кохання»

20.40, 22.45 Х/ф 
«Терміново, шукаю 
чоловіка»

23.10 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

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

Юкрайна»
10.30, 00.50 «Розсміши 

коміка»
11.25, 19.00 «Орел і Решка»
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»
18.00 «Орел і Решка. 

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

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15, 05.20 Зірковий 
шлях

10.50, 03.40 Реальна 
містика

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 
лікар 2»

19.45 «Говорить Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Коли 

минуле попереду»
01.10 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00, 14.30 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 
Мисливець та жертва 
11.50 Флорида: пори 
року 13.40 Містична 
Україна 15.20, 23.40 
Бойові сили 16.10, 20.50 
Скарби власноруч 18.00, 
22.40 Диво-винаходи 
19.00 Бандитський Київ 
20.00 Вакцини. Бізнес 
на страху 00.30 Війна 
всередині нас 03.40 
Таємниці кримінального 
світу 

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»
10.35, 11.50 «Міняю 

жінку - 4»
13.05, 14.05, 15.05 Т/с 

«Центральна лікарня»
16.05 Т/с «Величне 

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

Діти»
00.00, 05.10 «Вечірній 

Київ»
02.05 «Міс Україна 2016»

05.45 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, 02.20 «Подробиці»
20.40 Т/с «Полуничний 

рай»
00.40 Х/ф «Велика 

розмова»
03.00 Док.проект 

«Україна: забута історія»
03.45 «Чекай на мене»

1+1 ІНТЕР

05.30 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Інсайдер
11.10, 13.20 Х/ф «Під 

укіс»
13.35, 16.10 Т/с «Танці 

маріонеток»
17.40 Т/с «Останній 

бронепоїзд»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Скетч-шоу «На трьох»
00.50 Х/ф «Невдахи»
02.20 Х/ф «Не погрожуй 

Південному центру, 
попиваючи сік у себе в 
кварталі»

03.45 Дивитись усім!

ICTV

06.30 Казка з татом
06.50 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.20, 00.00 Х/ф «Мері 

Ком»
12.50 Повне 

перевтілення. Дім за 
тиждень

13.50 Одного разу під 
Полтавою

14.55 Одного разу в Одесі
15.20 Т/с «Домашній 

арешт»
15.55, 03.20 Віталька
17.50 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.00 Х/ф «Бібліотекар: 

в пошуках списа долі»
22.00 Х/ф «Як кохатися 

по-англійськи»
01.50 Х/ф «Хіппініада, 

або материк кохання»
05.40 Корисні підказки

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.55, 22.30, 00.25 «Із 

перших уст»
08.00 «Актуальний 

репортаж»
08.30 Т/ц «Стоп корупція!»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.15 Т/ц «Чудесний канал»
10.40, 03.30, 06.25 

«Волинська веселка»
11.20 Т/ц «Козацька 

звитяга»
11.35, 16.30, 23.15 Тема 

дня
12.00 Т/ц «Роки і долі» 
12.30 «Актуально»
13.25 Концерт «Освячуюсь 

в любові…» (С.Кресак)
14.50 «Ти - молодий» 

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

(сурдопереклад)
18.00 «Мультфільм»
19.00, 00.00 Новини. 

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

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

серденько - не терня»
21.25 «Час країни»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
22.50 «Актуальний 

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

погляд»
01.25 Т/ц «Роки і долі»
01.45 Вистава «Земляки» 

із Лобачівки»
04.30 Ретроспектива: 

моновистава Г.Кажан 
«Святая святих»

05.30 Т/ц «Так було»
05.45 Т/ц «Манівцями»
06.00 Т/ц «Краєзнавча 

подорож»

НОВА ВОЛИНЬ

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, 19.00,  01.00 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 «Злочин 

з багатьма 
невідомими»

16.00 ЧП+
17.00 Ломастер
17.30 Рандеву
18.00 Детонація
20.00, 00.35 Євромакс
20.30 Запитай у депутата
20.55 Вечірня казочка
21.00 Запитай у депутата
22.15 Х/ф «Злочин 

з багатьма 
невідомими»

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

«Макар Нечай»

Фільм «Мисливці за розумом»

Фільм «Довгоочікуване кохання»

Фільм «Як кохатися по-англійськи»

23:50

18:35

22:00

kinogo.club

Фільм «Нестримні»

20:05

in.ck.ua

m
egogo.net

fi lm
z.ru

DISNEY ГОТУЄ НОВУ 
ЕКРАНІЗАЦІЮ 
«АЛАДДІНА»

На прихильників 
літературних 

екранізацій чекає 
нова кінострічка – 
одна з «Казок 
тисячі й 
однієї ночі» – 
«Аладдін». 

Фільм-мюзикл за арабською легендою 
готує кінокомпанія Disney, а керуватиме 
процесом режисер та сценарист Гай Річі, 
пише Hollywood reporter.

Роль Джина, який за сюжетом живе у 
чарівній лампі, зіграє зірка фільмів «День 
незалежності» та «Люди в чорному» Вілл 
Сміт. У ролі Аладдіна – Мене Массуд («Кінг», 
«Американістан»), а Жасмин зіграє На-
омі Скотт («Лимонадний голос», «Могутні 
рейнджери»). Цікаво, що перш ніж обрати 
акторів, творці фільму прослухали близько 
двох тисяч претендентів на головні ролі. 

Знімання розпочнуться цьогоріч у 
серпні в Лондоні. Коли мюзикл вийде на 
великі екрани, наразі невідомо.

казковий мюзикл

MONATIK – НА 
«ТАНЦЯХ З ЗІРКАМИ» 

Лучанин Дмитро Монатик, тренер 
четвертого сезону талант-

шоу «Голос.Діти», візьме участь у 
танцювальному телепроекті «1+1» 
«Танці з зірками», пише «ТСН.ua».

На шоу артиста запро-
сила співачка Камалія, а 
MONATIK кинув виклик 
співачці Олі Поляковій. Од-
нак чи візьме вона участь 
у танцювальному шоу, на-
разі невідомо.

Нагадаємо, на проекті 
свої сили спробують ве-
дучий «Світу навиворіт» 
Дмитро Комаров, шоумен 
Олександр Скічко, співач-

ки Надя Дорофеєва, Наталія Могилевська, 
Камалія, актор Ахтем Сеітаблаєв, психолог 
Наталя Холоденко, танцівник Влад Яма. 
Співак MONATIK та всесвітньо відома бале-
рина Катерина Кухар стануть членами журі 
проекту. Ведучим танцювального шоу буде 
Юрій Горбунов.

телешоу

viva.ua

tudodesenhos.com
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НЕДІЛЯ 13 серпня
06.00 Д/с «Орегонський 

путівник»
06.30 М/с «Мандрівники 

в часі»
07.30 Ранковий блок 

програм
08.45 Д/с «Порятунок 

ферми»
09.20, 22.50 Погода
09.30 Х/ф «Маленька 

Фадетта»
11.40, 01.30 Театральні 

сезони
12.05 Мистецькі історії
12.20 Фольк-music
13.45 Д/с «Садові скарби»
14.40 Т/с «Гранд готель»
20.30 Перша шпальта
21.00, 01.10 Новини
21.30 Д/с «Супервідчуття»
22.00 Д/с «Вагасі - 

японські смаколики»
23.30 Богатирські ігри
00.35 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
01.55 Надвечір’я. Долі
02.50 Т/с «Таксі»
04.10 Т/с «Чорна Рада»

05.05, 03.20 Т/с «Код 

Костянтина»

06.40 Т/с «Відділ 44»

10.20 Х/ф «Вбивча 

швидкість»

12.45 Факти

13.00 Х/ф «З усіх сил»

14.50 Х/ф «Нестримні»

16.50 Х/ф «Нестримні-2»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Нестримні-3»

21.45 Х/ф «Куля в лоб»

23.35 Х/ф «Ганнібал»

01.55 Т/с «Лас-Вегас»

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.40 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
09.30 М/ф «Аеротачки»
11.10 Х/ф «Повернення 

на острів Нім»
12.50 Х/ф «Чотири дні з 

життя Чандні»
15.20 Танька і Володька
19.50 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Казки У Кіно
23.00 Країна У
00.00 Х/ф «Як кохатися 

по-англійськи»
02.00 Х/ф «Хіппініада, 

або материк кохання»
03.30 Віталька

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

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

з Володимиром 
Гунчиком»

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

Волині»
10.05 «Підліткова студія 

«Клас!»
10.30, 19.30 «Урок для… 

батьків»
11.00 «За літнім часом»
11.50 Т/ц «Ключ до 

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

Андрія»
14.00, 00.00 «Волинський 

тиждень»
14.30 «Кошик творчих 

ідей»
14.55 «Мультфільм»
15.30 Т/ц «Молодіжний 

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

на «Новій Волині»: х/ф 
«Мамо, я льотчика 
люблю»

18.35 «Натхнення»
19.00 Т/ц «Воїни миру»
20.00 Т/ц «Роки і долі»
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ф «Українська 

серенада Шуберту»
21.45 Т/ц «Музеї Волині»
22.00, 04.00 

«Волинський тиждень» 
(сурдопереклад)

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

100»
00.25 Т/ц «Музеї Волині»
00.50 Х/ф «Мамо, я 

льотчика люблю»
02.20 Т/ц «Історія без 

купюр»
02.55 «Вокальна ліга 

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

06.30 «Все буде добре!»

07.40 «Хата на тата»

09.00 «Все буде смачно!»

11.00 «Караоке на 

Майдані»

11.55 «Полювання»

13.00 Х/ф «Діамантова 
рука»

14.55 Х/ф «Наречений»
19.00, 02.10 «Слідство 

ведуть екстрасенси»

22.45 «Я соромлюсь 

свого тіла 3»

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

додай води»
11.00 М/ф «Астробой»
12.50 «Орел і Решка. 

Навколосвітня 
подорож»

23.00 Х/ф «Принцеса 
спецій»

00.50 Х/ф «Закохані 
невротики»

02.10 «Нічне життя»

06.10, 06.50, 19.00 
Сьогодні

07.20 Зірковий шлях
08.50 Т/с «Коли минуле 

попереду»
14.10 Т/с «Печалі-радості 

Надії»
18.00, 19.30 Т/с «Буде 

світлим день»
22.15 Т/с «Моє кохане 

чудовисько»
02.00 Реальна містика
03.50 Т/с «Черговий 

лікар»

06.00 Бандитська Одеса
07.20, 18.20 

Паралельний світ
09.10 Містична Україна
10.00 Бойові сили
12.00, 21.00 Любов, 

ненависть і пропаганда
14.40 Королева Півночі
15.40 Флорида: пори 

року
17.30 Повернення 

додому
23.50 Бандитський Київ
03.40 Україна: забута 

історія

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.05, 19.30 «ТСН»
07.00 «Українські 

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

ведмідь»
09.50 «Розсміши коміка 

2017»
10.50, 11.45, 12.35, 

13.30, 14.30, 15.20 
«Світ навиворіт - 4: 
В’єтнам»

16.15 «Світ навиворіт - 3: 
Танзанія, Ефіопія»

17.35 «Ліга сміху 2»
20.15 Х/ф «Інша жінка»
00.00, 02.00 Х/ф «Шик»

06.05 Мультфільм
06.35 Х/ф «Стежки-

доріжки»
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 «Мої зірки 

прекрасні»
13.50 Т/с «Серафима 

Прекрасна»
20.00, 01.15 «Подробиці»
20.30 Док.проект «Острів 

Фіделя»
21.30 Т/с «Секта»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.35, 08.35 Kids Time
06.40 Х/ф «Готель для 

собак»
08.40 Х/ф «Твердолобий»
10.30 Х/ф «Янголи 

Чарлі»
12.30 Х/ф «Янголи Чарлі: 

Повний вперед»
14.30 Х/ф «Міс 

Конгеніальність»
16.40 Х/ф «Міс 

Конгеніальність 2»
18.45 Х/ф «Освідчення»
21.00 Х/ф «Свекруха-

монстр»
23.00 Х/ф «Як позбутися 

хлопця за 10 днів»
01.10 Х/ф «Улюбленці 

Америки»

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, 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, 22.00 Х/ф 

«Злочин з багатьма 

АВЕРС невідомими»
16.00 ЧП+
16.30 Малюваки
17.00 Д/ф «Собор на крові»
17.30 Глобал 3000
18.00 Мозаїка 

батьківства
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
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: 

«Кармелюк»

ФУТБОЛ 1

ПН 7 серпня ВТ 8 серпня СР 9 серпня ЧТ 10 серпня ПТ 11 серпня СБ 12 серпня НД 13 серпня
06.00, 08.00, 19.40 Топ-матч 
06.10 Челсі - Тоттенгем. 
Чемпіонат Англії 08.10, 00.35 
Ворскла - Динамо 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.15 «Великий футбол» 
12.00 Халл Сіті - Евертон. 
Чемпіонат Англії 13.50 Зірка 
- Верес 16.00 Фенербахче 
- МЮ. Ліга Європи УЄФА 
17.50 Шахтар - Маріуполь 
19.50 Реал - МЮ. 1/4 фіналу 
(2002/2003). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів. Прем’єра 
21.40 МЮ - Реал. 1/4 фіналу 
(2002/2003). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів. Прем’єра 
23.40 Передмова до сезону. 
Чемпіонат Англії 02.20 Ман 
Сіті - Челсі. Чемпіонат Англії 
04.10 Астана - Олімпіакос. 
Ліга Європи УЄФА 

06.00, 08.00, 18.45, 03.30, 
05.35 Топ-матч 06.10 Зірка 
- Верес 08.10 Барселона - 
Боруссія (М). Ліга Чемпіонів 
УЄФА 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Ворскла - Динамо 12.10 
«Великий футбол» 13.50 
Базель - ПСЖ. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 16.00, 00.45 Передмова 
до сезону. Чемпіонат Англії 
16.55 Реал - МЮ. 1/4 фіналу 
(2002/2003). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів 18.55 МЮ - 
Реал. 1/4 фіналу (2002/2003). 
Золота колекція Ліги Чемпіонів 
20.45 «Передматчева студія» 
21.30 LIVE. Реал - МЮ. 
Суперкубок УЄФА 2017 00.00 
«Післяматчева студія» 01.40 
Вест Гем - Арсенал. Чемпіонат 
Англії 03.45 Андерлехт - 
Майнц. Ліга Європи УЄФА 

06.00, 08.00, 22.50, 00.50, 
03.00, 05.20 Топ-матч 
06.10 Евертон - Ліверпуль. 
Чемпіонат Англії 08.10 
Лудогорець - ПСЖ. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Шахтар - Маріуполь 12.05 
Тоттенгем - Вест Бромвіч. 
Чемпіонат Англії 13.50 Селтік 
- Боруссія (М). Ліга Чемпіонів 
УЄФА. Прем’єра 16.00 
«Передматчева студія» 16.50 
Реал - МЮ. Суперкубок УЄФА 
2017 19.05 «Післяматчева 
студія» 19.50 Передмова 
до сезону. Чемпіонат Англії 
20.45 Ворскла - Динамо 
23.00 Бешикташ - Наполі. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 01.10 Борнмут 
- Саутгемптон. Чемпіонат 
Англії 03.30 Аустрія - Рома. 
Ліга Європи УЄФА 

06.00, 08.00, 17.50, 22.50, 
00.50, 03.00, 05.20 Топ-матч 
06.10, 03.30 Ворскла - Динамо 
08.10 Арсенал - Сток Сіті. 
Чемпіонат Англії 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Зірка - Верес 
12.10 Світ Прем’єр-Ліги. 
Чемпіонат Англії 12.40 Реал 
- МЮ. Суперкубок УЄФА 2017 
14.55 «Післяматчева студія» 
16.00 Зоря - Феєнорд. Ліга 
Європи УЄФА 17.55 Тоттенгем 
- Вест Гем. Чемпіонат Англії 
19.45 Шахтар - Маріуполь 
21.35 Передмова до сезону. 
Чемпіонат Англії 23.00 Бенфіка 
- Динамо (К). Ліга Чемпіонів 
УЄФА 01.10 Сандерленд - 
Ліверпуль. Чемпіонат Англії 

06.00, 08.00, 17.50, 18.30, 
22.50, 00.50, 03.00, 05.20 
Топ-матч 06.10 Тоттенгем - 
Челсі. Чемпіонат Англії 08.10 
Шахтар - Маріуполь 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Ліверпуль - Вест 
Гем. Чемпіонат Англії 12.10 
Ворскла - Динамо 13.55 
Барселона - Ман Сіті. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 16.00 Зірка 
- Верес 18.00 Світ Прем’єр-
Ліги. Чемпіонат Англії 18.45 
«Передматчева студія» 19.30 
Реал - МЮ. Суперкубок УЄФА 
2017 21.45 «Післяматчева 
студія» 23.00 Боруссія (М) - 
Селтік. Ліга Чемпіонів УЄФА 
01.10 Арсенал - Лестер. 
Чемпіонат Англії 03.30 Атлетік 
- Генк. Ліга Європи УЄФА 

06.00, 19.00, 21.30, 22.15, 
22.50, 00.50, 03.00, 05.20 
Топ-матч 06.10 «Передматчева 
студія» 07.00 Реал - МЮ. 
Суперкубок УЄФА 2017 09.15 
«Післяматчева студія» 10.00, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Арсенал - Лестер. Чемпіонат 
Англії 12.10 Барселона - 
Селтік. Ліга Чемпіонів УЄФА 
13.55 Чемпіонат Англії. 
Передмова до туру 14.25 
LIVE. Вотфорд - Ліверпуль. 
Чемпіонат Англії 16.30, 
21.45 Світ Прем’єр-Ліги. 
Чемпіонат Англії 16.55 LIVE. 
Челсі - Бернлі. Чемпіонат Англії 
19.20 LIVE. Брайтон - Ман Сіті. 
Чемпіонат Англії 23.00 Сталь 
- Ворскла 01.10 Олександрія 
- Шахтар 03.30 Вотфорд - 
Ліверпуль. Чемпіонат Англії 

06.00, 08.00, 00.50, 03.00, 
05.20 Топ-матч 06.10 Челсі 
- Бернлі. Чемпіонат Англії 
08.10 Сталь - Ворскла 10.00, 
15.40, 20.15 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Брайтон - Ман 
Сіті. Чемпіонат Англії 12.10 
Олександрія - Шахтар 13.55 
Арсенал - Лестер. Чемпіонат 
Англії 16.00 Світ Прем’єр-
Ліги. Чемпіонат Англії 16.30, 
18.55 «Тур ONLINE» 16.55 LIVE. 
Маріуполь - Карпати 19.25 
LIVE. Олімпік - Чорноморець 
21.20 «Великий футбол» 
23.00 Ньюкасл - Тоттенгем. 
Чемпіонат Англії 01.10 
Маріуполь - Карпати 03.30 МЮ 
- Вест Гем. Чемпіонат Англії 

Фільм «Куля в лоб»

21:45

geekenstein.com

Фільм «Міс Конгеніальність»

14:30

uaonlinefi lm
s.com

вісті від лелеки зіркова дієта 

Телеведучий та шоумен Сергій 
Притула став батьком вдруге. 
27 липня його дружина Катерина 
народила дочку. Дівчинку 
назвали Соломією.

«Ласкаво просимо в цей неймовір-
ний світ! З любов’ю, мама і тато», – на-
писав Сергій в інтернеті.

Як відомо, Катерина Сопельник із 
Донецька – друга дружина Притули. 
Пара побралася два роки тому. Від 
першого шлюбу з Юлією Андрейчук у 
Сергія є 9-річний син Дмитро. 

ПРИТУЛА ВДРУГЕ 
СТАВ ТАТОМ

facebook.com
/serhiyprytula

Українська співачка Наталія Могилев-
ська розповіла «Світському життю» про те, 
як підтримує гарну форму. Артистка зізна-
лася, що не дотримується жорстких дієт і 
практично ні в чому собі не відмовляє.

«Маю збалансоване харчування, режим 
тренувань. Не тренуюся по вісім годин, як 
тоді, коли ми танцювали із Владом Ямою. 
Після них втомлювалася настільки, що на 
відпочинку нічого не робила, а тільки ле-
жала. Секрет того, що зі мною діється, не в 
тому, що я худну, а в тому, що я при цьому 
щаслива», – пояснила співачка. 

Могилевська похизувалася, що їй вже 
вдалося скинути 10 кілограмів, але на цьо-
му вона зупинятися не збирається.

«Не їм нічого хімічного та отруйного, їм 
звичайну їжу, яка виросла на українській 
землі: моркву, буряк, селеру. Також їм річ-
кову рибу. Споживаю дуже багато фруктів 
та ягід, ось і вся дієта. Харчуюся невеликими 
порціями, не пропускаю сніданок, обід та 
вечерю, як це було раніше. Якщо стежити за 

МОГИЛЕВСЬКА БОРЕТЬСЯ 
ІЗ КІЛОГРАМАМИ

режимом, тоді не хочеться 
ввечері об’їдатися», – роз-
повіла Наталія.

Могилевська зізна-
лася, що у неї є мрія: вона 
хоче влізти у червону сук-
ню, в якій колись танцюва-
ла із Владом Ямою на шоу 
«Танці з зірками».

interm
arium

.com
.ua
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Телефони для оголошень: 0332-78-22-06, 066-65-24-702    купи-продай     ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ

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

МФО 303440

БУДІВНИЦТВО

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

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

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

 Надаю послуги з буріння свердловин. 
Продаю глибинні помпи, міні-башти. Ре-
монт та обслуговування. Плівки теплич-
ні чотирисезонні польського виробництва, 
ширина 6 м, 8 м, 12 м. Бочки пластмасові 
харчові на 100-200 та 5000 літрів, куби на 
1000 літрів. 050-670-90-75.

АВТО

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

 Продам Volkswagen Passat B4 універсал 
білого кольору (1996 р.): двигун моноін-
жекторний 1.8, титанові диски, електропа-
кет, гідропідсилювач, сигналізація, цен-
тральний замок. 066-578-01-67 (Валерій).

 Куплю трактори Т-16, Т-25, Т-40, ЮМЗ, 
МТЗ в будь-якому стані. 068-738-90-27

НЕРУХОМІСТЬ

Здам приміщення 150 м2 на вул. 
Федорова, 5 у Луцьку. 050-378-44-54

 Продам 1-кімн. квартиру на вул. Декаб-
ристів (р-н просп. Відродження) у Луць-
ку. 31 м2, 2/5, ц, новий ремонт, сантех-
ніка, електрика, вмебльована кухня, 
вікна 5-камерні, балкон. Ціна договірна. 
050-844-74-26, 067-361-04-05.

 Продам кімнату в гуртожитку у 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. За-
гальна площа 50 м2, площа кухні 8 м2. 
Розташована на 2 пов. 2-поверх. будин-
ку. Є сарай, підвал, грядка. Ціна договірна. 
066-254-63-47.

 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.

 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 працевлаш-
тування. 068-302-28-56.

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

 На харчове та кондитерське виробництво 
потрібні працівники (жінки) для роботи на 
устаткуванні, інженер-механік, прибираль-
ниці й різноробочі, борошнорозважувач. 
067-382-28-96 (з 10:00 до 17:00).

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

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

 Потрібні працівники у продуктовий су-
пермаркет «Biedronka» (Польща). Робота 
для жінок – викладання товарів на полиці, 
прийом і сортування продукції тощо. Робо-
чий день – 8-9-10-12 год (6 днів на тижд.). 
Зарплата – 10 зл./год. Житло безплатне. 
Чоловіків запрошують на роботу на про-
дуктових складах. Обов’язки: пересування 
складом на електрокарах, завантаження 
товару та доставка до місця вивантаження. 

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

ПОСЛУГИ

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

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

РІЗНЕ

 Куплю вовну. 097-645-15-54, 
095-506-01-64.

 Продам робочу кобилу. Деталі: 
095-427-43-82, 066-621-80-58.

 Втрачене свідотство про право на спадщи-
ну за законом, видане 16 грудня 2016 року 
приватним нотаріусом Луцького міського но-
таріального округу Волинської області Крас-
невич О.А. за р. №1846, вважати недійсним.
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варто знати

УЛІТКУ ЗМІНЮЙТЕ 
ПОСТІЛЬ ЩОТИЖНЯ

Улітку постіль варто замінювати раз на 
тиждень, адже наше ліжко може стати 

«ботанічним садом» бактерій і грибків, 
передає Mirror.

За словами професора мікробіології Філіпа Тьєрно, 
якщо не змінювати білизну щотижня, то ми ризикуємо 
спати разом з грибком, бактеріями з поту, вологості, клі-
тин шкіри, брудом від тварин, пилком тощо. І це все ми 
вдихаємо через рот і ніс.

Тьєрно наголошує, що бактерії суттєво накопичують-
ся уже за сім днів. Одного-двох тижнів достатньо, щоб у 
людей від невипраної білизни почало дерти у горлі.

Крім того, спека й волога на вулиці є ідеальним сере-
довищем для розмноження грибка, кажуть учені.

vidom
osti-ua.com

Бактерії суттєво накопичуються уже за сім днів

господині на замітку МИЙТЕ ПОСУД ГІРЧИЦЕЮ

Наші бабусі раніше не 
знали ні про посудомийні 
машини, ні про побутову 

хімію, що здатні відмити 
будь-який бруд. Як же вони 
давали раду домашнім 
клопотам? Усе просто: раніше 
використовували екологічно 
чисті засоби для відбілювання, 
знезараження та 
знежирення, на чільному 
місці серед яких – 
гірчичний порошок.

Перша причина викорис-
тання сухої гірчиці полягає в її на-
туральності та придатності для вживан-
ня у їжу. Тобто вона абсолютно безпечна. 
По-друге, вона має здатність ідеально 
знищувати жир. Більше того, гірчиця є 
чудовим дезінфікувальним засобом. Ви-
митий цим порошком посуд не має ні 
запаху, ні залишків жиру. По-третє, у про-
цесі миття не виділяються жодні хімічні 
пари, особливо це важливо для алер-
гіків. Четверта вагома перевага сухої 
гірчиці – суттєва економія гарячої води. 
Вона значно швидше змивається, на від-
міну від мильних засобів. Гірчиця легко 
змивається з поверхні тарілок, каструль, 

сковорідок. А до всього, потрапляючи у 
стічні води, жодним чином не шкодить 
навколишньому середовищу, на відміну 
від хімічних мийних засобів.

Щоби вимити тарілки, достатньо 
просто взяти зручну ємність невеликого 
розміру, насипати в неї гірчичний поро-
шок і вмочати туди губку.

Можна використовувати порожню 
пляшку від використаного засобу для 
миття посуду, заповнити його приблиз-
но на третину проточною водою і заси-
пати суху гірчицю. Консистенція кашки 

и
они 

аніше 
ічно

ювання,

у 

-
а-
вживан- має бути схожою на 15% вершки, бути в 

міру густою і в міру рідкою. Можна дода-
вати до такого засобу ще 1-2 ложки соди, 
вона також чудово змиває жир і бруд та 
нейтралізує запахи. До слова, не варто 
готувати велику кількість суміші, оскіль-
ки засіб швидко набуває неприємного 
запаху.

Можна гірчицю й не мочити. Потріб-
но взяти ємність для сипучих речовин, 
заповнити її сухою гірчицею і щільно 
закрутити кришку. Досить витрусити по-
трібну кількість порошку на губку або 
безпосередньо на брудний посуд. 

kom
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Гірчичний порошок – абсолютно безпечний
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Любов – це коли хочеш переживати з кимось усі чотири пори року. Рей Бредбері
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мереживо долі

«ПРОСТИ, ЩО Я ТЕБЕ ВКРАВ...»
  Оксана ГОЛОВІЙ

Марія Сергіївна, вряди-
годи втираючи непрохану 
сльозу, укотре переглядає 

сімейний альбом. Світлини – чорно-
білі, майже вицвілі, й уже сучасні, 
кольорові – мов літопис. Літопис 
днів минулих і сьогодення. Днями 
вже й онуку старшу заміж віддала, 
он яка красунька виросла. Та й 
молодша рік-другий – і теж на порі 
стане.

Леле, а в самої яке ж то те заміжжя було!..

***
...Маруся зустріла Андрія геть юною сту-

денткою педучилища. Дівчата-подружки, по-
бачивши його, просто мліли, такий гарний був. 
«Ну вилитий Баталов!» – тільки й могли вимо-
вити. Прогулянки вечірньою стометрівкою у 
Луцьку, сеанси кіно в кінотеатрі «Батьківщина» 
і... палкі погляди, якими нагороджували одне 
одного закохані. Бо соромилися навіть за руки 
в темноті потриматися, не кажучи про щось 
більше.

Так минуло два роки зворушливої дружби. 
По закінченні навчання Марусю скерували на 
роботу до школи в одне з маленьких сіл непо-
далік Світязю, а Андрій поїхав на БАМ. І поли-
нули білими голубами з далекого Казахстану 
на Волинь листи, сповнені любові й ніжності.

«Я завше була людиною щирою, комуніка-
бельною, гарно співала, грала на домрі, малю-
вала – одне слово, була постійно в русі, – усмі-
хається Марія Сергіївна. – Друзів у мене було 
чималенько. І, звісно, багато хто пробував 
клинці підбивати. На день я по п’ять-шість лис-
тів отримувала. У селі вже й дивитися косо ста-
ли, а кого завидки брали, то лишень плечима 
знизували, мовляв, і що ті хлопці в ній такого 
бачать? А до мене й поштар, який ті листи но-
сив, також залицявся...».

За трохи часу з БАМу в гості до коханої при-
їхав Андрій. «Ну й красень!» – зітхали молоді (й 
не дуже) вчительки. Доки Маруся на роботі – 
він у господині, в якої дівчина квартирувала, і 
льоха відремонтував, і дрова перерубав. «Ото 
ж поталанило тобі, Марусю, з женихом. Ну зо-
лотий!» – щебетали подружки хором. Цього 
разу її щастя тривало лишень два дні. Андрієві 
треба було повертатися на БАМ. Проводжала 
його ген за село. Тоді й наважився хлопець на 
перший поцілунок. Яким же він був солодким! 
Поїхав, залишивши на згадку по собі подару-
нок – блакитну хусточку, легеньку, як шмато-
чок неба. І знову – листи ніжності, безсонні 
ночі, сповнені мрій про щасливе майбуття...

Одного дня, повернувшись з роботи, по-
бачила Маруся, що на її ліжку хтось спить. «Хто 
це?» – до господині. «Та то ж відома на весь 
край знахарка. Не руш, дитино, хай поспить». 
Довелося Марусі з подружкою на одному сол-
датському вузенькому ліжечку ночувати. Уран-
ці їх розбудила знахарка: «Вставайте, дівчата, бо 
ви вже виспалися». І направду – відчуття було 
таке, що добу на перині вилежувалися. Ота тіт-
ка й привідкрила Марусі завісу над майбутнім: 
«Матимеш ти високого білявого чоловіка та 
лишень одну дитину від нього. І хай як крутися, 
хай що роби – нікуди ти від нього не подінешся, 
бо це твоя доля. Любитиме він тебе до смерті». 
Маруся тільки стенула плечима: як це я від Ан-
дрія відмовлюся? Та не може цього бути!

І ось – перша вчительська конференція у 
Шацьку. Повезли учительок на неї... молоково-
зом. «Бачу – ідуть до машини хлопці, а серед 
них як та вежа – височенний кремезний блон-
дин, – пригадує Марія Сергіївна перше знайом-
ство з майбутнім чоловіком. – Мене мов стру-
мом пронизало. А він ще й допомагає дівчатам 
з машини зіскочити. А я круть – та через бідони 
й вилізла з іншого боку. А той очима повів і пи-
тає: «А де ж те просо мале, що з вами їхало?». 
«Та я тут давно», – відповідаю з-за спини. Уяв-
ляєте, лишень геть згодом з’ясувалося, що Сте-
пан (так звали мого чоловіка) побачив у пошта-
ря Івана фото, на якому серед учительок – і я. 
Сказав тоді, тицьнувши на мене пальцем: «Ото 
моя жінка буде». «Та ви ж навіть не знайомі. І 
залицяльників у неї не бракує», – Іван до нього. 
«Не страшно. Я це виправлю». 

Того вечора на танцях Марія заявила, що 
не танцює, чим неабияк подивувала подруг. 
Але відтоді й почалося «приборкання норов-
ливої». На кожному концерті, де виступала 
Маруся, Степан – у першому ряду. І щовечо-
ра – його мотоцикл під її ворітьми. Де той Сте-

ТІЛО САЛЬВАДОРА 
ДАЛІ ЕКСГУМУВАЛИ 
ДЛЯ ТЕСТУ ДНК
Іспанія

В одного з найбільш відомих 
митців ХХ століття 

Сальвадора Далі могла бути 
позашлюбна донька. Для 
підтвердження цієї теорії тіло 
художника ексгумували, щоб 
узяти зразки для проведення 
тесту ДНК, пише The Guardian.

Майже через три десятки років піс-
ля смерті тіло Сальвадора ексгумували 
з місця його поховання – з-під 1,5-тонної 
кам’яної плити у центрі його музею у 
Фігерасі (Каталонія, Іспанія). Мета цієї 
дії – врегулювати довготривалі претен-
зії батьківства від 61-річної ворожки Пі-
лар Абель, яка наполягає, що є єдиною 
дитиною художника. Жінка стверджує, 
що у 1955 році Сальвадор Далі мав сто-
сунки з її матір’ю. Дізнавшись про біоло-
гічного батька від своєї бабусі, протягом 
останніх 10 років жінка прагнула довес-
ти своє походження.

«Я знаю, що ти не донька мого сина, 
ти нащадок видатного художника, але я 
люблю тебе через це так само сильно», – 
сказала бабуся жінки.

Мати Абель працювала покоївкою 
у Далі до 1955 року, а потім раптово пе-
реїхала в інше місто, де вийшла заміж 
за іншого чоловіка. Публічно про те, 
що Пілар – донька художника, мати не 
оголошувала, оскільки у 50-х роках Далі 
мав стосунки із Галою Елюар (Оленою 
Делувіною-Дьяконовою).

Труну було відкрито 20 липня о 
22:20, після того, як усі відвідувачі по-
кинули музей, а навколо приміщення 
було виставлено огородження. Знімати 
процес ексгумації заборонили. «Біоло-
гічні зразки було взято із залишків тіла 
Сальвадора Далі», – заявив вищий суд 
Каталонії близько опівночі. Зразки ДНК, 
отримані з кісток та зубів, доставили 
у Мадрид, де проведуть тест на бать-
ківство зі зразками ДНК Пілар Абель. 
Результати аналізу оголосять через два 
місяці. За іспанським законодавством, 
якщо факт батьківства доведуть, Абель 
стане спадкоємцем чверті майна мит-
ця. Зараз увесь спадок належить Фонду 
Сальвадора Далі, який кілька разів на-
магався спростувати претензії Пілар.

Цікаво, що це вже не перша спроба 
зробити тест ДНК, дві попередні робили 
за допомогою речей, якими користував-
ся сюрреаліст. Однак результати були 
спірними.

Сальвадор Далі помер у Фігерасі в 
1989 році у віці 84 роки. Він створив по-
над півтори тисячі картин, ілюстрацій та 
скульптур. 

отакої
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пан ночував, де вештався – хтозна. Та щоранку 
від’їжджав від двору Марусиної господині. По 
селі плітки покотилися як горох... 

А 8 березня при всіх підійшов і заявив: «Я 
вас люблю. І хочу з вами одружитися!». А вона 
йому – як окропом в лице: «Та тут он скільки 
дівчат, які не проти за вас заміж піти. І з дирек-
трисою у вас дружба була. Аллочко, ти ж хочеш 
за нього заміж?» – це вже до подружки. 

Степан образився. Але облоги своєї не 
припинив. Вирішив зайти з іншого боку: звер-
нувся по допомогу до товариша, який працю-
вав головним лікарем у тубдиспансері, що був 
розташований у сусідньому селі. І тут – у школі 
терміновий рентгенологічний огляд усіх вчи-
телів. Відтак – повідомлення директрисі, що 
Марія Сергіївна мусить терміново з’явитися в 
тубдиспансер, бо в неї виявлено вогнища на 
легенях. Дівчина – у сльози. Така біда! Ще й ди-
ректриса, сердита на неї за Степана, заявила: 
«Ти тут не працюватимеш». Господиня – собі: 
«Якщо підтвердиться діагноз, шукай іншу квар-
тиру». І всім, з ким листувалася, написала, що в 
неї туберкульоз. Особливо важко дався їй лист 
до Андрія...

Усе. Зібралася. За ворота – і почимчикува-
ла пішки до сусіднього села в той тубдиспан-
сер. Аж тут Степан на мотоциклі намалювався: 
«Сідайте, відвезу!». Дівчина – гордо: «Й сама 
дійти годна». А сніг з дощем – в обличчя. Вона 
йде шляхом, він ззаду мотоциклом їде. Врешті 
заїхав наперед: «Та сідай, дурепо, в коляску, я ж 
тебе не з’їм. Та й головлікар – мій товариш доб-
рий, допоможу на прийом потрапити, бо зараз 
побачиш, що там робиться». Здалася. Укутав 
Степан дівчину, яка вже добряче змерзла, ко-
жухом. Дісталися тубдиспансеру. Маруся в 
двері – а там людей хмара, і всі кашляють стра-
шенно, на підлогу плюють. «Не можу!» – видих-
нула. «Чекайте тут. Я – до головлікаря», – Сте-
пан до неї. За кілька хвилин Маруся вже була 
на прийомі. «Виявили» у неї чотири вогнища 
на легенях. Призначили лікування, розпові-
ли, що треба харчуватися добре: риба, масло, 
мед... А де ж це все узяти? До школи скерували 
відписку, мовляв, діагноз вашої учительки не 
підтвердився, до роботи допущена. 

А дівчина усе чекала й чекала листів, над-
то – від Андрія. Та не дочекалася жодного кон-
вертика. Степан же все щільніше стискав кіль-
це довкола своєї «жертви»: то вугрів світязьких 
торбу привезе, то ляща такого, що й у ночви не 
влазить (він на той час працював начальником 
ДОСААФу, тож мав зв’язки). 

Тим часом селом ширилася недобра слава 
про дівчину. Одного дня директриса заявила: 
«Оце в понеділок приїжджає районне й облас-
не начальство, скликаємо педраду й говори-
тимемо про твою аморальну поведінку. Я тобі 
Степана не подарую!».

Що ж його діяти? Це ганьба яка! І за що? 
Вона лишень раз у житті з хлопцем цілувалася, 
та й то не зі Стьопою осоружним, а з Андрієм 
коханим. І де він тепер? Чому не дає про себе 
знати?..

У суботу біля озера були змагання зі стріль-
би. Маруся, на мить забувши про біду, вправля-
лася у влучанні в мішень (це в неї добре вихо-
дило), подружки купалися. А тут і Степан – як 
вродився: «Маю пропозицію. Знаю, що через 

мене в халепу втрапила. Ходімо до ЗАГСу заяву 
подамо. Вона ж місяць лежати може. Потім, як 
схочеш, забереш. А зате язика всім припнеш». 
Дівчині не залишалося нічого, як пристати 
на пропозицію. Аж схаменулася: «Сьогодні ж 
вихідний!». Він на те: «У мене сестра там дво-
юрідна працює. Заради такого діла контору 
відчинить».

Усією компанією рушили до ЗАГСу. 
Під’їхали – аж там уже люд з квітами чекає. 
«Чого ж це народу стільки? – Маруся до Степа-
на. – Ми ж тільки заяву подамо?». Той, лукаво 
усміхнувшись, скомандував: «Давай-но паспор-
та». Не встигла дівчина зогледітися, як уже їм і 
свідоцтво про одруження вручають. Вона – в 
сльози. Це ж як? А Андрій? Хоча... однаково не 
пише. Посадили в машину. Кудись везуть. Хм... 
Ресторан. А там – уже столи накриті стоять. 
Усе для весілля готово. І не біда, що наречена 
заплакана й у халатику. Мить – і вже їй фату 
вчепили, на коронне місце посадили. Компанія 
гуляла до ранку, а Маруся сиділа як у тумані.

«Отаке в мене весілля було, – змахує сльо-
зу Марія Сергіївна. – І прожила я все життя зі 
Стьопою. Любив мене страшенно. І ревнував 
страшенно. Було раз, що й з пістолетом ганяв. 
А подітися від нього нікуди не змогла, як та 
знахарка й казала. І доньку йому одну народи-
ла. Я кидати чоловіка кілька разів поривалася, 
але поверталася. Одне слово – доля».

А з Андрієм та ж таки лукава доля ще зводи-
ла кілька разів. Уперше – в магазині з дитячими 
речами. Вони тоді до вечора у скверику про-
говорили. Тоді й був їхній другий у житті поці-
лунок. «Чому ж ти мені не писав?» – «Писав...» – 
«Не отримала від тебе жодної звісточки...». А то 
ж Степан заплатив поштареві 50 карбованців, 
щоб той усі листи, адресовані Марусі, віддавав 
йому!

А втретє й востаннє Андрій поцілував Ма-
русю, коли дорогою з конференції не втри-
мався й до неї в гості завітав. «Я тоді ладна 
була переступити через усю свою порядність 
і гордість, полинути за коханим на край світу, – 
сумно всміхається жінка. – А тут, як у дешево-
му анекдоті, чоловік з чотиримісячного відря-
дження приїхав. Добре, що перед тим Андрія 
по хліб вирядила. Вибігла слідом – спровадила. 
Бо якби стрілися, повбивав би Стьопа обох».  

***
...З самого денця коробки з кольоровими 

хусточками й шаликами дістає Марія Петрівна 
свій скарб – вицвілу блакитну косиночку, що 
її коханий привіз із Казахстану. «Я її як зіницю 
ока берегла, – ковтає сльозу. – Бо якби Степан 
побачив – умить подер би. Не раз, було, схова-
юся й плачу-плачу, косинку до обличчя при-
тисну... Бачите, як вона вигоріла від моїх сліз? 
Бо ж вони різними бувають, ті сльози. Мої – он 
які пекучі».

Уже перед смертю Степан узяв дружину за 
руку, винувато заглянув в очі й мовив: «Прости, 
що я тебе вкрав... Бо любив!». 

А вона все життя плекала у серці кохання 
до Андрія. Але... нині в нього – сім’я, діти, кло-
поти. У неї – те саме. «Знаєте, могла б я на все 
наплювати й забрати його з родини, – каже Ма-
рія Сергіївна. – Але не можу. Хоч люблю й досі. 
Проте чужого щастя руйнувати не стану. Та й 
літа уже на осінь...».

theguardian.com

theguardian.com

Пілар вважає Далі 
своїм батьком

Результати оголосять 
за два місяці
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  Лілія БОНДАР
Фото автора
Луцький район 

святителі

з Богом у серці

Теплий погляд 
мудрих очей, лагідна 
усмішка. Таким 

запам’ятали Амфілохія 
Почаївського тисячі людей. 
Таким він залишився на 
рідкісних фотографіях, 
що збереглися за його 
тернисте, сповнене гонінь 
життя. 

НЕЗРЯЧИМ ДАРУВАВ 
ЗІР, НІМИМ – 
МОВЛЕННЯ

Навіть після його смерті десят-
ки тисяч прочан ідуть до нього по 
зцілення та душевну рівновагу. Бо 
ще за життя він воскрешав, зцілю-
вав людей, наділяв їх душевним 
спокоєм. Перед смертю старець 
повторював: «Коли я помру – при-
ходьте до мене на могилу і моліть-
ся. Я почую ваші молитви й допомо-
жу». Біля могили зцілилися близько 
600 хворих, що підтвердили лікарі. 
Багато тих людей мали невиліковні 
недуги, були каліками. 

Він народився 27 листопада 
1894 року в селі Мала Іловиця, що 
на Тернопільщині, у багатодітній 
родині Варнави Головатюка. Бать-
ки назвали його Яковом. Щоб про-
годувати сім’ю, батько брався за 
різні ремесла: робив колеса, спиці, 
сани. А ще Варнава був вправним 
костоправом. Це вміння передало-
ся синові, який змалечку допомагав 
йому. Під час Першої світової війни 
Яків служив фельдшером, а тоді по-
трапив у полон, з якого незабаром 
втік та повернувся додому. У 1932 
році його постригли в ченці й дали 
ім’я Йосип. Службу Божу чоловік 
поєднував з лікуванням хворих. 
Отець Йосип нікому не відмовляв, 
велів привозити хворих, до 500 
людей приймав на день. Незрячим 
дарував зір, німим – мовлення. Пе-
ред Другою світовою війною Бог 
нагородив його даром ясновидін-
ня. Якось він почув німецьку мову, 
брязкіт зброї та плач. Озирнувся – 
навколо нікого не було. А вже уве-
чері німці увійшли в Почаїв. 

Однієї березневої ночі 1945 
року розвідниця попросила отця 

«Це я молода і усміхнена, – по-
казує Раїса Іванівна старі світлини. 
– А це мій Петюсь. Коли було зроб-
лено ці фото, то ми з ним ще й зна-
йомі не були. Познайомилися у селі 
Крижівка Рожищенського району. 
Туди мене скерували учителювати, 
а Петя там кіно крутив. Побачила 
його і закохалася з першого погля-
ду. Зустрічалися з ним тільки кілька 
місяців, а тоді побралися. Він був не 
лише вродливий, а й талановитий: і 
на баяні грав, і скульптури робив. А 
у 1995 році почав створювати ікони, 
робити до них рамки й чеканку». 

Нині будинок Раїси Остапчук у 
селі Підгайці схожий на музей. Тут у 
кожній кімнаті на стінах – ікони. Усі 
50 образів жінка отримала у спадок 
від коханого. За своє життя її чоло-
вік Петро оздобив сотні образів. Да-
рував їх церквам, школам, друзям 
та знайомим. А для місцевого Ми-
хайлівського храму оздобив цілий 
іконостас. 

«Мій чоловік помер кілька ро-
ків тому, – зітхає пані Раїса. – Був 
художником, робив ікони для цер-
ков. Творив усе сам: від рамочки 
до скельця. Тепер мені важко захо-

АМФІЛОХІЙ ПОЧАЇВСЬКИЙ: СВЯТИЙ, 
ЩО ДОПОМАГАВ ПІДПІЛЛЮ УПА

50 ІКОН – У СПАДОК ВІД ЧОЛОВІКА 

почала розказувати про страж-
дання хворої дитини. Отець Йосип 
наказав принести із кухні великий 
ніж, дав його жінці, а тоді сказав: 
«Заріж її!». Та злякано подивилася 
на священика, а тоді міцно при-
горнула єдину дитину. Отець пов-
торював те саме. Жінка з жахом 
закричала: «Ні!». І тоді Йосип ска-
зав: «Що, шкода? А тих, що в утробі 
вбила, не шкода? Вони ще красиві-
ші були. За твій гріх тепер це дитя 
мучиться». 

Якось отець поїхав в одне 
село до хворого на цілий день. Він 
нікому й ніколи не відмовляв. Вва-
жав це своїм обов’язком. А в цей 
час до нього привезли дуже хво-
рого чоловіка років тридцяти. Че-
рез деякий час той помер. Отець 
приїхав пізно ввечері, підійшов до 
померлого і помолився над ним. 
Чоловік розплющив очі – ожив. А 
священик наказав принести йому 
поїсти. 

Перед смертю отець Йосип ска-
зав: «Серед вас є той, хто має мене 
отруїти». 1 січня він сів їсти млинці 
і промовив: «Отруту подано!». А 
тоді повечеряв. Через дві години 
помер. Зазвичай покійних ченців 
везли на кладовище машиною, а 
отця Йосипа несли на руках люди. 
Влада забороняла йти на похорон, 
але на ці заборони ніхто не зважав. 
Прийшло близько двох тисяч осіб. 
На цвинтарі якась жінка впала у 
болото, замазала собі обличчя і 
кричала: «Отруїла!». Вона сама в 
усьому зізналася. А через кілька 
днів отець Йосип наснився черниці 
Варварі й детально розповів, хто і 
як його вбив. 31 рік і чотири місяці 
пролежала труна в землі. Саме тоді 
зцілення біля могили Йосипа стали 
масовими. Коли труну розкопали, 
вона була ціла, неушкоджена, наче 
й не лежала ніколи в землі. 12 трав-
ня 2002 року отця Йосипа за рі-
шенням Священного Синоду УПЦ 
приєднали до лику святих, а його 
нетлінні мощі перенесли в лавру і 
помістили поряд з мощами препо-
добного Йова. 

з Петею прожили гарне, щасливе 
життя. А все тому, що вміли посту-
патися одне одному. Якщо обоє не 
здатні на це, то у прірву летять. Та не 
думайте, що я це відразу зрозуміла. 
Теж могла ображатися і бурчати. 
Люди з віком мудріші стають. Треба 
вміти прощати. Це наш секрет сі-
мейного щастя». 

Раїса Іванівна переконана: вер-
шина щастя – любов до Бога, людей 
та природи, а найбільше багат-
ство – життя і здоров’я. Уже багато 
років поспіль жінка очолює район-
ний осередок всеукраїнської орга-
нізації «Союз організацій інвалідів 
України». Не лише добрим словом 
підтримує людей з обмеженими фі-
зичними можливостями, а й ділом. 
Пані Раїса давно мріє створити у 
Підгайцях будинок милосердя, де 
вони усі могли б отримувати по-
трібні послуги. 

«Багато людей відвертаються 
від інвалідів, – каже вона. – Коли 
про них розповідаю, кажуть: «Нащо 
мені чужі негаразди? Чути про них 
не хочу. У мене своєї біди вистачає». 
У світі неповносправних поважають 
та цінують, а в нас – усе навпаки. Я 
не можу дивитися, як вони страж-
дають. Серце розривається. Хочеть-
ся їм допомогти, підтримати. Адже 
вони особливо щирі й відкриті». 

дити у Михайлівський храм, сльози 
течуть. Подивлюся, а там майже усі 
образи – його руками створені. До 
1995 року чоловік робив скульпту-
ри Леніна та Сталіна. А потім пові-
рив у Бога. Казав, що вірить у нього 
більше, ніж я. Петюсь був дуже на-
божним. Якось я йому поскаржи-
лася, мовляв, зробив стільки ікон, 
а у мене нема жодної. Відтоді на всі 
свята він дарував мені по образкові. 
Нині їх назбиралося у моїй оселі до 
50. Є ще картини, які щодня нагаду-
ють про мого любого чоловіка». 

Пара прожила разом півсто-
ліття. Вони навіть мали один день 
народження на двох – 12 липня. І 
хоч дітей у подружжя не було, Раїса 
Іванівна з цього приводу не сумує. 
Каже, що вони з чоловіком дуже 
любили одне одного. Ніколи не по-
чувалися самотніми. 

«Є мої родичі та чоловікові. 
Вони завжди до нас навідувалися й 
наві дуються. Я 40 років учителькою 
математики пропрацювала. Тому 
різної дітвори у нас було повна хата. 
Змирилися, що своїх діточок Бог не 

дав. Мушу тепер віку сама дожива-
ти. Але я не засмучуюся, бо знаю, що 
на все воля Божа. Господь ніколи не 
дасть людині більше страждань, ніж 
вона зможе витримати».

У липні художнику виповнилося 
б 78 років. 100 тисяч гривень відда-
ла Раїса Іванівна на лікування чоло-
віка, але не врятувала... 

«Коли людина помирає, то з 
нею згорає ціла бібліотека знань. 
Він для мене – найкраща людина 
на світі, добрішого і ліпшого я не 
зустрічала, – зізнається вона. – Ми 

Раїса Остапчук запевняє: тому, хто сфотографується під іконами, завжди у житті щаститиме  

12 травня 2002 року отця Йосипа за рішенням 
Священного Синоду УПЦ приєднали до лику святих

Йосипа в конспіративних умовах 
піти до поранених бандерівців. Тоді 
відбувся бій проти енкаведистів 
між сусідніми з Почаєвом селами. 
Тринадцятеро бойовиків загинуло, 
а троє поранених лежали в лісі й 
чекали на допомогу. Старець мит-
тю погодився на прохання розвід-
ниці, тільки запитав: «Де хлопці?». 
Коли прийшов, то сказав: «Зараз 
відвернуся, дещо зроблю, але 
запам’ятайте: про це ніхто не має 
знати». «Отче Йосипе, то є конспі-
рація, – відповіла розвідниця. – Про 
те, що ви тут були, не дізнаються на-
віть наші бойовики». Відтоді монах 
лікував упівців. Аби довколишні 
жителі нічого не запідозрили, Ам-
філохій ходив до поранених у мир-
ському одязі й без довгого волосся, 
приховуючи, що він монах. 

«ЯКЩО БОГ Є, ТО 
ХАЙ ВІДНІМЕ У МЕНЕ 
НАЙДОРОЖЧЕ»

Його дива та зцілення не давали 
спокою радянській владі. Навесні 
1946 року ввечері прийшло до мо-
наха понад десять озброєних чо-
ловіків. Отець їх нагодував, а вони 
натомість вивели його на вулицю і 
хотіли розстріляти. Йосип помолив-
ся, тоді сказав: «Я готовий. Стріляй-
те!». Солдати розвернулися і пішли 
геть. 

Такі гоніння тривали постій-
но. Якось злодії увірвалися вночі, 
зв’язали Йосипа і понесли на ношах 
до галереї лаври, щоб скинути його 
вниз. Він спокійно сказав ближнім: 
«Далеко не занесуть». І справді, до-
рогою один осліп, іншому паралі-
зувало руку, третьому – ногу. Вони 
кинулися просити в отця прощен-
ня. Він благословив їх і відпустив з 
миром. Коли у 1950-х роках тодішня 
влада намагалася закрити Почаїв-
ську лавру, отець Йосип відстоював 
її до останнього. Совіти зруйнували 
кілька храмів, а в деяких влашту-
вали склади. Почаївський скит за-
брали під інтернат для розумово 
відсталих дітей. А секретар райко-
му партії особисто зняв ікону Божої 
Матері зі словами: 

«Якщо Бог є, то хай відніме у 
мене найдорожче». І цієї хвилини 
у нього вдома вибухнув балон з га-
зом, а в будинку була донька...

Із 200 монахів у лаврі залиши-
лося 20. За різними звинувачення-
ми їх кидали до в’язниці, розстрілю-
вали, відправляли до психлікарні. 
Але у 1962 році отець Йосип усе-
таки відстояв Троїцький собор. Не 
побоявся. За це його виволокли з 
келії, відвезли за Тернопіль у псих-
лікарню. Через деякий час отець 
Йосип повернувся: в костюмі, по-
голений. Відразу пішов молитися. 
Щойно люди почули, що він повер-
нувся, побігли до нього. Наступно-
го ранку отець Йосип відслужив 

ранкову літургію, люди, дивлячись 
на нього, плакали. На службі була і 
Світлана Аллілуєва – дочка Сталіна. 
Вона звільнила його з психлікарні. 
Благала, щоб отець Йосип виїхав 
за кордон, хотіла йому допомогти, 
бо колись він урятував її від важ-
кої недуги. Отець відмовився. Тоді 
Аллілуєва відвезла його до Львова. 
Він пробув там два місяці, а коли 
все стихло, повернувся в рідну Іло-
вицю. 

«СЕРЕД ВАС Є ТОЙ, ХТО 
МАЄ МЕНЕ ОТРУЇТИ»

У кінці 1970 року одна молода 
жінка привезла до отця Йосипа 
красиву маленьку дівчинку. Мати 

pravoslaviavolyni.org.ua



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

СПОРТ20 www.volynnews.com

Дай роботу тілу – відпочине голова. Народна мудрість

№ 30 (78)  3 серпня 2017 року

ДВА «ДНІПРА» НА 
ОДНОМУ СТАДІОНІ
Дніпро

Для стадіону «Дніпро-Арена» 
придбали чохли для крісел, щоби 
швидко змінювати текст на трибунах 
під час матчів СК «Дніпро-1».

Тепер, коли на стадіоні грає ново-
створений клуб, на кілька десятків крісел 
надягають чохли, щоби вони створювали 
напис SC DNIPRO-1.

Коли приходить черга грати ФК «Дніп-
ро», то чохли знімаються, перетворюючи 
напис назад в FC DNIPRO.

Нагадаємо, перед стартом нового се-
зону почесний президент СК «Дніпро-1» 
Юрій Береза заявляв, що основним 
стадіоном для них буде «Метеор», а на 
«Дніпро-Арені» клуб проводитиме лише 
деякі матчі. Проте в якості основного 
стадіону на сезон СК «Дніпро-1» заявив 
«Дніпро-Арену», саме тут наразі відбува-
лися усі його поєдинки.

У новий «Дніпро» перейшли головний 
тренер і найкращі футболісти зі «старого» 
клубу, над яким дотепер висить дамоклів 
меч санкцій УЄФА та ФІФА у вигляді зні-
мання очок та інших покарань. Обидва 
«Дніпра» виступають у другій лізі.

БЕЛОМОЇНА ДОПОВНИЛА 
БЛИСКУЧИЙ СЕЗОН 
ЗОЛОТОМ ЄВРОПИ

Італія

Українська велосипедистка Яна 
Беломоїна стала чемпіонкою Європи 
з маунтинбайку в олімпійській 
дисципліні крос-кантрі.

Альпійська траса в італійському 
Дарфо-Боаріо-Терме видалася дуже 
складною для багатьох фавориток, які 
не уникли падінь. Зокрема, францужен-
ка Полін Ферран Прево просто залиши-
лася без шини на передньому колесі. 

У таких умовах блискуче себе по-
казала лучанка Яна Беломоїна, яка ви-
рвалася в лідери вже на першому колі й 
поступово нарощувала свою перевагу. 
Лише на фінішній прямій з українкою 
трапився невеликий казус: отриманий 
з рук уболівальників прапор України за-
плутався в задньому колесі, тому Яні до-
велося фінішувати з байком у руках. 

Це не завадило Яні Беломоїній здо-
бути впевнену перемогу. 23-річна швей-
царка Лінда Індерганд, яка завоювала 
срібло, відстала від українки на 3 хви-
лини 25 секунд. Бронзу завоювала нор-
вежка Гун-Рита Дахла.

Після цієї вікторії Яні залишається зо-
середитися на заключних етапах кубка 
світу, у якому волинянка наразі лідирує.

УСІ – НА РАНКОВУ 
ЗАРЯДКУ!
Луцьк

У Луцьку продовжується практика 
організації колективних ранкових 
зарядок. Упродовж минулого року 
такі заняття відвідало кілька сотень 
лучан. Акція «Ранкова гімнастика 
для всіх» тривала у липні-вересні 
минулого року. 

І цього літа кваліфіковані інструк-
тори та тренери пропонують охочим 
доступний комплекс вправ ранкової 
гімнастики. Відбуваються вони щонеділі 
вранці в чотирьох основних локаціях.

У районі ЛПЗ – 9:00 (стадіон ЛПТУ № 
9); у центрі – 10:00 (площа перед входом 
у парк). На 33-му кварталі – 10:00 (спорт-
майданчик гімназії №21); на 40-му квар-
талі – 10:00 год. (спортмайданчик ЗОШ 
№11).

за помахом руки

маунтинбайк

здорова справа

  Іван БОГДАНОВИЧ
США

  Підготувала 
Тетяна ГРІШИНА

Турнірна таблиця Прем’єр-ліги

М Команда І В Н П З-П О

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

10 Олександрія 3 0 2 1 1-3 2
11 Карпати 3 0 1 2 2-9 1
12 Чорноморець 3 0 0 3 1-6 0

прем’єр-ліга

  Юрій КОНКЕВИЧ

Новий чемпіонат таки 
виправдовує надії стати більш 
цікавим, ніж два попередні. 

Головні інтригани УПЛ нині – динамівці та 
представники України в Лізі Європи. «Дина-
мо» продовжує не помічати суперників і кро-
кує першим, а «Зоря», «Олімпік» та «Олексан-
дрія» економлять сили, поволі вкочуючись 
у сезон. У «Зорі» свої проблеми, кадрові. Ко-
манда набрала багато новачків, але не може 
дати їм ради.

Дивує приємно дуже молода «Сталь», яка 
дала бій «Шахтарю» при неоднозначному 
суддівстві. А от «Карпати» і «Чорноморець» 
відверто розчаровують, причому перші «за-
тарилися» влітку латиноамериканцями, які 
здебільшого поки не грають. 

У наступному турі виділимо матчі в Запо-
ріжжі та Полтаві. «Зоря» може нарешті вигра-
ти в «Олександрії», яка зіграє на тижні в Лізі 
Європи, а «Динамо» після лігочемпіонського 
відбору буде важко в Полтаві.

«ДИНАМО» – НЕСТРИМНЕ

а ви знали?

бокс знай наших

15 ЦІКАВИХ ФАКТІВ ПРО ГОЛЬФ

Ця захоплива гра для 
заможних людей потребує 

гарної техніки та сталевих 
нервів. За правилами гольфу, 
гра починається з першого 
удару в чітко визначеній зоні, 
а далі гравець має влучати 
почергово у лунки, незважаючи 
на перепони у вигляді води, 
кущів чи нерівностей. Загалом 
правила доволі розлогі та 
мають чимало нюансів. Ми 
зібрали найцікавіші факти про 
цей незвичний для України вид 
спорту.

1 Батьківщиною гольфу вважа-
ють Шотландію. Цей вид спор-

ту там винайшли 500 років тому. 
Поза тим, дехто стверджує, що 
ще у 943 році до нашої ери такою 
грою захоплювалися в Китаї.

2 Під час правління Джейм-
са ІІ гольф був заборонений 

у Шотландії, особливо в неділю, 
адже це заважало тренуватися 
для ведення війни проти Англії.

3 Гольф – єдиний вид спор-
ту, в який зіграли на Місяці. 

6 лютого 1971 року Алан Шепард 

вдарив два м’ячики на поверхні 
супутника. І опісля була фраза: 
«Милі, й милі, й милі...». 

4 П’ятиразовий чемпіон Джей-
сон Зубак (Канада) може за-

кинути м’ячик для гольфу на 468 
ярдів (це майже 430 метрів). А 
швидкість його рекордної пода-
чі – 204 милі на годину.

5 До середини ХІХ століття 
м’ячі для гольфу зазвичай ви-

готовляли з пір’я, яке виварюва-

ли, а потім ним напихали шкіряні 
мішечки й тісно зшивали. Перші 
м’ячики й узагалі майстрували з 
дерева.

6 Не усі шари для гольфу ма-
ють однакові ямочки. Їхня 

кількість залежить від компанії-
виробника. Може бути від 330 
до 500 ямочок. А ідеальний м’яч 
зазвичай має від 380 до 480 за-
глибин.

7 Багато хто вважає, що сло-
во Golf – це акронім фра-

зи «Gentlemen Only, Ladies 
Forbidden». Тобто «Лише для чо-
ловіків, жінкам – заборонено». 
Втім це маячня. Мільйони жінок 
грають у гольф, а назва походить 
від німецького слова kolve, яке 
означає «клуб», або від голланд-
ського colf, що значить «ключка». 

8 У світі є досить багато див-
них гольф-клубів. Наприклад, 

один із них поділений на дві краї-
ни: Швецію та Фінляндію. А інший 
узагалі для нудистів.

9 Гольф є видом спорту, що ви-
знаний Міжнародним олім-

пійським комітетом. Він входив 
до програми Олімпійських ігор 
1900 та 1904 років. 

10 Шанс влучити двічі за один 
раунд з першого удару 

в лунку є одним із 67 мільйо нів. 
Зрештою, навіть один раз поціли-
ти в лунку з одного удару – вели-
чезна рідкість. 

11 Наймолодшим гольфіс-
том, який влучив у лунку 

з першої спроби, є Кобі Ор. Він 
зробив це у п’ятирічному віці в 
штаті Колорадо 1975 року.

12 У гольф грають на спеці-
альних полях, на яких за-

звичай є 18 або 9 лунок. Великі 
турніри тривають чотири дні й за-
гальна кількість лунок, які треба 
пройти, здебільшого дорівнює 72.

13 Загалом у гольфі є 29 типів 
ключок, проте правила 

гольфклубів у грі дозволяють ви-
користовувати лише 14.

14 Типові турніри з гольфу 
тривають чотири дні.

15 Перше поле для гольфу в 
Україні збудовано в Жито-

мирській області. Станом на 2014 
рік цим елітним та дорогим ви-
дом спорту займалося близько 
п’яти тисяч людей у нашій держа-
ві. Вперше звання майстра спор-
ту з гольфу надали у 2005 році.

РЕВАНШУ КЛИЧКА – БУТИ!

Авторитетний портал BoxRec вніс 
у свою базу даних очікуваний 

бій-реванш між Ентоні Джошуа і 
Володимиром Кличком.

Перший бій між 41-річним Кличком і 27-
річним Джошуа відбувся 29 квітня в Лондоні 
на «Уемблі». У присутності 90 тисяч уболіваль-
ників два олімпійські чемпіони видали бій де-
сятиріччя в суперважкій вазі. Обидва боксери 
по черзі відправляли візаві в нокдаун, поки в 
11-му раунді Джошуа не добив українського 
ветерана. Гучний тріумф дозволив британ-
цеві стати чемпіоном світу відразу за трьома 
версіями: IBF, IBO і WBA. 

Переговори про реванш тривали майже 
три місяці. Британська промоутерська компа-
нія Matchroom Boxing опрацьовувала кілька 
варіантів: реванш міг відбутися в Уельсі, ОАЕ 
і навіть Нігерії. У підсумку вибір припав на 
США.

Портал BoxRec, який зберігає інформацію 
про кожен бій у світі професійного боксу, по-
відомляє, що бій-реванш між Кличком і Джо-
шуа відбудеться 11 листопада 2017 року на 
T-Mobile Arena у Лас-Вегасі. 

Джошуа вперше в кар’єрі проведе бій за 
межами Великобританії. Кличко ж прекрасно 
знає, що таке боксувати у Лас-Вегасі. В 1999 

3-й тур: 
«Олімпік» – «Верес» – 0:0, 
«Динамо» – «Карпати» – 5:0,
«Сталь» – «Шахтар» – 1:2, 
«Маріуполь» – «Чорноморець» – 3:0, 
«Ворскла» – «Зірка» – 2:1, 
«Олександрія» – «Зоря» – 1:1.

4-й тур: 5 серпня, субота
«Карпати» – «Сталь», 17:00
«Шахтар» – «Маріуполь», 19:30
6 серпня, неділя
«Зірка» – «Верес», 17:00
«Чорноморець» – «Олександрія», 17:00
«Зоря» – «Олімпік», 19:30
«Ворскла» – «Динамо», 19:30

radiuscity.ru

Туреччина

Четверо волинських спортсменів 
взяли участь у XXIII літніх 

Дефлімпійських іграх, що 18-30 липня 
відбулися в Туреччині.

Дмитро Вишинський у змаганнях з легкої 
атлетики посів перше місце з бігу на 100 мет-
рів, у бігу на 200 метрів став другим, а в еста-
феті 4 по 100 метрів також здобув друге місце. 

У кульовій стрільбі Олександр Колодій 
став першим (стрільба з малокаліберного піс-
толета, 25 метрів). 

Світлана Яценко в кульовій стрільбі з ма-
локаліберної гвинтівки лежачи на 50 метрів 
здобула шосте місце, Наталія Димитрашко у 
кульовій стрільбі з пневматичного пістолета 
на 10 метрів та з малокаліберного пістолета 
на 25 метрів зайняла восьме місце.

Загалом українська збірна здобула 14 ме-
далей: дві золоті, десять срібних та дві брон-
зові. Це найкращий показник за всю історію 
виступів України на Дефлімпійських іграх за 
загальною кількістю нагород.

ВОЛИНСЬКІ ДЕФЛІМПІЙЦІ 
ЗНОВУ СЕРЕД КРАЩИХ

році українець у гральній столиці світу но-
каутував Філа Джексона, потім розібрався 
з Чарльзом Шаффордом, Джамілем Макк-
лайном і Деваррілом Вільямсоном.

BoxRec присудив реваншу Кличко-
Джошуа максимальні п’ять зірок. Украї-
нець проведе 15-й подібний бій, його су-
перник – другий.

До слова, стало відомо і про наступ-
ний бій чемпіона WBO у важкій вазі Олек-
сандра Усика. Він відбудеться 9 вересня у 
Берліні. Протистоятиме українцю місце-
вий боксер Марко Хук.

volynnew
s.com

Українська збірна здобула 14 медалей

ukr.m
edia

fcdynam
o.kiev.ua

Лучанка Яна Беломоїна 
продовжує збирати перемоги

Динамівці дали жару у грі з «Карпатами»

Бій заплановано на 11 листопада

Гольф винайшли 
500 років тому

eurosport.com
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Михайло Жванецький
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  Юрій КОНКЕВИЧ
Львів

  Юрій КОНКЕВИЧ
Краматорськ

  Іван БОГДАНОВИЧ
Київ

перша ліга через терни

по-новому

Турнірна таблиця Першої ліги
М Команда І В Н П РМ О
1 Геліос (Харків) 3 3 0 0 6 - 1 9
2 Арсенал (Київ) 3 2 1 0 7 - 4 7
3 ФК Полтава (Полтава) 3 2 1 0 4 - 2 7
4 Десна (Чернігів) 3 2 0 1 5 - 2 6
5 Інгулець (Петрове) 3 2 0 1 5 - 3 6
6 Оболонь-Бровар (Київ) 3 1 2 0 2 - 1 5
7 Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) 3 1 1 1 2 - 1 4
8 Колос (Ковалівка) 3 1 1 1 2 - 2 4
9 ПФК Суми (Суми) 3 1 1 1 2 - 2 4

10 МФК Миколаїв (Миколаїв) 3 1 0 2 5 - 5 3
11 Гірник-Спорт (Горішні Плавні) 3 1 0 2 3 - 4 3
12 Жемчужина (Одеса) 3 1 0 2 2 - 3 3
13 Кремінь (Кременчук) 3 1 0 2 3 - 5 3
14 Черкаський Дніпро (Черкаси) 3 1 0 2 3 - 5 3
15 Рух (Винники) 3 1 0 2 3 - 6 3
16 Авангард (Краматорськ) 3 1 0 2 3 - 7 3
17 Балкани (Зоря) 3 0 2 1 1 - 3 2
18 ВОЛИНЬ (ЛУЦЬК) 3 0 1 2 1 - 3 1

АВРАЛЬНИЙ ТА 
УНІКАЛЬНИЙ 
ТЕЛЕПУЛ «ВЕРЕСА»
Рівне

Новачок УПЛ «Верес» 
заінтригував новацією у 

стосунках із телетрансля  торам, 
створивши власний телепул.

Після того, як провалилася ідея з 
єдиним ТВ-пулом, «Верес» залишився і 
без потенційних коштів у бюджеті, і без 
телетранслятора домашніх поєдинків. 
Тому менеджмент «Вереса» зупинив-
ся на такому варіанті: приватна регіо-
нальна телекомпанія «Рівне-1» (вона 
транслювала матчі рівнян у другій та 
першій лігах) генерує картинку і сигнал 
із «Арени Львів», на якій наразі гра-
ють рівняни, а решта три телеканали 
отримали картинку безплатно. Отож, 
перший домашній матч «Вереса» по-
казали ще канали «Спорт»-1/2, ЗіК та 
«ПравдаТУТ». Здавалося б, не найрей-
тинговіші компанії, за винятком ЗіКу, 
який один із лідерів у Західній Україні, 
але причиною такого кроку стали до-
мовленості «Вереса» зі своїми спонсо-
рами та партнерами, реклама яких му-
сила виходити на ТБ. У такий спосіб УПЛ 
отримала фактично третій телепул. Ігри 
«Динамо», «Зорі», «Чорноморця» і «Кар-
пат» наразі показують канали «2+2» та 
«УНІАН», ігри «Шахтаря», «Олімпіка», 
«Олександрії», «Сталі», «Маріуполя», 
«Ворскли» та «Зірки» – група компаній 
ТРК «Україна».

Наразі ж аналітичні передачі остан-
ніх двох телепулів виходитимуть без 
фрагментів із домашніх матчів «Вере-
са», який пішов на принцип і не має на-
міру ділитися відео навіть для нарізки 
огляду гри.

СЬОМИЙ НОМЕР 
ХОЧЕ ВИХОВАТИ 
СІМОХ ДІТЕЙ
Португалія

Зоряний форвард «Реала» і 
збірної Португалії Кріштіану 

Роналду не має наміру 
зупинятися і може ще кілька 
разів стати батьком.

8 червня сурогатна мати народила 
Роналду близнюків – хлопчика і дівчин-
ку. Хлопчика назвали Матео, а дівчинку – 
Єва. При цьому у 32-річного Кріштіану 
вже був на той момент один син – Кріш-
тіану Роналду-молодший, якого йому та-
кож народила сурогатна мати.

Пізніше Кріштіану підтвердив чутки: 
його дівчина Жоржина Родрігес наро-
дить йому четверту дитину. 

Однак на цьому зупинятися зоряний 
татко не збирається. Португальське ви-
дання Correio da Manhã з посиланням на 
слова самого CR7 повідомило, що у його 
плани входить виховання сімох дітей.

Одна з причин – саме сімка є улю-
бленим числом португальця і його 
ігровим номером, який уже давно став 
брендом.

футбол на ТБ

діти-квіти

АРБІТР І НЕРЕАЛІЗАЦІЯ 
ВИПРОВАДИЛИ «ВОЛИНЬ» ІЗ КУБКА

ШТРАФНИЙ АБО ПЕНАЛЬТІ 
МОЖУТЬ ПРИЗНАЧИТИ НАВІТЬ 
ЗА ПОВЕДІНКУ ЛІКАРЯ КОМАНДИ
НОВАЦІЇ У ПРАВИЛАХ ГРИ У ФУТБОЛ ДОКОТИЛИСЯ Й ДО УКРАЇНИ

Попри два пропущені голи, кращим 
у виїзному матчі «Волині» проти 

«Авангарда» з Краматорська став 
воротар Віталій Неділько. Якщо взяти 
до уваги гольові нагоди, то рахунок 
мав би бути 5:2 на користь господарів. 
Неділько, який повернувся у рідний 
клуб ще на рік, ліквідував три виходи 
краматорців віч-на-віч. 

Гості приїхали ослабленим складом, і 
Ярослав Комзюк удався до чергових пертур-
бацій, які, на жаль, істотно гру «Волині» не по-
силили. Не забили на початку гри і потім двічі 
пропустили. 

Підсолодив поразку гостей Влад Дмит-
ренко. На 83-й хвилині йому вдався сольний 
прохід. Але на більше, ніж перший гол у сезо-
ні, часу в лучан забракло. 

Четвертий матч у першій лізі наша ко-
манда проведе у ранзі аутсайдера, але ма-
тиме шанс утекти з останнього рядка. Гра 
проти одеської «Жемчужини» відбудеться у 
п’ятницю, 4 серпня. 

Склад «Волині» у грі проти «Авангарда»: 
Неділько, Бескоровайний (Дмитренко, 71), 
Новіков (Марушка, 46), Никитюк, Шандрук, 
Шаповал, Котюн (Тимошенко, 67), Ляшенко 
(Трикош, 77), Нич (Гладун, 59), Могіль, Гладун.

У Будинку футболу відбувся 
навчальний семінар Комітету 

арбітрів ФФУ для представників 
клубів Прем’єр-Ліги. Їх зібрали, 
аби ознайомити зі змінами та 
нововведеннями в правила гри у 
футбол. Нові правила роз’яснював 
інструктор ФІФА Віктор Дердо.

1. Позбавлення суперника очевидної 
можливості забити гол

Тут всі нюанси пов’язані з тим, коли да-
вати червону, а коли жовту картку. Поняття 
«фолу останньої надії» вже не існує. Забудьте 
про нього і не використовуйте у лексиконі.

2. Невиправдане втручання в гру
Тепер штрафний або пенальті можуть 

призначити навіть за поведінку... лікаря ко-
манди або будь-якого іншого її представника. 
Розминається, наприклад, запасний гравець, 
зупиняє м’яч на лінії поля – жовта картка і пе-
нальті чи штрафний.

3. Повернення на поле
Залишаючи поле для усунення недоліків, 

пов’язаних з екіпіруванням, раніше футболіст 

М
икола М

артиню
к

У другому раунді 
національного кубка 
лучани зіграли дербі із 

друголіговим ФК «Львів» і 
бесславно поступилися 0:3. 

Відзначимо, що, окрім самих «хресто-
носців», до сухої поразки доклався й арбітр. 
Спочатку він вигнав із поля за надмір емоцій 
Владислава Шаповала. Наш гравець запо-
ров момент, спересердя вилаявся і за мить 
побачив перед собою другу жовту картку. 
А коли рахунок був уже 0:3, нерви здали 
у захисника Мелінишина. Сергій поліз ду-
шити супротивника, який за мить до цього 
спровокував його. Матч наша команда до-
гравала у вісім польових гравців. Відзначи-
мо й «трюк Філімонова» у виконанні Андрія 
Марчука. Надійний та перпективний кіпер у 

повинен був повернутися в гру тільки під час 
наступної зупинки гри. Тепер можна поверта-
тися на поле з дозволу арбітра, але не в мо-
мент проведення атаки своєї команди.

4. Очевидний рух м’яча
У всі часи у футболі було таке правило: 

м’яч вважається в грі, якщо він подолав від-
стань, рівну свого кола. Тобто, подаєш куто-

У ФІФА вкотре уточнили й 
оновили правила футболу

«Арена Львів» та стадіон «Металіст» 
у Харкові тепер обладнані системою 
електронної фіксації голу. У Львові 
гратиме єврокубки луганська 
«Зоря» (груповий етап Ліги Європи), 
а в Харкові – донецький «Шахтар» 
(груповий етап Ліги чемпіонів).
Автоматичні системи визначення 
взяття воріт (goal-line technology) 

GoalRef і Hawk-Eye пройшли 
ліцензування у ФІФА. Ця організація 
зважилася на впровадження 
електронної системи фіксації голів 
після серії грубих помилок арбітрів 
на турнірах найвищого рівня, в тому 
числі на Чемпіонаті світу 2010 року 
у ПАР і Євро-2012 в Україні та 
Польщі.

ЕЛЕКТРОННА ФІКСАЦІЯ ГОЛУ

вий, підійшов, ледь торкнувся м’яча – гра піш-
ла. З цього сезону такого не буде. Необхідний 
очевидний рух м’яча.

5. Увага до порушень за межами поля
За порушення правил за межами поля 

зав жди призначали вільний удар. Тепер це 
буде каратися штрафними, а якщо фол став-
ся біля штрафного майданчика, арбітр може 
спокійно призначити пенальті.

6. Рука в офсайді – не офсайд
Положення поза грою фіксується тільки з 

тієї частини тіла, якою можна грати. 
7. Грубе порушення – свисток
У разі порушення правил, яке тягне на 

червону картку, принцип переваги дотри-
муватися зовсім не обов’язково. Свисток по-
трібно давати одразу, а не продовжувати гру 
у випадку навіть небезпечної атаки команди, 
проти гравця якої порушили правила.

8. Хто пробиває пенальті?
Арбітр і воротар зобов’язані знати фут-

боліста, який б’є пенальті. Якщо удар з точки 
завдаватиме не той гравець, якого назвав 
капітан, показується жовта картка і признача-
ється вільний удар.

9. Не «вимахуйтеся»!
Така ж ситуація і з помилковим замахом 

перед пробиттям. Раніше давали картку і 
просили перебити. Тепер втрачається право 
на пенальті. До речі, якщо воротар порушує 
правила при пробитті пенальті, то не просто 
призначається повторний удар, а ще й пока-
зується жовта картка. 

ЧАС ТІКАТИ З 
ОСТАННЬОГО МІСЦЯ

першому голі припустився позиційної по-
милки під час кутового, а у другому пішов 
на подачу зі штрафного, не розрахувавши 
дистанцію та силу удару.

Новій тренерській команді «Волині» 
можна поспівчувати і побажати терпцю для 
перетворення юного і зеленого у зріле й 
пломенисте. Тим більше, у «Волині» вже пе-
ред цим матчем сталися нові втрати – три 
гравці розірвали контракт із командою. 
Вихованці волинського футболу Юрій Ро-
манюк, Олександр Чепелюк та Артем Дудік 
шукатимуть собі новий клуб.

Склад «Волині»: Марчук – Бескоровай-
ний, Марушка (Новіков, 57), Никитюк (к), 
Мелінишин, Шаповал, Котюн (Нич, 73), Ля-
шенко, Марчук, Тетеренко, Петров (Мо-
гіль, 29).

Вилучення: Шаповал (38, повторне по-
передження), Мелінишин (79, агресивна по-
ведінка), Петров (79, агресивна поведінка).

Євген Кравс

«Волинь» дуже важко входить 
у першоліговий сезон

Роналду на «покері» не 
зупиниться і хоче мати сімох дітей

G
etty Im

ages
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Тільки дурні можуть бути непохитними у своїй упевненості. Мішель Монтень 
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Вибух у шахті, засипало багато наро-
ду. Зрештою з’ясували, кого там засипало, 
виплачують компенсації. Жінка одного з 
загиблих шахтарів, отримавши ту компен-
сацію, повертається додому. Її перестріває 
інша, питає:

– Ну що, отримала компенсацію?
– Отримала...
– От-то! А мій придурок того разу знову 

зміну проспав...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Для чого тобі спирт?
– Струни протирати.
– Які ще струни?!
– Струни моєї душі!

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

На побаченні хлопець запитує дівчину:
– Ти, мабуть, малювати любиш?
– Так, а як ти дізнався?
– По бровах видно!

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

– Скільки людей працює у вашій бри-
гаді?

– Разом з начальником 12.
– А без начальника?
– Без начальника у нас взагалі ніхто не 

працює.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Найважчу роботу я завжди роблю 
зранку.

– Це яку ж?
– Встаю з ліжка.

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

Прокидається мужик з перепою і ба-
чить, що у нього на грудях сидить бобер. 
Мокрий, з хвостом і зубами. Мужик його й 
запитує:

– Ти чого тут?
Той відповідає людським голосом:
– Вас, алкашів, уже стільки розвелося, 

що білок на всіх не вистачає!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Потрапив українець у автокатастрофу. 
Доправили його в лікарню, у реанімацію. 
Тут до нього кум проривається. Йому по-
яснюють, що не можна, постраждалий у 
комі, нікого не чує, не впізнає.

А той з торбами, впрошує. Врешті про-
пустили його в палату.

– Ой, куме, біда ж яка... А я тобі сальця 
приніс, огірочків, пляшку горілки... А ти в 
комі...

– Кома – це ще не крапка. Наливай!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Куме!
– Га?
– А що ви робите в моєму погребі?
– Та вас шукаю!
– А навіщо сало з’їли?
– Та щоби під ногами не валялося!

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

– Купуйте квіти! Купіть букетик для жінки!
– Я не одружений!
– Тоді для коханої!
– Немає в мене ніякої коханої.
– Купіть тоді в честь того, що у вас таке 

безтурботне життя.

Жартівливий гороскоп на 3 – 9 серпня
Овен (21.03 – 20.04)
Євген Ткачук 
7 квітня 1970 р.
Депутат Луцькради, бізнесмен
Бізнесу нічого не 
загрожуватиме, окрім 
особистих вибриків Овнів. 
От тільки всілякі активісти 

вашому поступу заважають. Не тисніть на 
них, бо отримаєте віддачу. Краще зрозуміти 
й вибачити.

Телець (21.04 – 21.05)
Ігор Ващенюк 
6 травня 1964 р.
Начальник управління 
охорони здоров’я Волинської 
облдержадміністрації
Плоди вашої самовідданої 
праці не змусять себе довго 

чекати. Тельцям як ніколи варто пам’ятати 
про те, що в турботі про здоров’я має місце 
така важлива деталь, як регулярність. 
Імовірне щеплення проти неправди.

Близнята (22.05 – 21.06)
Богуслав Галицький 
3 червня 1950 р.
Директор Волинської ОДЮСШ
Розслабляйтеся і далі, 
спочиваючи на колишніх 
лаврах. Зорі просять 
не сварити підопічних 

і прогнозують перемоги, але одна 
розгромна поразка здатна вибити вас із 
сідла. 

Рак (22.06 – 23.07)
Андрій Турак 
17 липня 1954 р.
Депутат Волиньради, бізнесмен
У коморі-скарбниці 
поводьтеся чемно, без 
надмірного апетиту. 
Орудуйте і виделкою, і ножем, 

щедро наділяючи, але не розділяючи. Зорі 
пророкують збільшення кількості всього, 
що кувікає, крякає та ремигає.

Лев (24.07 – 23.08)
Ігор Коцан 
14 серпня 1960 р.
Ректор Східноєвропейського 
національного університету
Намагайтеся зберігати 
спокій, готуючи плацдарм 
для відступу. Можливо, 

доведеться поспіхом виправляти чиїсь 
помилки. Тиждень вивчення гарних манер 
та нових мов. Нині у моді – давньогрецька 
та латинь.

Діва (24.08 – 23.09)
Богдана Новарчук 
16 вересня 1986 р.
Директор КП «Ласка»
Виникнуть складнощі у 
спілкуванні з колегами. 
Намагайтеся стримувати 
гнів, інакше зіпсуєте 

репутацію. Аби не «нагавкати» на підлеглих, 
будьте уважніші в роботі з паперами і 
документами. Активніше використовуйте 
павуків у мережі.

Терези (24.09 – 23.10)
Юрій Савчук 
22 вересня 1967 р. 
Народний депутат
Тиждень варто присвятити 
виправленню помилок, 
допущених раніше. Шанси 
досягти успіху досить високі, 

хоча методи доведеться використовувати 
нетрадиційні. Сприятливий день для 
полювання за чимось, що непросто 
здобути. Або за кимось.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Володимир Лис 
26 жовтня 1950 р.
Письменник
Варто тільки частину 
вільного часу приділити 
обмірковуванню робочих 
проблем. Крім  цього, 

Скорпіони почнуть відновлювати внутрішній 
баланс. Велика ймовірність претендування 
на роль морального авторитету.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Ярослав Комзюк 
21 грудня 1970 р.
Головний тренер ФК «Волинь»
Вдихнете на повні груди 
свободу, а от чи видихнете її 
назад – це питання часу. Зорі 
радять цього тижня сходити в 

гості до Фарту та його сестри Удачі. Хоча, як 
кажуть, «везе тим, хто везе». Гарний час для 
удосконалення та експериментів. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Валерій Маренич 
1 січня 1946 р.
Народний артист України
Не варто бути надто 
злопам’ятним. Слід урахувати, 
що пригадування давніх 
образ псує передусім нерви 

Козорогів. Філософські роздуми допоможуть 
знайти розв’язок непростих проблем. Легше 
дати відкоша відразу, аніж довго лікувати 
ворогів згодом.

Водолій (21.01 – 19.02)
Степан Івахів 
24 січня 1968 р. 
Народний депутат, бізнесмен
Переділюватимете 
переділене. Тиждень 
обіцяє бути продуктивним 
у плані роботи – ви щось 

ухвалите і пограєте на «піаніно» з кнопок. 
З’являться фінансові проблеми. Зірки 
не радять шикувати, варто обмежитися 
найнеобхіднішим.

Риби (20.02 – 20.03)
Сергій Мартиняк 
4 березня 1971 р.
Народний депутат, бізнесмен
З’ясування взаємин з 
родичами і сусідами – не 
найприємніше проведення 
часу, але воно гартує дух і 

тіло. Оскільки сварки ніколи не вичерпують 
себе, то завжди матимете тренажер для 
дикції, ерудиції та дебатів.
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ГОРОСКОП 3 – 9 серпня

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

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

№

колесо історії

КІРХА В ЛУЦЬКУ – ПАМ’ЯТЬ 
ПРО НІМЕЦЬКИХ КОЛОНІСТІВ
  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта  
hroniky.com
Луцьк

В історико-культурному 
заповіднику «Старий Луцьк» 
розташована давня пам’ятка 

лютеранського минулого Волині. 
На перетині Кафедральної та 
Караїмської вулиць стоїть кірха – 
церква німецьких колоністів.

Її запроектував архітектор Християн Бой-
тельспахер у неоготичному стилі. Роботи зі 
спорудження кірхи тривали близько 15 мі-
сяців і звершилися в 1907 році. Члени люте-
ранської громади активно допомагали буді-
вельникам, виконуючи нефахові, але потрібні 
на будівництві роботи. Це дещо зекономило 

кошти та час. 
На центральній вежі було встановлено 

великий дзвін, привезений з німецького міс-
та Бохума. Традиційно єдина нава протес-
тантського храму являла собою світлу залу з 
широкими хорами та високими стрілчастими 
вікнами. Три вівтарні вікна були розписані. 

У міжвоєнний період кірха була центром 
духовного та громадського життя лютеран-
ської громади Луцького повіту. Однак набли-
зилася Друга світова війна, і за домовленістю 
радянського та німецького урядів німецьких 
колоністів Волині виселили на територію Поль-
щі. Так лютеранська кірха втратила господарів, 
які більше не повернулися на ці землі.

У радянський час певний період тут був 
архів, а в дев’яностих церкву відреставрувала 
громада євангельських християн-баптистів, 
які й донині використовують давню кірху. 

О
лександр Котис

polona.pl

Наш часКірха у 1920-х роках
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 9 серпня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера – 
декоративна ваза Flora.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________

Борис, Гліб, 
толій, 

р,

дір

он

* 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. Кg5:h7+ Т:h7 
2. f7:g8Ф #

Завдання. Хід білих. Мат у три 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

ПЕРШЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ 

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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6 серпня 1945 року о 8:15 
ранку бомбардувальник 

США B-29 «Енола Гей» скинув 
атомну бомбу на Хіросіму. 
Близько 140 000 людей 
загинуло під час вибуху й 
померло протягом наступних 
місяців. Трьома днями пізніше, 
коли Сполучені Штати Америки 
скинули ще одну атомну бомбу 
на Нагасакі, було вбито близько 
80 000 осіб. 15 серпня Японія 
капітулювала, поклавши цим 
кінець Другій світовій війні. 

Досі бомбардування Хіросіми й На-
гасакі залишається єдиним випадком 
застосування ядерної зброї в історії 
людства. Уряд США вирішив скинути 
бомби, вважаючи, що цим пришвид-
шить закінчення війни й не буде по-
треби у веденні тривалих кривавих 
боїв на головному острові Японії. 

Ядерна атака знищила дві трети-

ни жителів Хіросіми. В атомному вог-
ні загинули практично всі чиновники 
та військові, що перебували у центрі 
міста. Серед них – і мер Хіросіми 
Авая Сенкіті.

Командир Пол Тіббітс назвав лі-
так «Енола Гей», з якого було скинуто 
атомну бомбу на  Хіросіму, на честь 
своєї матері. Цікаво, що основною 
ціллю другого американського ядер-
ного бомбардування була Кокура, 
запасною – Нагасакі. Однак через 
технічні неполадки бомбардуваль-
ника дісталися лише до Нагасакі. 
Крім Хіросіми та Нагасакі, були й інші 
претенденти на атомне бомбарду-
вання. Наприклад, Кокура, Нігато і 
навіть Кіото. До речі, останній пункт 
зі списку було викреслено буквально 
в останні дні перед початком опера-
ції. Урятував древнє місто експерт із 
Японії, колишній посол США, профе-
сор Едвін Рейсхауер.

У результаті вибуху виник вакуум, 
що нагадував гриб, заввишки 20 км. 
Його було видно з відстані 750 км.   

info-islam
.ru

Розфарбуйте малюнок у відповідні кольори
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Доля – дуже зручне слово для тих, хто ніколи не ухвалює рішень. Джоді Фостер
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наука прогресує

ЯК КОТИ ЗАВОЮВАЛИ 
СТАРОДАВНІЙ СВІТЛЮБОВ МОЖЕ 

ТРИВАТИ ВІЧНО
Американські вчені з’ясували, що 
почуття любові та кохання можуть 
тривати десятиліттями. За їхніми 
словами, благополучні сімейні пари 
і через багато років відчувають ті ж 
почуття, що й молоді закохані.

У дослідженні взяли участь подружжя, 
які вважають, що у них чудова сім’я та сто-
сунки. Стаж спільного життя деяких пар 
перевищував 20 років. Під час експери-
менту добровольцям показували фото їх-
ніх других половинок, рідних та знайомих. 
Паралельно вчені слідкували за реакцією 
піддослідних.

Виявилося, що у сімейних людей з ве-
ликим досвідом, як і в молодих, при погля-
ді на фотографію коханої людини активу-
ються одні й ті ж відділи мозку.

Фахівці також зазначили, що при-
страсть, яка зазвичай виникає на початку 
стосунків, швидко згасає. Саме це призво-
дить до розриву між подружжям. На думку 
вчених, у благополучних сім’ях мають бути 
дружні стосунки, зацікавленість одне од-
ним на особистісному рівні, сексуальна 
задоволеність без одержимості та спільні 
інтереси. Тільки в цьому випадку любов 
може тривати вічно.

ЗНАЙШЛИ ГАЛАКТИКУ, В 
ТИСЯЧУ РАЗІВ ЯСКРАВІШУ 
ЗА ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ
Група іспанських учених виявила 
галактику, яка приблизно в тисячу 
разів яскравіша від Чумацького Шляху 
й віддалена від нього на відстань 
десяти мільярдів світлових років, 
передає Astrophysical Journal Letters.

Астрономи вважають, що яскравість 
галактики пояснюється високою швид-
кістю зореутворення всередині неї. Вели-
чина зореутворення, міркують науковці, 
складає від п’яти сотень до двох тисяч 
сонячних мас на рік. Повідомляється, що 
відкриття нової галактики на такій коло-
сальній відстані від Землі вдалося зробити 
завдяки гравітаційній лінзі.

як романтично

незвіданий космос

Мало для кого є 
секретом, що 
домашні коти 

походять від своїх 
диких родичів. Однак 
тепер учені, провівши 
масштабне дослідження, 
зробили важливе 
відкриття: виявляється, 
одомашнення кішки 
відбувалося двічі.

Судячи з усього, першими кі-
шок стали приручати хлібороби 
Близького Сходу ще дев’ять ти-
сяч років тому. Згодом, кілька ти-
сячоліть тому, кішки зі Стародав-
нього Єгипту почали на кораб лях 
вирушати з торговцями до різних 
країн.

На думку вчених, до люд-
ських осель диких кішок прива-
били миші, що в достатку жили у 
зернових коморах. Це й поклало 
початок тривалим стосункам між 
людьми та котами.

Кішки не завжди були леда-
чими істотами, що бездіяльно 
тиняються будинком, якими ми 
їх знаємо тепер. Тисячоліттями 
вони працювали щуроловами на 
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Друга хвиля одомашнення 
сталася вже в Давньому Єгипті. 
За часів Римської імперії коти по-
ширилися Європою, а потім, вже 
в епоху панування вікінгів, руши-
ли ще далі.

Аналіз ДНК останків єгипет-
ської кішки, виявленої в древ-
ньому порту вікінгів, наводить на 
думку, що в Північну Європу вони 
потрапили морським шляхом.

Цікаво, що кішки смугастого 
забарвлення (таббі) з’явилися 
тільки в середні віки. Аналіз ДНК 
свідчить, що ця мутація відбулася 
в західній Туреччині у XIV століт-
ті. Відтоді за кілька сотень років 
кішки таббі поширилися по всьо-
му світу, передусім завдяки при-
вабливому окрасу.

«Аж до XIX століття селекцій-
ної роботи з кішками, на відміну 
від собак, практично не вели, – 
зазначає доктор Гайгл. – Кішки й 
без того були корисними, тож і 
міняти нічого не треба було».

Нині є безліч порід котів з 
різним забарвленням і шерстю. 
Серед них – такі екзотичні поро-
ди, як бамбіно (безволоса при-
земкувата кішка) і корніш-рекс 
(з кучерявою шерстю та тілом 
гончака).

ШТУЧНИЙ МОЗОК IBM 
МАТИМЕ 10 МЛРД НЕЙРОНІВ

Нині кішки живуть на всіх континентах, за винятком Антарктиди

futurum
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кораблях і в господарствах се-
лян, перш ніж повністю одомаш-
нитися.

«Коти самі вибрали людське 
суспільство, проте це був союз, 
взаємовигідний для обох сто-
рін», – пояснює доктор Ева-Марія 
Гайгл з Інституту Жака Моно в 
Парижі.

Під час досліджень учені до-
були мітохондріальну ДНК (яка 
передається по материнській 
лінії) з решток більш ніж 200 

стародавніх котів, виявлених у 
похованнях вікінгів, на стоянках 
кам’яного віку і в гробницях фа-
раонів. І аналіз ДНК показав, що 
процес одомашнення кішок по-
чався приблизно дев’ять тисячо-
літь тому на Близькому Сході, де 
багата хліборобська культура.

Можливо, саме фермери пер-
шими приручили кішок, а потім, 
випадково або навмисно, стали 
брати їх із собою в дорогу, виру-
шаючи до далеких країн.

ВВС США об’єдналися з 
IBM для розробки 

суперкомп’ютерної системи, яка 
імітує людський мозок. Система, 
що вважається першою в своєму 
роді, буде спиратися на масив з 64 
чіпів TrueNorth Neurosynaptic System 
від IBM, дозволить розпізнавання 
образів і буде мати сенсорну 
обчислювальну потужність, рівну 64 
мільйонам нейронів і 16 мільярдам 
синапсів, повідомляє Gearmix. 

У загальному підсумку система націлена 
на об’єднання можливостей «правої півкулі 
мозку» системи IBM з можливостями «лівої 
півкулі мозку» традиційної системи для опти-
мізації ефективності. Вона буде працювати, 
споживаючи всього лишень 10 Вт. 

Зазначається, що система IBM діє як права 
півкуля мозку, оскільки вона може приймати 
сенсорні завдання обробки та розпізнаван-
ня образів, перетворювати дані, включаючи 
зображення, відео, аудіо та текст, у символи 
в режимі реального часу. З іншого боку, зви-

чайні системи штучного інтелекту більш орі-
єнтовані на мовне та аналітичне мислення, 
подібно до лівої півкулі мозку, що орієнтова-
на на аналітику. 

Система буде вміщуватися у простір роз-
міром 7 дюймів (4U) в серверній стійці. Зі слів 

співробітників IBM, загалом вісім таких систем 
будуть об’єднуватися для досягнення числа 
512 мільйонів нейронів на стійку. Один про-
цесор тепер може емулювати 1 мільйон циф-
рових нейронів, передаючи сигнали більш 
ніж 256 мільйонів електричних синапсів.

Дослідники кажуть, що система дозво-
ляє використовувати так званий «паралелізм 
даних», а також «модельний паралелізм». 
Це означає, що вона зможе запускати кіль-
ка джерел даних паралельно в одній і тій же 
ней ронній мережі або незалежними нейрон-
ними мережами, що діють як ансамбль для 
паралельної роботи на одних і тих же даних. 

За останні шість років IBM збільшила чис-
ло штучних нейронів на систему з 256 до по-
над 64 мільйонів, щорічний приріст за цей час 
склав 800%. Якщо темпи приросту збережуть-
ся, то до 2020 року прогнозують створення 
системи потужністю в 10 мільярдів нейронів. 
Для порівняння: людський мозок містить 100 
мільярдів нейронів і споживає потужність 
близько 20 Вт.
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Система вважається 
першою у своєму роді
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