
ХРАМ – ЯК ФОРТЕЦЯ

У селі Кисилин Локачинського 
району стоять дві пам’ятки 

архітектури – церква XVII ст. та 
монастирський комплекс XVIII ст. 
Споруди забуті державою та владою. 
Від величного монастиря залишилися 
лишень стіни, а храм відвідують тільки 
місцеві.

«БАНДЕРШТАТ» 
ОБ’ЄДНУЄ
НА ВОЛИНІ ВІДБУВСЯ ОДИНАДЦЯТИЙ 
ЗА ЛІКОМ НАЙПАТРІОТИЧНІШИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ УКРАЇНИ
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В УКРАЇНІ 
СТАРТУВАВ 
ПОЗАЧЕРГОВИЙ 
ПРИЗОВ ДО ВІЙСЬКА

ЧОМУ В ЛЮДЕЙ 
РІЗНІ ГРУПИ 
КРОВІ

кроком руш у пошуках істини
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ГУНЧИК ХОЧЕ 
ВІДКАРАСКАТИСЯ 
ВІД ВЕТСАНЗАВОДУ

 читайте на стор. 18

патріотичне дійство

забута пам’ятка

Здавалося б, у селах землі вистачає. 
Проте не все так просто для місцевих. 
У селищі Заболоття Ратнівського 

району селяни кілька років не можуть 

поділити земельні ділянки. А все через 
плутанину в документах.

 читайте на стор. 7
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ЧИЯ ЗЕМЛЯ: В ЗАБОЛОТТІ 
СЕЛЯНИ НЕ МОЖУТЬ 
ПОДІЛИТИ ТЕРИТОРІЮ
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Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й Справа здобуття української державності – це справа української нації, а не якогось класу чи партії. 

Симон Петлюра 

ПОЛЬЩА ОТРИМАЛА 
ЗАПИТ ГРУЗІЇ СТОСОВНО 
СААКАШВІЛІ
Окружна прокуратура у Варшаві отри-
мала запит Мін’юсту Грузії про вста-
новлення факту перебування у країні 
екс-президента Міхеіла Саакашвілі, по-
відомляє «Радіо Свобода». Прокуратура 
доручила з’ясувати цей факт Прикордон-
ній сторожі і Поліції Польщі. Саакашвілі, 
якого 26 липня позбавили українського 
громадянства, 4 серпня взяв участь в 
урочистостях з нагоди 73-річчя Варшав-
ського повстання проти нацизму. Саа-
кашвілі прибув до Варшави зі США. 

У НІГЕРІЇ БОЙОВИКИ 
РОЗСТРІЛЯЛИ ПАРАФІЯН
У південно-східній Нігерії 6 серпня озбро-
єні бойовики штурмували католицьку 
церкву, в результаті чого загинуло 12 па-
рафіян, повідомляє AFP. Атака відбулася 
уранці в Осубулу поблизу міста Оніча. 
За словами свідків, церкву штурмували 
п’ять бойовиків у масках, відкривши во-
гонь по парафіянах. Водночас комісар 
державної поліції штату Анамбра Гарба 
Умар заявив, що нападник був один. 

ФРАНЦУЗИ ПРОТИ 
ВИТРАТ НА ДРУЖИНУ 
ПРЕЗИДЕНТА
Понад 170 тис. французів підписали пе-
тицію з вимогою відмовитися від виді-
лення бюджетних грошей на утримання 
дружини президента Еманюеля Макро-
на, передає «Новое время». Петиція 
спрямована проти планів французької 
влади надати Бріжит Макрон офіційний 
статус. Розв’язати питання пропонують 
через референдум.

В ІНДІЇ ВІД ГРИПУ ПОМЕРЛО 
МАЙЖЕ 300 ЛЮДЕЙ
У штаті Махараштра зафіксували спалах 
грипу H1N1. Від початку 2017 року в Індії 
захворіли понад 2,3 тисячі людей, жертва-
ми недуги стали 284 особи, передає NDTV.

НОВИМ АСТРОНАВТОМ 
КАНАДИ СТАВ УКРАЇНЕЦЬ
Українець за походженням, полковник 
ВПС Джошуа Кутрик став одним з двох 
нових астронавтів Канади, повідоми-
ли у Конгресі українців Канади. Його 
обра ли з понад 3700 претендентів. Вій-
ськову службу чоловік розпочав 2000 
року в Збройних силах Канади пілотом-
випробувачем та бойовим пілотом. 
Прадід Кутрика у 1910-му емігрував до 
Канади із Західної України.

РОСІЯ ДОСІ НЕ ВІДДАЛА 
ПОЛЬЩІ УЛАМКІВ ЛІТАКА
Глава МЗС Польщі заявив, що його кра-
їна досі не отримала уламків літака чи 
будь-яких документів, інформує «Еспре-
со». За словами міністра закордонних 
справ Вітольда Ващиковського, поляки 
дотепер не знають причин авіакатастро-
фи. Як відомо, літак з Лехом Качинським 
на борту розбився 10 квітня 2010 року 
поблизу Смоленська. В авіакатастрофі 
загинули 96 осіб, включаючи президен-
та Польщі, його дружину і високопо-
ставлених польських політиків.

ПОВІНЬ ЗАБРАЛА ЖИТТЯ 
23 В’ЄТНАМЦІВ
У чотирьох північних провінціях В’єт наму 
в результаті сильних повеней загинуло 
щонайменше 23 особи, передає AP. Уна-
слідок повеней, спричинених сильними 
дощами, також постраждало чимало 
місцевого населення, майже два десятки 
людей вважаються зниклими безвісти.

США ХОЧУТЬ ВИДОБУВАТИ 
УКРАЇНСЬКЕ ЗОЛОТО
Американська компанія Avellana Gold 
розробила проект із видобутку золотої 
та золото-поліметалічної руди на Закар-
патті, в який планує інвестувати близь-
ко 100 мільйонів доларів, повідомили 
у Держгеокадастрі. Компанія планує 
осучаснити інфраструктуру і стратегію 
розвитку Мужіївського родовища з ви-
користанням сучасного обладнання. 
Раніше тут можна було видобувати 120 
тис. тонн руди на рік, американці хочуть 
видобувати 500 тис. тонн.

світова хроніка НАКРИЛИ СКЛАД, ДЕ ВИРОБЛЯЛИ 
БРЕНДОВИЙ ОДЯГ 

ВІДКРИЛИ ДОРОГУ ЛУЦЬК-ЛЬВІВ 

горе-кутюр’є

дочекалися

ПОБИЛИ ТЕМНОШКІРИХ СТУДЕНТІВ

ВІДКРИЮТЬ 
ПУНКТ ЕКСТРЕНОЇ 
МЕДДОПОМОГИ 

ТРОЄ ІНДУСІВ 
ЗАБЛУКАЛИ НА 
ВОЛИНІ

масова бійка

на поміч людям чужоземці 

інфраструктура

героям слава

800 МІЛЬЙОНІВ 
СПРЯМУЮТЬ 
НА ДОРОГИ 

ЗАГИБЛИЙ 
МАЙДАНІВЕЦЬ – 
ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН  

НА ВОЛИНІ ЗА РІК СТАЛОСЯ 700 ПОЖЕЖ невесела статистика 

Луцький район 

Відкриття відремонтованої дороги Львів-
Радехів-Луцьк нещодавно відбулося у 
селі Чаруків Луцького району. У ньому взяв 
участь віце-прем’єр-міністр Володимир 
Кістіон. Загальна кошторисна вартість 
дороги становила 456,4 млн грн.

Наразі виконали робіт на 408,8 млн. З них 
219,9 млн надійшло від перевиконання індикатив-
них показників митниці. Урядовець зазначив, що 
разом з будівництвом дороги важливо налагодити 
систему контролю, аби покриття не було завчасно 
знищене. Своєю чергою, голова ОДА Володимир 

Гунчик визнав, що без контролю за великогабарит-
ним транспортом дороги не буде вже за три роки.

Наразі штрафи за перевищення навантажен-
ня автомобілів, мовляв, надто низькі. У рамках 
візиту Володимира Кістіона на Волинь оглянули 
також габаритно-ваговий комплекс у районі Гір-
кої Полонки. Щотижня там фіксують двох-трьох 
порушників. Протягом року завдяки накладеним 
штрафам отримали 450 тис. грн.

Володимир Гунчик повідомив, що для ре-
монту всієї дорожньої мережі Волині потрібно 
10 млрд грн, тож годі буде здійснити усі ремонти 
без залучення міжнародних коштів.

volynnew
s.com

Вартість дороги – 
456,4 млн грн

Волинь

Цього року у Волинській області виникло 
733 пожежі, що на 106 більше, ніж торік. 
У них загинула 21 людина. Також на 
143% збільшилася кількість травмованих 
на пожежах людей (17 проти 7). 

Вогнем знищено і пошкоджено 517 буді-
вель та споруд, 65 одиниць торгівлі. Матері-
альні збитки від пожеж склали 134 млн 22 тис. 

грн, з яких прямі збитки становлять 39 млн 
361 тис. грн, побічні – 94 млн 661 тис. грн. 

Також цьогоріч зареєстровано 78 пожеж 
у природних екосистемах, з яких 74 пожежі 
трав’янистого настилу на площі 50,33 га, три 
пожежі торфовищ на площі 2,3 га та одна на 
сільськогосподарських угіддях.

Нагадаємо, на Волині заборонено спалю-
вати жнивні залишки, бо вони можуть пере-
кинутися на торф’яники та лісові насадження.

turystam
.in.ua

Волинь

Працівники 
податкової міліції 
Волині спільно зі 

слідчими прокуратури 
області провели обшуки 
в офісних, складських та 
виробничих приміщеннях 
одного з імпортерів 
обласного центру Волині, 
які використовували 
для зберігання та 
виготовлення продукції 
відомих європейських 
брендів, повідомили у 
прес-службі відомства.

Як з’ясували правоохорон-
ці, сировину для виготовлення 
продукції та частину імпортного 
товару перевозили в Україну че-
рез пункти пропуску Волинської 

митниці, вдаючись до традицій-
ної схеми подрібнення партій 
товару задля зменшення суми 
митних платежів.

Разом з тим, аби мінімізувати 
сплату податків на внутрішньо-
му ринку, реалізовували вказа-
ні вище товари через підконт-

рольних суб’єктів господарської 
діяльності, зареєстрованих на 
території і Волинської області, й 
інших регіонів.

Під час обшуків було вияв-
лено та вилучено печатки під-
приємства, комп’ютерну техніку, 
чорнову бухгалтерію та доку-
менти, пов’язані з можливою 
незаконною реалізацією імпор-
тованих товарів, багато етикеток 
торговельних марок країн ЄС, 
якими маркували власну вироб-
лену продукцію, а також імпор-
товані товари вартістю понад 
7 млн грн. 

Проти зловмисників відкри-
то кримінальне провадження за 
ознаками кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 
ст. 366 КК України.

censor.net.ua

Старовижівський район 
У вересні в селі Сереховичі Старовижів-

ського району відкриється ще один пункт 
екстреної медичної допомоги. До нього є 
зручний і швидкий доїзд з прилеглих сіл. 
Також можливе швидке транспортуван-
ня пацієнтів до Старовижівської, Камінь-
Каширської та Ковельської лікарень.

Пункт постійного базування бригади 
екстреної медичної допомоги в селі Се-
реховичі – підрозділ Старовижівського 
відділення ЕМД. Для пункту виділено при-
міщення в амбулаторії села Сереховичі.

Ратнівський район

У Ратнівському районі прикордон-
ники затримали трьох незаконних міг-
рантів – вихідців з Індії. Особи не мали 
при собі жодних документів, інформу-
ють у Держприкордонслужбі. 

Одному з іноземців 23 роки, двом 
іншим – по 27. Індуси примандрували в 
Україну літаком, хотіли таким чином по-
трапити до країн Євросоюзу. 

Затриманих доправили до прикор-
донного підрозділу. Спеціальні заходи 
тривають. 

Луцьк

3 серпня в Луцьку на групу 
темношкірих студентів, які 
навчаються у Східноєвропейському 
національному університеті, напали 
молодики. У результаті троє людей 
опинилися в лікарні.

Як повідомили у прес-службі пат-
рульної поліції Луцька, один з постраж-
далих із Намібії, ще один – з Алжиру. 
Відомо, що хлопцям 25-26 років. Учас-

Волинь

Волинські митники перевиконали плани на 37%. 
Відповідно до митного експерименту, половину 
кош тів від перевиконання щодо надходження мита, 
акцизу та податку на додану вартість переведуть на 
дороги. Зі слів в. о. заступника начальника митниці 
Тетяни Кравець, за сім місяців цього року митники 
перерахували 4,8 млрд грн – 137% виконання плану.

«Нам ставили індикативний показник у 2,9 млрд 
грн, перевиконання становить 1,9 млрд грн. Усього 
такого перевиконання – 1,54 млрд грн, тому майже 
800 млн спрямують на дороги», – розповіла Кра-
вець.

Нововолинськ

Сергію Байдовському, 
загиблому на Майдані Герою 
України, надали статус 
«Почесного громадянина 
Новово лин ська». Таке рішен-
ня ухвалили під час сесії 
міської ради, інформує «БУГ». 

Нагадаємо, відповідне 
звернення підготувала депу-
татська група «Справедли-
вість». Але тоді нововолинська 

влада відмовилася надати Герою Небесної Сотні по-
смертно статус «Почесного громадянина міста», обі-
цяючи повернутися до цього питання після завер-
шення військових дій на сході.

ники інциденту разом із друзями, серед 
яких були жінки, прогулювалися парком. 
До них почав чіплятися незнайомий білий 
чоловік. Зав’язався конфлікт. На допомогу 
до незнайомого хлопця прийшли інші чо-
ловіки. Тож студенти змушені були тікати 
з парку. Наздогнали їх за головним корпу-
сом університету імені Лесі Українки, що 
на перетині вулиць Ярощука та Степана 
Бандери, й побили. 

Студенти розповіли, що нападників 
було кілька десятків – до 40 осіб. Інші 
свідки теж підтвердили масовість, опису-
ючи нападників як молодиків спортивної 
статури, частина з яких була з оголеними 
торсами й у шортах.

Наразі правоохоронці відкрили кримі-
нальне провадження за статтею 296 (хулі-
ганство). Відбуваються заходи, спрямовані 
на встановлення осіб, які вчинили бійку.

tsn.ua

Під час обшуків було виявлено багато 
етикеток торговельних марок країн ЄС

Нападників було 
кілька десятків

У вогні загинула 71 людина

Сергій 
Байдовський
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Не дивіться на Україну як на землю своїх батьків. Дивіться на неї як на землю своїх дітей. 
І тоді прийдуть зміни. Святослав Вакарчук

УКРАЇНЦЯМ ДОЗВОЛИЛИ 
ОФОРМЛЯТИ СУБСИДІЮ 
НА ДАЧУ
Згідно з оновленими правилами, потріб-
но лише подати заяву та декларацію про 
доходи в місцеве управління соціального 
захисту, повідомляє «ТСН.ua». Cубсидію 
надаватимуть на рік. Під час оформлення 
враховуватимуть «чисті» доходи, тобто ті, 
з яких уже сплачено податки. Державна 
допомога на дачу чи заміський будинок 
фінансуватиметься так само, як і на квар-
тиру, – з місцевих бюджетів.

СКАНДАЛЬНА РЕГІОНАЛКА 
РОЗБИЛАСЯ В ХОРВАТІЇ
Екс-нардеп від Партії регіонів Ірина 
Бережна 5 серпня загинула в автоката-
строфі, передає «BBC Україна». Аварія 
сталася у ніч проти 5 серпня на авто-
магістралі між курортними містами 
Маслєніца і Поседар’є, що на узбережжі 
Адріатичного моря. За кермом «Мер-
седеса» з болгарськими номерами був 
громадянин Болгарії, який не впорався 
з керуванням, з’їхав із траси і вдарився 
в ліхтарний стовп. 36-річна українка і 38-
річний водій загинули на місці, 8-річна 
дочка Бережної відбулася незначними 
травмами. Бережна відома своїми анти-
українськими висловлюваннями і при-
хильністю до «русcкого міра».

СУД АРЕШТУВАВ УСЕ 
МАЙНО НАСІРОВА
Суд заарештував наявне в держреєстрі 
нерухоме майно відстороненого голови 
Державної фіскальної служби Романа На-
сірова, повідомляє «Новое Время». Зі слів 
адвоката Олександра Лисака, Насіров 
уже не вивчає можливість отримання до-
зволу виїхати на лікування в США через 
суд. Як відомо, йому інкримінують зло-
вживання владою або службовим стано-
вищем у «газовій схемі» нардепа-втікача 
Олександра Онищенка», що завдало 
збитків державі на понад 2 млрд грн. 

ВІЙСЬКОВИЙ ЗАГИНУВ 
НА ПОЛІГОНІ
На одному з військових полігонів Київ-
щини під час бойових стрільб 4 серпня 
стався вибух, унаслідок якого загинув 
один військовослужбовець, ще п’ятеро 
отримали поранення різного ступеня 
важкості. Трагедія сталася через розрив 
артилерійського боєприпасу.

47% УКРАЇНЦІВ – 
ЗА ВСТУП ДО НАТО
Фонд «Демократичні ініціативи» імені 
Ілька Кучеріва та Центр Разумкова у 
червні опитали понад 2 тис. повнолітніх 
українців щодо ставлення до НАТО, по-
відомляють «Події і Коментарі». Від 2014 
року в українському суспільстві пере-
важає орієнтація на вступ до НАТО. По-
рівняно з 2012-м, частка тих, хто вважає 
цей шлях кращим за інші опції безпеки, 
зросла більш ніж утричі. Нині 47% укра-
їнців визначають членство основною 
гарантією національного захисту.

НА «СТІНУ ЯЦЕНЮКА» – 
500 МЛН
На проект «Стіна», який досі не добудува-
ли, витративши на нього мільйони, в 2017 
році Держприкордонслужба має намір 
витратити ще близько 500 млн грн. Про 
це заявив глава відомства Петро Циги-
кал, передає «Інтерфакс-Україна». Йдеть-
ся про кордон з Росією у Харківській, 
Чернігівській та Луганській областях. До 
кінця поточного року заплановано за-
вершити роботи в Харківській області. 
Раніше Генпрокуратура повідомляла про 
виявлену схему розтрати та привласнен-
ня понад 100 млн грн бюджетних коштів 
у ході будівництва проекту «Стіна».

РАПТОВО ПОМЕРЛА 
ВІДОМА ВОЛОНТЕРКА
6 серпня уві сні померла 37-річна Люд-
мила Таран, яка була волонтером ор-
ганізації «Вокзал Дніпро», повідомила 
волинська волонтерка Наталія Попова. 
Жінка опікувалася організацією допо-
моги українським військовим у зоні АТО 
фактично з самого початку бойових дій 
на Донбасі. У Людмили залишився син, 
який цьогоріч закінчив школу.

українська хронікаРОДИННА ГІТАРА ВАСИЛЯ 
ЧЕПЕЛЮКА ПОЇХАЛА НА СХІД

добра справа

СТАРШИЙ СЛІДЧИЙ ТА ЕКСПЕРТ 
ПОГОРІЛИ НА ХАБАРІ

кінця-краю немає

попалися 

ВАНТАЖІВКА ВБИЛА 
ДВОХ ПОДРУГ

П’ЯНИЙ ВОДІЙ ЗБИВ НА 
СМЕРТЬ МОТОЦИКЛІСТА

нещастя

будьте пильні 

ЧЕТВЕРО ДІТЕЙ ОТРУЇЛОСЯ 
здоров’я 

Волинь, Донбас

Активісти 
волонтерського 
центру «Серце 

патріота» вирушили 
у чергову поїздку в 
зону АТО. Волонтери 
доправлять допомогу для 
бійців 128-ї, 14-ї, 30-ї та 
13-ї бригад у Слов’янську, 
Бахмуті, Сєвєродонецьку, 
Мар’їнці, Селідовому, 
повідомляють у прес-
службі волинського 
УКРОПу.

Спільними зусиллями цього 
разу вдалося зібрати чималий 
вантаж. Зокрема, для військових 
везуть пральні машини, буді-
вельні матеріали, скоби, авто-
запчастини, холодильник, рації 
та продукти харчування. Серед 
найпотрібнішого – й музичний 
інструмент.

Засновник волонтерського 
центру, депутат Луцької міськра-
ди від фракції «УКРОП» Сергій 
Балицький розповів, що під час 
однієї з поїздок танкісти 14-ї бри-
гади попросили привезти гітару.

«Звичайно, речі першої необ-
хідності ми завжди віднаходимо 
або купуємо та привозимо хлоп-
цям. Проте їхнє дозвілля – теж 

б частину школярів необхідним 
підхопила німецька волонтерка 
Ніна Ріхтер. Вона організувала за-
купівлю рюкзаків та канцелярії. 
У 50 шкільних портфелів ми все 
розклали, і вони тепер їдуть до 
діток у Широкине», – зазначив 
засновник організації «Серце для 
України» Ігор Климчук.

Зібрати вантаж також вдалося 
завдяки ПАТ «Теремно Хліб», ком-
панії «Рута», млинівській громаді 
(Микола Цимбалюк), ТОВ «Техно-
логія базальту», поліграфічному 
центру «Формат Друк», Віталію 
та Юрію Пернарівським, Олек-
сандру Шабалі, компанії «Луцьк 
Експрес», Володимиру Гвоздику, 
Анатолію Куріліну, Григорію Пова-
ру, компанії «Аква», підприємству 
«Волинські солодощі», ківерців-
ській громаді (Сергій Гетьманчук), 
депутатам Луцької міськради від 
фракції «УКРОП» Сергію Шкоді, 
Юрію Безпятку та голові фракції 
«УКРОП» у Волинській облраді 
Вячеславу Рубльову.

Сергій Балицький додав, що 
дорогою назад планують на ла-
феті забрати медичний автомо-
біль «таблетку», який потребує 
ремонту.

важлива складова бойового духу 
та морального стану. Інструмент 
шукали довго. Зголосився допо-
могти народний артист України 
Василь Чепелюк. Він подарував 
для бійців свою родинну гіта-
ру», – каже Сергій Балицький.

Окрім військових, активісти 
«Серця патріота» також відвіда-
ють вихованців школи-інтернату 
у Слов’янську та дітей Широ-
кинської ЗОШ. Для них підготу-
вали одяг, канцелярію, рюкзаки 
та солодощі. Втілити цей задум 

волонтерам допомогли колеги 
німецько-української благодійної 
організації «Серце для України».

«У березні цього року Сергій 
Балицький після чергової поїздки 
в АТО підняв проблему матері-
ального забезпечення школярів 
початкових класів у прифрон-
товій зоні. На зборах організації 
у Німеччині я розповів про цю 
проблему, ідею забезпечити хоча 

прес-служ
би Волинського УКРО

П
у

Луцьк

З обласного бюджету пропонують 
виділити 10 млн грн на будівництво 
школи в 55-му мікрорайоні 
Луцька. Перерозподіляючи 
кошти, депутати облради також 
мають намір передбачити 
607 тис. грн на купівлю автомобіля 
для реабілітаційного центру 
Волинської обласної клінічної 
лікарні. Рішення планують 
ухвалити на найближчій сесії 
облради.

Як розповів заступник директора 
департаменту фінансів облдержад-
міністрації Володимир Селедець, з 
держбюджету надійшла субвенція 

Школу до початку навчального 2017-2018 року 
могли здати в експлуатацію, якби обіцянки щодо 
фінансування дотримався нардеп Ігор Лапін

місцевим бюджетам на здійснення за-
ходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій у сумі 
10,607 млн грн.

Нагадаємо, ще наприкінці червня 
у розмові з очільником Волинської 
облради Ігорем Палицею Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман пообі-
цяв виділити з держбюджету додат-
ково 25 млн грн на добудову школи 
№27. Разом з тим, Гройсман був зди-
вований, чому Володимир Гунчик ра-
ніше не піднімав ці питання.

НА ШКОЛУ-ДОВГОБУД 
ВИДІЛЯТЬ 10 МІЛЬЙОНІВ

volynnew
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Луцьк 

Прокуратурою Волинської 
області спільно з працівниками 
Управління Служби безпеки 
України та Управління захисту 
економіки в області Департаменту 
захисту економіки Національної 
поліції України затримано 
слідчого Головного управління 
Національної поліції в області та 
колишнього експерта обласного 
науково-дослідного експертно-
криміналістичного центру (НДЕКЦ) 
під час одержання 130 тис. грн 
неправомірної вигоди. 

Гроші вони вимагали за залаго-
дження питання про закриття кримі-
нального провадження за фактом не-
законного заняття гральним бізнесом 
та складання відповідного висновку 
експертами НДЕКЦ щодо вилученого в 
ігрових залах обладнання.

Цікаво, що директор Волинського 
науково-дослідного експертно-кримі на-
лістичного центру Олег Пододворний 
каже, що затриманий екс-криміналіст не 
працює у них вже протягом двох місяців 
і не міг здійснювати жодних експертиз. 
Пододворний також запевняє, що не 
ознайомлений зі справою, яку намагався 
«розв’язати » його колишній підлеглий.

Маневицький район 

У селі Прилісне Маневицького району поховали 
двох дівчат, які загинули в ДТП.

Уночі 2 серпня ваговоз розтрощив лавочку, де си-
діли двоє дівчат та хлопець. Подруги загинули на місці, 
хлопець – у важкому стані, в нього роздроблений таз. 
Дівчата щойно закінчили школу та вступили до медич-
ного університету – планували завезти документи, та не 
встигли.

Відомо, що водій сів за кермо напідпитку і не впо-
рався з керуванням, а після аварії втік з місця пригоди. 

Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (пору-
шення правил безпеки дорожнього руху) Кримінально-
го кодексу України.

Локачинський район 

У Локачинському районі медики перевірять 
якість питної води у навчальних закладах. Адже 
лише за липень цього року в районі зареєстро-
вано чотири випадки гострих кишкових інфек-
цій. Усі хворі – діти до 17 років. Для досліджень 
відібрали вісім проб харчових продуктів і лише 
в одному салаті з домашньою сметаною, який 
зберігався без належних умов, було виявлено 
бактерію, що спричинила інфікування. 

Загалом цього року рівень захворюваності 
на гострі кишкові інфекції в районі зріс на 56%. 

oda.zt.gov.ua

Нововолинськ 

На трасі Нововолинськ-Володимир-Волинський 
зіткнулися мотоцикл та автомобіль Peugeot 
Boxer. П’яний 30-річний нововолинець виїхав 
на зустрічну й зіткнувся з мотоциклом HONDA. 
Мотоцикліст помер на місці, а призвідник ДТП з 
місця пригоди зник.

Водію, раніше судимому, оголошено про підозру у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки 
дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) 
та обрано запобіжний захід – 60 діб під вартою.

Волонтери зібрали 
чималий вантаж
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  Борис ХВИЦЬ
Луцьк

ЗАТРИМАЛИ ГОЛОВУ 
ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ ВОЛИНІ

Голову кадрової 
поліцейської 
комісії при 

Головному управлінні 
Національної поліції у 
Волинській області та 
керівника громадського 
формування «Варта 
порядку» Олександра 
Тиводара 8 серпня 
посеред білого дня 
затримали на проспекті 
Перемоги в Луцьку. У той 
же час до приміщення 
«Варти порядку», що 
на вулиці Винниченка, 
увірвалися озброєні 
працівники СБУ.

Незабаром працівники СБУ у 
супроводі правоохоронців при-
були до будинку голови поліцей-
ської комісії. Проігнорувавши 
прохання дружини Олександра 
Тиводара зачекати прибуття ад-
воката, працівники СБУ, вибивши 
браму, увірвалися до помеш-
кання. 

Вдома в Олександра Тиво-
дара силовики вилучили п’ять 
ножів, патрони, порожні флеш-
карти, CD-диски, коробку з-під 
мобільного телефона, два план-
шети iPad та комп’ютер iMac. 

А підставою для проведення 
обшуків і затримання Олексан-
дра Тиводара стала кримінальна 
справа, яку відкрили працівники 
Служби безпеки України в Закар-
патській області.

сумна статистика

ОЛЕКСАНДРУ ТИВОДАРУ ШИЮТЬ ЛИПОВУ СПРАВУ

denied.org.ua

Майже 50% своїх доходів 
українці витрачають на 

їжу. Цей показник набагато 
більший, ніж у країнах 
Європи. Так, наприклад, 
у Румунії на продукти 
витрачають 27,5% сімейного 
бюджету, в Литві – 25,4%, у 
Болгарії – 19,7%, в Естонії – 
19%.

Жителі Німеччини, яка має чет-
верту у світі економіку за ВВП і п’яту 
за паритетом купівельної спромож-
ності, витрачають на продукти не 
більш як 11,7% сімейного бюджету.

Найменші витрати на продукти 
харчування в Данії – 11,3%, в Ірлан-
дії – 10,2%, в Австрії – 10%, у Вели-
кобританії – 9,3%, в Люксембурзі – 
8,3% від загальної суми заробітків.

В Україні ж, за даними Держ-
стату, на продукти харчування та 
неалкогольні напої витрачають аж 
49,8% доходу. Ще 40,5% українці ви-
кладають за  непродовольчі товари 
та послуги. Зокрема, на житло та ко-
мунальні послуги громадяни Укра-
їни в середньому витрачають 16% 
доходів. А от на одяг і взуття – лише 
5,6%, ще гірше з відпочинком – на 

нього українці витрачають лише 
1,4% сімейного бюджету.

Водночас у грошовому еквіва-
ленті понад 20 мільйонів українців 
витрачають на день менш як 49 гри-
вень. За цим показником Україна 
посіла сьоме місце в міжнародному 
рейтингу бідності країн, який що-
року складає видання Bloomberg. 
Гірші, ніж в Україні, справи лише у 
Венесуелі (перша сходинка), Пів-
денній Африці, Аргентині, Греції, 
Туреччині та Іспанії. Хоча ще торік 
Україна посідала третє місце у рей-
тингу бідності. А це означає, що 
якісь зрушення все-таки є.

За оцінками ООН, 60% укра-
їнців живуть за межею бідності. А 
загалом у світі налічується близько 
760 млн людей, які живуть в умовах 
бідності – менш ніж за два долари 
на день.

За оцінками Держстату за 2016 
рік, 43,9% українців відмовляли 
собі у всьому, крім харчування. 
45,8% громадян зазначили, що гро-
шей на життя їм було достатньо, од-
нак на заощадження не вистачало. 
Водночас 74% українців вважають 
себе бідними.

ДЕРЖАВА БОРГУЄ 
«ЛУЦЬКТЕПЛУ» 
140 МІЛЬЙОНІВ 

Сума боргу держави ДКП 
«Луцьктепло» за пільги 

та субсидії досягла майже 
140 мільйонів гривень. 

«Сума – фантастична. Підприємство 
не може розрахуватися з постачальни-
ками енергоресурсів. Якщо держава 
нам компенсує ці кошти, то борг перед 
«Волиньгазом» складає лише 370 тисяч 
гривень, а перед «Волиньобленерго» – 
лише 60 тисяч гривень», – пояснила ди-
ректор ДКП «Луцьктепло» Валентина 
Малютіна. 

Виконувач обов’язків міського голо-
ви Григорій Пустовіт назвав ситуацію аб-
сурдною, а комунальні підприємства – 
заручниками ситуації.

«Складається дика, абсурдна ситуа-
ція. Держава обіцяє платити людям суб-
сидії, а люди вірять цьому. Заручниками 
стають комунальні підприємства, яким 
держава не виплачує кошти», – заува-
жив посадовець.

Окрім того, Валентина Малютіна 
повідомила, що ДКП «Луцьктепло» має 
суттєві кадрові проблеми, оскільки пра-
цівники звільняються та їдуть на роботу 
в Польщу.

«У нас на підприємстві працює на 100 
осіб менше, ніж має бути за норматива-
ми. Звільняється багато молодих людей 
та чоловіки середнього віку, які мають 
зобов’язання перед своїми сім’ями. 
Вони їдуть у Польщу, аби заробляти там 
більші кошти. Серед тих, хто звільняєть-
ся, – зварювальники, слюсарі, які мають 
великий досвід роботи, але, на жаль, ми 
нічого не можемо їм запропонувати та 
втримати на підприємстві», – констату-
вала директор «Луцьктепла».

комунальні заручники

Ухвалу з дозволом на об-
шуки оголосив слідчий суддя 
Ужгородського міськрайонного 
суду за ознаками кримінального 
правопорушення, передбачено-
го ч. 3 ст. 359 КК України (неза-
конне використання спеціальних 
технічних засобів негласного 
отримання інформації). В ухвалі 
зазначено, нібито Олександр Ти-
водар разом з іншими особами, 
незаконно використовуючи тех-
нічні засоби, на замовлення та 
за грошову винагороду збирав 
компромат на працівників влади, 
правоохоронців і громадських 
активістів.

Представники громадського 
активу Луцька, однак, перекона-
ні, що затримання ніяк не покли-
кане викривати інкриміноване 
правопорушення, а має на меті 
залякування опонентів чинної 
влади, які відверто відстоюють 
свою громадянську позицію.

Голова Волинської обласної 
організації Української Спілки 
ветеранів Афганістану Григорій 
Павлович вважає, що заступник 
голови спілки Олександр Тиво-
дар, який пройшов війну в Афга-
ністані, не міг порушити закон, а 
демонстративне затримання та 
обшуки пов’язані з політичними 

процесами, які зараз відбувають-
ся у місті.

Член виконкому Луцької 
міськ ради, голова Спілки власни-
ків зброї Волині Ігор Алексєєв за-
значив, що українське законодав-
ство прописано таким чином, що 
затримати можна кого завгодно, 
а ситуація навколо Олександра 
Тиводара нагадує «спробу по-
ставити когось на місце». Пору-
шені статті теж не передбачають 
«маски-шоу», перекриття про-
спекту та інший «екшн». Це радше 
схоже на розправу, адже всі розу-
міють, що відбувається політичне 
протистояння між командами 
Пет ра Порошенка та Ігоря Палиці, 
тому влада використовує «примі-
тивну силову дубинку».

Як чергову безглузду й аб-
солютно неприйнятну в цивілі-
зованій державі демонстрацію 
сили влади та спробу залякати й 
«поставити на місце» політичних 
опонентів оцінив затримання Ти-
водара також радник Луцького 
міського голови Ігор Поліщук.

Слід зазначити: правоохо-
ронці проігнорували висновки 
лікарів, які, оглянувши затрима-
ного, зафіксували в нього гіперто-
нічний криз. Медики радили роз-
почати лікування у стаціонарі. 

Утім станом на вечір 8 серпня 
слідчі дії тривали, а Олександр 
Тиводар перебував в ізоляторі 
тимчасового тримання.

Олександр Тиводар – один із перших, хто 2014-го вийшов 
на вулиці міста, аби підтримувати правопорядок, 
коли поліція в Луцьку не функціонувала

УКРАЇНЦІ ПРОЇДАЮТЬ 
ПІВЗАРПЛАТИ

rian.com
.ua

volynnew
s.com

кроком руш В УКРАЇНІ СТАРТУВАВ 
ПОЗАЧЕРГОВИЙ 
ПРИЗОВ ДО ВІЙСЬКА

  Дарина ГОГОДЗА

В Україні 8 серпня за 
наказом Президента 

Петра Порошенка 
розпочався позачерговий 
призов до армії. Триватиме 
він до 31 серпня. Після 
цього призовну кампанію 
призупинять і відновлять 
тільки в жовтні. 

Як відзначили в Генштабі, такий 
призов проводять у зв’язку з не-
добором в Національну гвардію у 
травні, передає «Сегодня». 

В Україні на строкову службу в 
армію викликають двічі на рік: на-
весні та восени. Всього під призов 
цього року мали потрапити близько 
30 тисяч осіб. Більш як 14 тисяч при-
звали у травні-червні й приблиз-
но стільки ж закличуть у жовтні-
листопаді. Однак за наказом глави 
держави призов проведуть чотири 
замість двох разів. Так, у травні па-
ралельно провели призов офіцерів 
запасу, а в серпні проводять додат-
ковий набір у Національну гвардію. 

Цього місяця по всій країні по-
вістки будуть розсилати україн-
цям віком від 20 до 27 років. З них 
відберуть приблизно 1000 бійців, 
яких відправлять на службу в На-
ціональну гвардію. Як відзначають 
у Генеральному штабі, повноцінним 
призовом «серпневу кампанію» 
назвати не можна, її проводять у 
зв’язку з реформою і для доукомп-
лектації Нацгвардії. 

Цього місяця з кожної області, 
в тому числі й Волинської, заберуть 
до армії від 50 до 100 осіб.

Після отримання повістки 
українець зобов’язаний прибути 
у визначений пункт збору в тер-
мін, зазначений у повістці. Якщо ж 
військовозобов’язаний не з’явився 
за повісткою до військкомату, не 
повідомив у комісаріат про зміну 
місця проживання, йому загрожує 
штраф – 85-119 грн. За повторне по-
рушення – від 170 до 255 грн. До сло-
ва, згідно із законом, роботодавці 
зобов’язані сповіщати військкомати 

про своїх співробітників призов-
ного віку (ч. 4 ст. 34 закону «Про 
військовий обов’язок і військову 
службу» від 1992 року).

Після серпня наступний 
призов, згідно з наказом Пре-
зидента, пройде в жовтні цьо-
го року. Кабінет Міністрів має 
окремим указом визначити, 
скільки людей заберуть в армію 
восени і скільки буде коштувати 
кампанія.

У той же час військової мо-
білізації в Україні, якщо не за-
гостриться ситуація на сході, в 
2017-му не передбачається. За-
мість призовників у зоні бойових 
дій мають служити контрактни-
ки, відзначають у Міністерстві 
оборони. Як відомо, в 2014 році 
відбулися перші три хвилі вій-
ськової мобілізації. Тоді на служ-
бу призвали понад 105 тисяч 
українців. У 2015 році, як заяв-
ляв міністр оборони Степан Пол-
торак, мобілізували близько 104 
тис. осіб. Мобілізація проходила 
210 днів у три етапи (четверта, 
п’ята і шоста хвилі). Як розповів 
спікер Генштабу ЗСУ Владислав 
Селезньов, усього з 2014 року 
призвали 210 тисяч українців.

Кожному призовнику, згідно із законом, надають 
матеріальну допомогу в розмірі 3200 грн. Велика 
частина бюджету призовної кампанії йде саме на 
разові допомоги, ще приблизно до 100 грн на кожну 
людину отримують військкомати.

Кого можуть призвати 
до армії у серпні:

– чоловіків віком від 20 до 
27 років;

– придатних за станом 
здоров’я;

– без судимості;

– тих, хто не проходив 
військову службу.

Зараз за бажанням можна 
служити із 18 років

tyachivnew
s.in.ua

Понад 20 млн українців витрачають 
на день менш як 49 грн
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  Анастасія КОРЕЦЬКА
Ковель

  Анастасія КОРЕЦЬКА
Камінь-Каширський, 
Ківерцівський райони

гордіїв вузол

довкілля

ГУНЧИК ХОЧЕ 
ВІДКАРАСКАТИСЯ 
ВІД ВЕТСАНЗАВОДУ 

ГОСПІТАЛЬНІ 
ОКРУГИ: ХОТІЛИ 8, 
УЗГОДИЛИ 5, А 
ПЛАНУЮТЬ ЛИШЕ 3
Волинь

Відповідно до розпорядження 
Кабміну, на Волині планують лише 
три госпітальні округи. 

До Української асоціації районних 
та обласних рад надійшов проект роз-
порядження Кабміну «Про затверджен-
ня переліку госпітальних округів у Во-
линській області». Цей проект потребує 
узгодження зі всеукраїнськими асоціа-
ціями місцевого самоврядування, тому 
й потрапив до УАРОР.

Проектом розпорядження передба-
чено утворити на Волині три госпітальні 
округи з центрами в Луцьку, Ковелі та 
Нововолинську. 

До Луцького госпітального округу 
запропоновано долучити всі заклади 
охорони здоров’я, які надають вторин-
ну медичну допомогу на території Луць-
ка, Горохівського, Ківерцівського, Луць-
кого, Маневицького та Рожищенського 
районів.

У Ковельський госпітальний округ 
запропоновано об’єднати заклади Ко-
веля, Камінь-Каширського, Ковельсько-
го, Любомльського, Любешівського, 
Ратнівського, Старовижівського, Турій-
ського та Шацького районів. Госпіталь-
ний округ із центром в Нововолинську 
об’єднуватиме заклади Нововолинська, 
Володимира-Волинського, Володимир-
Волинського, Іваничівського та Лока-
чинського районів.

Нагадаємо, обласна рада неоднора-
зово розглядала питання про госпітальні 
округи. Зокрема, в лютому було ухвале-
но рішення «Про звернення Волинської 
обласної ради до Президента України, 
Кабінету Міністрів України, Міністерства 
охорони здоров’я України та народних 
депутатів України від Волинської облас-
ті». Депутати визначилися, що в нашій 
області має бути 8 госпітальних округів 
з центрами в Луцьку, Ковелі, Новово-
линську, Любомлі, Камені-Каширському, 
Маневичах та Ратному. Таку позицію ціл-
ком підтримали нардепи з Волині Ірина 
Констанкевич та Ігор Гузь.

Після того як офіційний Київ не по-
годився на ці пропозиції, відбулося за-
сідання постійної комісії обласної ради 
з питань соціального захисту населен-
ня, охорони здоров’я, материнства та 
дитинства, на якому було рекомендо-
вано створити на Волині 5 госпіталь-
них округів із центрами в Луцьку, Ко-
велі, Нововолинську, Любомлі та 
Камені-Каширському.

У той же час в пояснювальній запис-
ці МОЗ ідеться про те, що проект розпо-
рядження щодо госпітальних округів на 
Волині не містить ознак дискримінації та 
збігається з позицією Волинської ОДА. 

як об стіну горохом

Упродовж 
тривалого часу 
виконавча влада 

бездіє у розв’язанні 
проблем, які виникли у 
результаті діяльності 
Ковельської філії ДП 
«Укрветсанзавод». 

За словами жителів Ковеля, за 
весь період, поки вони стражда-
ють від ветсанзаводу, влада спро-
моглася тільки профінансувати 
оздоровлення дітей та постачан-
ня питної води. Натомість місь-
кий голова Ковеля Олег Кіндер та 
голова Волинської облдержадмі-
ністрації Володимир Гунчик ви-
рішили перекласти відповідаль-
ність на громадського активіста, 
депутата Ковельської міськради 
від УКРОПу Ігоря Пініса.

Під час останньої наради в 
ОДА 31 липня Гунчик вніс про-
позицію запропонувати Ігорю 
Пінісу очолити ковельський вет-
санзавод. Раніше таку ж думку 
висловлював і мер Ковеля Олег 
Кіндер. 

Ігор Пініс у публічній відпові-
ді заявив про відмову від цієї про-
позиції. Він переконаний,  що мер 
Ковеля та голова ОДА вирішили в 
такий спосіб нейтралізувати його 
як громадського активіста та опо-
зиціонера до чинної влади.

Укропівець стверджує, що 
нинішній директор ветсанзаводу, 
якого призначили нещодавно, 

Селище Цумань та місто Камінь-
Каширський отримають кошти 
із держбюджету на придбання 
спецтехніки для утилізації відходів. 

За словами народного депутата Ірини 
Констанкевич (УКРОП), вона подала звер-
нення до Міністерства екології та природних 
ресурсів України щодо включення шести гро-
мад 23-го округу до програми фінансування 
природоохоронних заходів. Ідеться про при-
дбання та освоєння спецтехніки, обладнан-
ня для Камінь-Каширської, Олицької, Мане-
вицької, Цуманської, Ківерцівської громад та 
реконструкцію полігону твердих побутових 
відходів у селищі Любешів. 

ЦУМАНЬ ТА КАМІНЬ-КАШИРСЬКИЙ ОТРИМАЮТЬ 
КОШТИ НА СПЕЦТЕХНІКУ ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ СМІТТЯ

по суті, не може нічого змінити. 
До слова, колишній директор за-
воду Вадим Сухонос перебуває у 
розшуку.

«Зараз підприємство має чи-
малу заборгованість із заробітної 
плати. Оскільки воно банкрут, то, 
відповідно, погашення цих кош-
тів не передбачається. Уже від-
крито кримінальні провадження 
стосовно керівництва «Укрвет-
санзаводу» у зв’язку з  боргами 
із зарплати. Будь-яка людина, 

що очолить ковельський вет-
санзавод, зіштовхнеться із проб-
лемою заборгованості та буде 
нести за це відповідальність. 
Функція директора Ковельської 
філії зводиться до охорони за-
складованих решток на терито-
рії, збереження майна, ведення 
документації», – зазначив у заяві 
Ігор Пініс. 

Проте, за словами депута-
та Ковельської міської ради,  на 
сьогодні гостро стоїть питання 

у тому, що отрута з решток уже 
потрапила в ґрунт, воду, повітря. 
Через це страждають місцеві жи-
телі. Ігор Пініс очолює тимчасову 
контрольну  комісію з вивчення 
та розв’язання питань, пов’язаних 
із діяльністю Ковельської філії 
ДП «Укрветсанзавод». Він пере-
конаний, що, ставши керівником 
ковельського ветсанзаводу, не 
зможе провадити громадську ді-
яльність, адже виникне конфлікт 
інтересів.  

«Пропозиція очолити ко-
вельський ветсанзавод – доказ 
того, що чинна влада вкотре за-
являє про свою недієздатність у 
розв’язанні проблем, які вона ж 
і створила. Я не хочу ставати за-
ручником політичних ігор про-
владної партії та відмовляюся від 
пропозиції очолити Ковельську 
філію ДП «Укрветсанзавод», – на-
голосив Ігор Пініс. – Натомість і 
надалі на громадських засадах 
знаходитиму шляхи розв’язання 
проблем жителів Ковеля-2, зок-
рема, із проведенням водопос-
тачання. Держава планує виді-
лити кошти лише для утилізації 
решток. Гроші ж на проведення 
водопостачання доведеться шу-
кати з інших джерел».

Ігор Пініс очолює тимчасову контрольну  комісію з вивчення 
та розв’язання питань, пов’язаних із діяльністю ветсанзаводу

«Особливістю цієї програми є те, що пе-
ред поданням запиту громада має також 
ухвалити програму природоохоронних захо-
дів і передбачити залучення коштів на окре-
мі проекти з місцевих бюджетів у міру своїх 
можливостей. Дякую органам місцевого са-
моврядування та людям, які працювали над 
документацією, що нам таки вдалося втілити 
задумане, – зауважує Ірина Мирославівна. 
– Перший транш уже надійшов – 3,1 млн грн 
для Каменя-Каширського та 1 млн 85 тис. грн 
для селища Цумань». 

За кошти з Мінприроди для Каменя-
Каширського придбають спецтехніку та об-
ладнання, потрібні для екологічно безпечного 
роздільного збирання, сортування, знешко-
дження, захоронення, зберігання твердих 

та рідких побутових відходів. У Цумань за-
куплять автоцистерну вакуумну асенізаційну 
промислову для збирання та транспортуван-
ня рідких побутових відходів.

«Ці заходи дозволять не лише забезпечи-
ти надання громадам якісних послуг збиран-
ня, транспортування, знешкодження побуто-
вих та промислових відходів, а й убезпечать 
від постійної загрози потрапляння їх у ґрун-
тові води та водойми», – додала народний 
депутат.

Ірина Констанкевич висловила споді-
вання, що інші громади також отримають 
фінансування для придбання спецтехніки та 
належного облаштування полігонів твердих 
побутових відходів.

krem
enchuk.all.biz

Аби отримати кошти, громада 
має також ухвалити програму 
природоохоронних заходів

ukrop.com
.ua

  Анна ВОЛОЩУК
Ківерцівський район

будьте здорові

Улітку в Ківерцівському районі 
Волині започаткували практику 

проведення виїзних прийомів лікарів. 
Головна мета – профілактика.

Як розповіла народний депутат Ірина Кон-
станкевич (УКРОП), яка й виступила з такою 
ініціативою, у серпні цю практику продовжу-
ють, оскільки прийоми виявилися направду 
ефективними.

«Ми переконалися, що такі прийоми ліка-
рів – ефективні, що людям це вкрай потрібно, 
особливо в умовах, коли медична реформа 
анонсована, але ще не дієва, бо на неї немає 
фінансового ресурсу. Такі виїзди відбувалися 
в липні, і ми плануємо й надалі продовжувати 
практику профілактичних оглядів селян», – 
каже народний депутат.

На думку Ірини Констанкевич, проблема 
зі здоров’ям сільського населення Волині то-
тальна. В умовах бездоріжжя та відсутності 
сполучення із райцентрами люди аж ніяк не 
завжди мають можливість доїхати до лікарів 
на огляд, тож захворювання  вчасно не діаг-
ностують, а тому й часто не лікують. 

ПРАКТИКУ ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ 
ЛІКАРІВ ПРОДОВЖУЮТЬ

«До мене неодноразово зверталися люди 
поважного віку, пенсіонери, які не мають 
можливості виїхати з села на профілактичний 
огляд в лікарню. Ми організували виїзди ліка-
рів у село Жорнище і село Хорлупи Ківерців-

ського району. На ці прийоми прийшло понад 
сто людей. Вони йшли, бо доведені до краю 
нашою псевдоохороною здоров’я на селі. 
Тому таку практику будемо продовжувати», – 
наголосила Ірина Констанкевич.

Головна мета – профілактика

dt.ua
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Зміни – закон життя. І ті, хто дивиться тільки в минуле чи лише на сьогодення, 
безперечно, пропустять майбутнє. Джон Кеннеді

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. 

«Мій чоловік – власник частки 
квартири, де співвласниками є 
його мати та сестра. Зареєстро-
ваний у цій квартирі. Також 

тут зареєстрована наша неповнолітня 
донька (майже 9 років). За нашим за-
коном, чоловік зареєстрував дитину 
за місцем своєї реєстрації, не питаю-
чи дозволу ні в кого, бо повідомляти 
інших не було сенсу – ми боялися, що 
можуть завадити, наприклад, знищи-
ти документи. У нас інших варіантів 
житла, на жаль, немає. За місцем моєї 
реєстрації мені жодна служба не до-
зволить її зареєструвати, та й чоловік, 
звичайно, проти, бо я зареєстрована 
у місті, яке вже кілька років потерпає 
від обстрілів.

Чи є якась можливість мені заре-
єструватися або отримати якусь до-
відку чи офіційний дозвіл мешкати у 
квартирі зі своїми чоловіком та донь-
кою без згоди свекрухи на підставі 
того, що тут зареєстрована моя мало-
літня дитина, ми з чоловіком у закон-
ному шлюбі, а дитина потребує того, 
щоб мати мешкала з нею. Зрозумійте 
правильно: мене цікавить не право 
власності, а саме моє право тут пере-
бувати».

Ситуація непроста, та вихід знайти 
можна, хоча слід буде пройти дві судові 
процедури. По-перше, спочатку вашому 
чоловікові через суд треба принайм-
ні встановити порядок користування 
спільним частковим майном із сестрою 
та матір’ю. 

Відповідно до ч. 2 ст. 386 Цивільного 
кодексу України, власник, який має під-
стави передбачати можливість порушен-
ня свого права власності іншою особою, 
може звернутися до суду з вимогою про 
заборону вчинення нею дій, які можуть 
порушити його право, або з вимогою про 
вчинення певних дій для запобігання та-
кому порушенню. Відповідно до пунктів 
3, 5 ч. 2 ст. 16 ЦК України, способами за-
хисту цивільних прав та інтересів можуть 
бути, зокрема, такі, як припинення дії, 
яка порушує право, примусове виконан-
ня обов’язку в натурі. Частиною 2 ст. 358 
Цивільного кодексу України передбаче-
но, що співвласники можуть домовитися 
про порядок володіння та користуван-
ня майном, що є їхньою спільною част-
ковою власністю. Відповідно до ч. 3 ст. 
358 Цивільного кодексу України, кожен 
із співвласників має право на надання 
йому у володіння та користування тієї 
частини спільного майна в натурі, яка 
відповідає його частці у праві спільної 
часткової власності. У разі неможливості 
цього він має право вимагати від інших 
співвласників, які володіють і користу-
ються спільним майном, відповідної ма-
теріальної компенсації.

Після такого рішення суду можна 
подати наступний позов від вашого чо-
ловіка, вас та вашої спільної доньки до 
сестри та матері чоловіка про вселення 
до квартири, де чоловік має частку, реє-
страцію в ній вашого місця проживання 
та користування житлом у межах такої 
частки. Тут вам у пригоді стане норма, 
передбачена ст. 405 Цивільного кодексу 
України, де вказано, що члени сім’ї влас-
ника житла, які проживають разом з ним, 
мають право на користування цим жит-
лом відповідно до закону. Житлове при-
міщення, яке вони мають право займати, 
визначає його власник.

   Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста

На 23-й округ за сприяння народного депутата 
Ірини Констанкевич протягом 2016-2017 
років із фонду соціально-економічного 
розвитку надійшло майже 28 млн грн. З них на 
Маневицький район – 6 млн 700 тис., Камінь-
Каширський – 7 млн 534 тис., Любешівський – 
4 млн 232 тис., Ківерцівський – 5 млн 304 тис. 
Ці кошти скеровано у 71 школу, 13 дитячих 
садочків, 16 сільських клубів і будинків 
культури, 21 заклад охорони здоров’я та на 
28 інших інфраструктурних об’єктів.

БЕЗПОРАДНИХ ІНВАЛІДІВ 
ВИКИНУЛИ НА ВУЛИЦЮ

ГУНЧИК ВВАЖАЄ, ЩО НАРДЕПИ 
МАЮТЬ СПРЯМОВУВАТИ КОШТИ 
ЛИШЕ НА ВЕЛИКІ ОБ’ЄКТИ

глухий кут

дивна позиція

Матір та ї ї двох 
дітей кілька 
років тому 

викинули з гуртожитку 
просто на вулицю. 
Тривалий час мешкали 
ці люди у студентському 
тимчасовому житлі, 
розташованому в 
районі Гнідави у 
Луцьку. Там Людмила 
Григорівна працювала 
вихователькою. І 
допрацювалася до... 
психіатричного діагнозу. 
Щоправда, після того, 
як жінка захворіла, 
керівництво навчального 
закладу (директор 
технікуму Корчук І. В. – ВН) 
довго не наважувалося 
позбавити ї ї житла. 
Заходилися виселяти 
родину лишень три 
роки тому. Практично 
зразу після того, як 
встановилася у країні 
повна правова анархія. 

Спершу виставили нещас-
них людей за двері без суду та 
слідства. Коли ж донька Людми-
ли Григорівни Алла звернулася 
до прокуратури, то керівництво 
навчального закладу зрозуміло 
свою помилку. І умовно повер-
нуло родину в гуртожиток. Про-
те ненадовго, бо пішло до суду. 
Врешті-решт людей позбавили 
тимчасового житла за рішенням 
служителів Феміди. 

А починалася ця історія ще 
багато років тому, коли Людми-
ла Григорівна переїхала з півдня 
України у рідне село Млинівсько-
го району Рівненської області. Так 
сталося, що з чоловіком Олексан-
дром Вишнивецьким жінка роз-
лучилася і, забравши двох дітей, 
повернулася до батьків. Нато-
мість Олександр Олександрович 
залишився проживати у Мико-
лаєві, куди його скерували пра-
цювати лікарем після медичного 
інституту.

Кілька років поспіль Людмила 
Григорівна трудилася у сільській 
школі, доки рідний брат підшуко-
вував їй роботу в Луцьку. Лишень 
у 1979 році вона влаштувалася 

ціальних пенсій їм ледве вистача-
ло на найнеобхідніше, а не те що 
на якісь правові суперечки. Так і 
залишилися троє людей просто 
неба. Відтоді туляться по чужих 
кутках. Та й яких! Напівзруйнова-
них! Без газу, води та інших благ 
цивілізації. А Людмила Григорів-
на, до речі, ще й лежача...

ЯК ЛЕЖАЧІЙ 
БЕЗДОМНІЙ 
ПОМІНЯТИ 
ПАСПОРТ?

Виходить, що пропрацювала 
ця жінка на благо нашої держави 
й залишилася нікому не потріб-
ною. Змушена бідолаха решту 
життя пролежати у напівзруйно-
ваних хатах. А тут з’явилася нова 
проблема. Річ у тім, що у Людми-
ли Григорівни ще радянський 
паспорт, тому українську пенсію 
отримувати жінка не може. Вона 
давно згодна поміняти документ, 
проте до фотоательє дістатися 
просто не в змозі. Як же їй зроби-
ти фотографію? Везти жінку туди 
хіба разом із ліжком?!

Тож наразі у родини ані житла, 
ані можливості щось змінити на 
краще. Скажете, у Алли та Олек-
сандра є батько, що залишився 
працювати у Миколаєві. Так, звіс-
но, він є чи був. І колись навіть 
отримував однокімнатну кварти-
ру. Тільки нині навіть невідомо, чи 
живий чоловік. І чи його родина, 
бува, не перехопила спадщину.

Усі ці питання варто було б 
з’ясувати Аллі та Олександру, од-
нак поїхати до батька вони не мо-
жуть. Пенсії, що отримують, ледь 
вистачає на оплату найманого 
житла та сякого-такого харчу-
вання. Ось так і виживають без-
хатченки, які мають серйозні пси-
хіатричні діагнози. А здоровим 
людям, що керують новостворе-
ним технікумом, у який перейме-
нували навчальний заклад, де 
працювала Людмила Григорівна, 
до їхніх проблем зовсім немає 
діла. Вони викинули родину із 
студентського гуртожитку як не-
потріб і взялися виховувати мо-
лоде покоління, розповідаючи 
про доброту, співчуття та людя-
ність...

Голова Волинської 
облдержадміністрації 

Володимир Гунчик 
заявив, що кошти, 
які народні депутати 
залучають на свої округи 
в рамках програми 
соціально-економічного 
розвитку, мають бути 
спрямовані на три-чотири 
великі об’єкти в області, 
а не розпорошуватися по 
селах і містечках. 

Натомість народний депутат 
Ірина Констанкевич вважає, що 
така позиція чиновника непра-
вильна, адже усі платники подат-
ків області рівні у своїх правах. 
Тому реалізовувати кілька вели-
ких об’єктів за рахунок інших – 
неприпустимо.

Варто зауважити: на 23-й ви-
борчий округ народний депутат 
від УКРОПу Ірина Констанкевич 
залучила майже 28 млн грн. Ці 
гроші спрямовано на закупівлю 
обладнання в медичні заклади, 

  Анна ВОЛОЩУК
Луцьк

  Олена МОРОЗ
Луцьк

ного розвитку. Власне, це її пряма 
функція як виконавчої влади.

«Я постійно їжджу на свій 
округ і бачу всі проблеми волин-
ських селян. Школи опалюються 
пічками, туалети на вулиці, амбу-
латорії без води. Тому я сприяю і 
тим, хто десятиліттями не бачив 
від держави жодної підтримки, 
жодної копійчини. Скажімо, на 
школу в Осівцях я скерувала 
3,5 млн грн. Але ми не маємо 
права відмовляти і лікарні в Ма-
невичах у придбанні мамографа, 
адже у цьому районі висока он-
козахворюваність серед жінок, – 
наголошує Ірина Констанкевич. 
– Усі є платниками податків, і ми 
зобов’язані допомагати. Не мож-
на дискримінувати одних за ра-
хунок інших чи обмежувати пра-
во на доступні соціальні послуги. 
Нардепи залучили кошти – подя-
куйте. І зі свого боку як виконав-
ча влада намагайтеся вчасно та 
ефективно їх використати».

на ремонти шкіл, освітлення 
вулиць, утеплення дитячих са-
дочків тощо. Тільки-от, на думку 
Володимира Гунчика, всі ці кош-
ти мали надійти на будівництво 
кількох великих об’єктів, тобто 
трьох-чотирьох шкіл, вартість 
кожної – понад 50 млн грн.

На думку нардепа, на фінан-
сування цих шкіл кошти має залу-
чати насамперед облдержадміні-
страція із державного бюджету. 
Розв’язувати такі питання слід че-
рез Державний фонд регіональ-

працювати вихователем у гурто-
житок тодішнього професійно-
технічного училища №6. 

Як працівник училища Люд-
мила Григорівна отримала кім-
нату в студентському гуртожитку. 
Коли ж забрала із села доньку та 
сина, їй виділили ще одну. Родина 
оселилася у так званому блоці, де 
й прожила не один десяток років. 
Проте так сталося, що Людмила 
Григорівна захворіла й пішла з 
роботи. Але і далі мешкала з діть-
ми в студентському гуртожитку, 
доки керівництво навчального 
закладу не вирішило вигнати цих 
людей просто на вулицю.

З ГУРТОЖИТКУ 
ПЕРЕЇХАЛИ У... 
БОЖЕВІЛЬНЮ

А йти Людмилі Григорівні та її 
двом дітям було нікуди. На той час 
внаслідок важкої травми отримав 
схожий діагноз і її син Олександр. 
Тож коли вирішили їх виселяти з 
гуртожитку, то запроторили до 
божевільні й доньку Аллу. 

З одного боку, можливо, це 
добре, позаяк люди нині отри-
мують, хоча й невеликі, але що-
місячні кошти. А з іншого – з та-
кими діагнозами їм важко знайти 
бодай якусь роботу. Алла свого 
часу закінчила Рівненський ін-
ститут культури і нині могла б 
працювати. Однак...

До речі, коли Людмила Гри-

горівна влаштувалася в учили-
ще на роботу, звісно, вона стала 
на чергу, аби отримати житло. 
Проте черга та ще у вісімдесяті 
роки практично завмерла, тому 
жінка разом з уже дорослими 
дітьми так і залишалася жити у 
гуртожитку. Щойно серйозно за-
хворіла, то взагалі перестала ці-
кавитися просуванням черги. Не 
цікавилася вона й життям, тож її 
діти самотужки ставали на ноги. 
Син Олександр вивчився на кіно-
механіка, а донька Алла здобула 
вищу освіту бібліотекаря. 

Якось Олександр поліз на 
дах ремонтувати антени і звідти 
впав. Через травми він отримав 
інвалідність, оскільки серйозно 
пошкодив голову. Тож три роки 
тому, коли родину вирішили 
вигнати на вулицю, без психіа-
тричного діагнозу залишалася 
лишень Алла. Проте цю пробле-
му залагодили дуже швидко – за-
проторили молоду жінку в боже-
вільню й дали інвалідність. Тобто 
з гуртожитку родина практично 
переїхала у специфічну установу. 
А вийшла звідти, коли остаточно 
позбулася прав на житло. 

Звісно, студентський гурто-
житок – це тимчасовий прихис-
ток. Проте свого постійного кут-
ка сім’я так і не дочекалася. Тим 
паче, що двоє людей серйозно 
захворіли й потребували постій-
ного лікування. Призначених со-
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Ліля Бондар

Коли родину виселяли з гуртожитку, 
до божевільні запроторили й Аллу
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Тільки нещасні вірять у владу долі. Щасливі світу цього приписують самим собі всі успіхи, 
яких вони досягають. Джонатан Свіфт

земельні суперечки

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

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

  Анна ВОЛОЩУК
Фото автора 
Ратнівський район

ЧИЯ ЗЕМЛЯ: В ЗАБОЛОТТІ 
СЕЛЯНИ НЕ МОЖУТЬ 
ПОДІЛИТИ ТЕРИТОРІЮ

Здавалося б, у селах 
землі вистачає. Проте 
не все так просто 

для місцевих. У селищі 
Заболоття Ратнівського 
району селяни кілька 
років не можуть поділити 
земельні ділянки. А 
все через плутанину в 
документах.

НЕСПРАВЕДЛИВИЙ 
ПОДІЛ

Селище Заболоття таку назву 
має неспроста. Навколо нього – 
болота й озера. Вздовж битої ас-
фальтової дороги до населеного 
пункту – канали. З відчиненого вік-
на автівки в обличчя б’ють потоки 
важкого вологого повітря. На ямах 
добряче підтрушує. 

Селище справляє гнітюче вра-
ження. Ми минаємо центр Заболот-
тя та прямуємо в бік озера, до вулиці 
Заводської. То тут, то там над доро-
гою із диких кущів сором’язливо 
рудіють цегляні заводські будівлі 
колишнього цегельного заводу 
та старих радянських комбінатів. 
Іржаві рейки прорізують дорогу. 
Поряд із новобудовами – довгі, ще 
польські, хати, двоповерхові бага-
токвартирні будинки та городи.

На Заводській вулиці всього лиш 
кілька будинків, між ними – великий 
клапоть землі. Нас, журналістів, тут 
зустрічає гурт людей. Більшість із 
них мешкають на сусідній вулиці в 
польських будинках, і цю територію 
на Заводській з діда-прадіда вико-
ристовували під городи. 

«Колись на цій території було 
болото, яке нам дозволили осуши-
ти. Ми тут садили городи. З 1976 
року ще наші батьки користували-
ся цими земельними ділянками. 
Тут і дорога була до наших помеш-
кань», – розповідає місцева житель-
ка Наталія Камардіна.

За словами жінки, в 2014 році 
вона чи не першою написала заяву 
в селищну раду, аби землю, яку ви-
користовувала під город, надали 
під забудову.

«Мені дали добро на цю земель-
ну ділянку, і голова послав мене до 
архітектора, щоб той дав дозвіл. 
Тоді ж із держземкадастру привез-
ли людину робити знімання землі. 
Коли прийшла до архітектора, то 
він мені сказав, що дозвіл на землю 
дати не може, мовляв, це промисло-
ва зона», – каже Наталія Камардіна.

Жінку таке рішення неабияк 
здивувало. Адже тут, на заводських 
землях, за кілька метрів від люд-
ських городів з 1998 року зведений 
будинок сусідів. 

«На місці мого будинку раніше 
був смітник і газосклад», – киває го-
ловою господар оселі Віктор Глущук.

Землю під будівництво на цьо-
му клапті території не давали ні-
кому. Наступного року сюди знову 
приїхали архітектори та почали 
проводити знімання місцевості для 
розробки детального планування. 
Та далі – цікавіше.

«Навесні 2015 року тих людей, 
які писали в сільраду заяви на на-
дання земельних ділянок під бу-
дівництво, і мене в тому ж числі, 
викликали до голови сільради, щоб 
ми подивилися план детального 
планування цієї території. Земля 
була поділена на сім ділянок», – 
розповідає Наталія Камардіна.

За словами жінки, пізніше в сіль-
ській раді розробили інший план 
детального планування території, 
з яким людей ніхто не знайомив. 
У новому документі чиновники не 
врахували під’їзну дорогу, яка тут 

була, та збільшили межі осушуваль-
ного рову. 

«За новим планом із семи ді-
лянок вийшло вісім, і за браком те-
риторії у Віктора Глущука забрали 
цілий проліт огорожі, – обурюється 
пані Наталія. – Крім того, намалюва-
ли канаву завширшки вісім метрів. 
Де то така канава широка може 
бути?». 

«Зараз через цей план моя зе-
мельна ділянка зменшилася на дві-
три сотих», – підтверджує Віктор 
Глущук.

«Ми не хочемо воювати за межі 
території, за незрозумілі плани. Ми 
хочемо, аби нам землю дали так, як 
ми колись нею користувалася. Бо на 
цій території сотки роздали людям, 
які навіть у Заболотті не мешкають, 
а на хуторах навколо селища. Бо ж 
у кожного із нас є діти, внуки, хоч 
щось хочеться лишити їм. Вони ж 
виростуть, приїдуть в селище, буду-
ватимуться, – каже місцева житель-

ка Раїса Садчикова. – Ту земельну 
ділянку, якою я користувалася і за 
яку платила податки, віддали яко-
мусь чоловікові з хутора».

ДОКУМЕТАЛЬНА 
ПЛУТАНИНА

Пані Раїса каже: люди писали 
купу заяв у різні інстанції – і на по-
вернення землі, і на облаштування 
дороги. 

«Але реакції – жодної», – конста-
тує Раїса Садчикова.

Люди показують купу паперів – 
та в жодному із цих листів вони не 
побачили ні розв’язання їхньої 
проб леми, ні адекватної відповіді. У 
земельній плутанині звинувачують 
колишнього сільського голову Ва-
силя Головія. 

«Тож тут не прийшов депутат з 
області ділити землю. Ділив голова 
і керувався тим, чим хотів», – каже 
пані Раїса.

Щоб знайти кінці, ми помандру-

вали до помешкання колишнього 
сільського голови Василя Головія. 
Він переконує: усе робив за зако-
ном і чесно.

«Свого часу ми внесли зміни 
до генплану, зробили коректуван-
ня. Але скандал розгорівся за три 
метри землі, – переконаний екс-
голова. – Та земельні ділянки ми всі 
виділяли тим самим людям». 

За словами голови Ратнівської 
районної ради, депутата райради 
від «Українського об’єднання патрі-
отів – УКРОП» Михайла Макарука, 
люди зверталися по допомогу і до 
депутатів. Проте обранці громади в 
цій ситуації безсилі.

«Районна рада не уповноважена 
розв’язувати такі питання. Ми скеро-
вували всі звернення у прокуратуру. 
Є відповідь громадянам, яка нас не 
влаштовує. На мою думку, було допу-
щено чимало помилок у діловодстві 
сільської ради. І тепер треба сідати 
шукати точку, від якої почалися по-

Люди кажуть: земельні ділянки вже приватизували Сільський голова переконує, що все робив за законом

Спірна територія

Наталія Камардіна каже, що 
на землю було два плани

Районна рада всі звернення передала в 
прокуратуру, пояснює голова райради

рушення в діловодстві, ухваленні 
рішень, і починати спочатку», – пе-
реконаний голова райради.

Наразі селище Заболоття – 
центр новоствореної об’єднаної 
громади. Тож, на думку Михайла 
Макарука, теж керівництво ОТГ має 
з’ясовувати обставини нинішньої 
ситуації.

«Люди хочуть повернутися до 
плану з семи ділянок – до першого 
варіанту розподілу землі. У Забо-
лотті така плутанина із земельни-
ми ділянками не вперше. До нас у 
районну раду зверталися жителі, в 
яких на одну територію два рішен-
ня видано двом різним людям, – 
розповідає керівник райради. – Ми 
все скеровуємо в правоохоронні 
органи, які мають проводити роз-
слідування цих фактів».

НАСАМКІНЕЦЬ
Люди кажуть, якби їм дали до-

звіл на будівництво ще в 2014 році, 
то вже давно звели б будинки. 

«Уже за три роки зруб тут стояв 
би. А зараз через ту кризу хіба гро-
шей на фундамент вистачить», – бід-
кається пані Наталія.

Проте, попри незадоволеність 
нинішніми межами земельних ді-
лянок, селяни ці наділи вже прива-
тизували.

«А що нам лишалося робити?» – 
знизують плечима люди.

Поки ж тут нічого ніхто не будує. 
Земля стоїть пусткою та заростає 
бур’янами. На клаптиках городів 
буяє картопля. Селяни чекають рі-
шень та втручання у їхню ситуацію 
правоохоронних органів.
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КАРТОПЕЛЬКА 
З ГРИБОЧКАМИ
• 700 г картоплі    
• 400 г печериць  
• 200 г свинячого шпику 
• 1 цибулина  
• 1 пучок зеленої цибулі  
• 1 ст. ложка олії  
• сіль, перець до смаку

Картоплю ретельно вимити й 
почистити. Велику розрізати на 
2-4 частини, дрібну залишити ці-
лою. Печериці вимити, обсушити 
й порізати на 2-4 частини.

Свинячий шпик порізати не-
великими шматочками, цибулю – 
півкільцями. Дрібно покришити 
зелену цибулю.

На розігрітій сковороді в олії 
спасерувати цибулю, додати гриби 
й обсмажити їх 3-5 хв. Перекласти 
гриби з цибулею в сотейник. 

На розігрітій сковороді об-
смажити сало, щоб з нього почав 
витоплюватися жир, закинути 
картоплю й обсмажити її з усіх бо-
ків 3 хв.

Потім картоплю з салом пере-
класти в сотейник до грибів, по-
солити, поперчити, перемішати 
й поставити у розігріту до 200°C 
духовку на 20-30 хв. Перед пода-
ванням страву слід посипати зе-
леною цибулькою.

смакота

сільське господарство

МЛИНЦІ ЗІ ШПИНАТОМ 
• 1 скл. борошна    
• 1 скл. молока  
• 0,5 скл. води   
• 3 яйця  
• 1 ст. ложка олії
• невеликий пучок 
   шпинату  
• 2 ч. ложки цукру  
• 0,5 ч. ложки солі   

Шпинат помити, по-
класти в блендер, долити 
трішки води та подрібнити.

Збити яйця, додати молоко і знову збити. До яєчної сумі-
ші додати подрібнений з водою шпинат, перемішати. Однією 
рукою повільно перемішувати суміш, а іншою поступово до-
давати борошно. Додати сіль і цукор, гарно все перемішати. 
Влити до тіста 1 ст. ложку олії та ще раз перемішати. Розігріти 
сковороду, пекти млинці на невеликому вогні. 

нашвидкуруч

ФЕРМЕНТОВАНІ КОРМИ – 
ЦЕ ВАШ ВИСОКИЙ ПРИБУТОК!*Ціни на м’ясо в живій вазі 

зросли. Фуражним зерном 
завалені елеватори. 

Отримайте 200-250% прибутку! 
Вам його забезпечать 
кормоагрегати серії АКГСМ «Мрія» 
нового покоління. Це найвигідніша 
купівля, яка заощадить і 
примножить ваші гроші. 

Нашу технологію відгодівлі тварин наго-
роджено трьома золотими медалями, відзна-
чено грамотами міжнародних виставок. Прос-
та і доступна в експлуатації як фермерам, так і 
приватним особам: залий воду, засип зерно й 
отримай ферментовані, збагачені протеїном і 
амінокислотами корми. 

Усе за вас зробить кормоагрегат «Мрія». 
Високу стійкість корму (ф.г.к.с.) до вірусних 
захворювань забезпечує конструкція кор-
моагрегатів і процеси, що відбуваються в 
гідромлині-змішувачі. Дослідження корму 
(ф.г.к.с.), що їх проводив з 2002 року Полтав-
ський інститут свинарства ім. Квасницького, 
Інститутом степових районів «Асканія Нова» 
ім. Іванова та інститут Landsudvalget for Svine 
(Данія), підтвердили унікальні противірусні 

ВІДГОДІВЛЯ ТЕЛЯТ, ВРХ, ПОРОСЯТ, СВИНЕЙ
властивості зволожених ферментованих кормів із суміші 
зернових, їх стійкість до вірусних захворювань, зок рема, 
на 99% до АЧС (африканська чума свиней), що підтверджує 
15-річний період використання ферментованих кормів у 
господарствах України, далекого і ближнього зарубіжжя, 
де працюють понад 8400 кормоагрегатів. За цей період не 
було зафіксовано жодного випадку захворювання свиней не 
лише на АЧС, але й на інші вірусні захворювання, і це не ви-
падковість, а факт!

Кормоагрегати забезпечують на відгодівлі 10, 20, 40, 100, 
200, 300, 1000 голів. Окупність – від 10 до 30 днів. Інші агрега-
ти у 2-3 рази дорожчі. Аналогів нашим агрегатам немає, але 
вони дешевші, а за техніко-економічними показниками за-
вдяки унікальній конструкції набагато випереджають інші.

Мають гарантію – 1 рік, працюють 10 років до капіталь-
ного ремонту. 

Швидка доставка 
автотранспортом перевізника. 

Кваптеся! Таких вигідних умов більше ніде немає!

АДРЕСА ПРЯМОГО 
ВИРОБНИКА 

КОРМОАГРЕГАТІВ 
АКГСМ «МРІЯ»

74900, Херсонська 
область  

м. Нова Каховка 
вул. М. Букіна, 52

(05549) 7-08-88 
7-08-01 

(050) 848-50-68 
(098) 346 -35-22  

e-mail: 8mriya@gmail.com 
сайт: www. agrokorm.info

АКГСМ-06А
(до 10 голів)

АКГСМ-04А
(до 20 голів)

АКГСМ-01А
(до 1000 голів)

АКГСМ-04; -03
(до 40, до 100 голів)

КУК-01-200/400
(одночасно сухі та зволожені)

Шпинат корисно їсти 
вагітним жінкам та 
маленьким дітям, оскільки 
він містить більшість 
потрібних вітамінів

До столу запечену картоплю 
подавайте гарячою

варто знати

вітамінно і смачно

НАЇЛИСЯ 
ЧАСНИКУ? 

ЯК ПОЗБУТИСЯ 
НЕСТЕРПНОГО ЗАПАХУ

Незважаючи на свою користь, час-
ник має сильний запах, від якого важко 
позбутися. Міцний аромат з’являється 
тому, що в часнику є сірчисті речовини, 
які вступають у хімічну реакцію з бакте-
ріями, що є в порожнині рота. 

Вивести запах часнику нелегко, од-
нак можна запобігти його виникненню. 
Щоби запах часнику не з’явився, перед 
тим, як його з’їсти, слід випити склянку 
молока.

Вбити запах часнику в роті допомо-
жуть наступні способи.

1. Пожувати очищений волоський, 
мигдальний або кедровий горіх до утво-

рення кашки і виплюнути. 
Повторити двічі-тричі.

2. Пожувати зелень або корінець 
пет рушки відразу після їди. 

3. Почистити зуби  відразу після їди. 
4. Пожувати цедру лимона, апельси-

на або мандарина. 
5. Пожувати свіжі зерна кардамону, 

корицю або гвоздику.

ЛАСУЙТЕ ФРУКТОВИМИ 
ЛІТНІМИ САЛАТАМИ

У літні дні приготуйте 
легкий салат із 

сезонних ягід і фруктів. 
Така страва наситить 

і подарує відмінний 
настрій.

САЛАТ №1
• 200 г малини   • 100 г чорниць

• 3 нектарини   • 1 ст. ложка меду
• 2 ст. ложки лимонного соку

З промитих ягід та фруктів видаліть гілочки 
й листочки. Нектарини за бажанням очистіть від 
шкірки, наріжте великими шматками. Змішайте 
лимонний сік і рідкий мед. Перемішайте ягоди і 
нектарини в мисці, полийте заправкою й відразу 
ж подавайте.

САЛАТ №2
• 1 банан   • 1 ківі   • 1 персик
• 50 г лохини або чорниць
• 100 г винограду   

• 100 г малини
• 50 г брусниць 
   або журавлини
• йогурт для заправки

Усі фрукти та ягоди добре промийте. Банани 
наріжте шматочками. М’якоть ківі і персика на-
ріжте кубиками, а великі виноградини розріжте 
навпіл. Складіть фрукти і ягоди в тарілку. Перед 
подаванням полийте йогуртом та перемішайте.

САЛАТ №3
• 3 персики або нектарини   • 100 г аґрусу
• 100 г чорниць   • 1 ст. ложка меду
• 1-2 ст. ложки лимонного соку

Усі фрукти і ягоди добре промийте й обсу-
шіть. Персики розріжте навпіл, вийміть кісточки 
і наріжте м’якоть великими шматочками. Вида-
літь хвостики аґрусу і чорниці, якщо потрібно. 
Змішайте рідкий мед та лимонний сік. Складіть 
фрукти і ягоди в тарілку, заправте медом з ли-
моном.



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

ТЕЛЕПРОГРАМА
www.volynnews.com 9

Не так важливо бути щасливим вічно. Головне – бути щасливим зараз. Серіал «Анатомія Грей» 

№ 31 (79)  10 серпня 2017 року

ВІВТОРОК 15 серпня
06.35, 08.45, 09.20, 14.00 

Погода
06.40 М/с «Мандрівники 

в часі»
07.30 Ранковий блок 

програм
08.20 М/ф «Книга 

джунглів»
08.50 Д/с «Порятунок 

ферми»
09.25 Анонс дня
09.30 Т/с «Гранд-готель»
12.05 Т/с «Епоха честі»
13.00, 15.00, 18.30, 21.00 

Новини
13.15, 23.00 Вересень
14.05 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, 21.30 Всесвітні 

ігри-2017. Яскраві 
моменти

19.00 Новини. Культура
19.20 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
19.55 Д/с «Орегонський 

путівник»
20.30 Наші гроші
21.50 Т/с «Серце океану»
22.50 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»
23.30 Чоловічий клуб

UA: ПЕРШИЙ

03.10, 02.55 Зона ночі
04.45, 18.00 Абзац
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»
10.45 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
14.30 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Черговий 

тато»
22.45 Х/ф «Важкі 

підлітки»
00.15 Х/ф «Пастка для 

батьків»

НОВИЙ КАНАЛ
06.40, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.40 «Україна має 

талант!-4»
12.50, 00.55 «Містичні 

історії-5 з Павлом 
Костіциним»

13.45 «Битва 
екстрасенсів. 
Апокаліпсис»

18.00, 22.00 Вікна-
Новини

18.40, 00.00 «Слідство 
ведуть екстрасенси»

20.35, 22.45 «Вагітна 
у 16»

23.10 «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 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях
10.50, 04.40 Реальна 

містика
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар 2»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Між коханням 

та ненавистю»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Спеціальний 
корпус»

02.00 Х/ф «Форсаж»

УКРАЇНА
06.00, 19.00 Бандитський 
Київ 07.20 Скарб.UA 
08.10, 12.50 Правила 
життя 09.00 Правда 
життя 10.00 За межею 
комфорту 10.50, 17.00 
Мисливець та жертва 
11.50 Повернення 
додому 13.40 Містична 
Україна 14.30 Бандитська 
Одеса 15.20, 23.40 
Бойові сили 16.10, 20.50 
Скарби власноруч 18.00, 
22.40 Диво-винаходи 
20.00 Полювання на 
НЛО 21.40 Мистецтво 
виживання 00.30 
Підроблена історія 03.40 
Брама часу 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 19.30 «ТСН»

06.45, 07.10, 08.10 
«Сніданок з 1+1»

09.10 «Чотири весілля»
10.35, 11.50 «Міняю 

жінку - 4»
13.05, 14.05, 15.05, 

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

16.05 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

23.10, 01.10 Х/ф 
«Небезпечні сни»

05.05 «Ескімоска - 2: 
пригоди в Арктиці»

1+1

06.00 Мультфільм
06.20, 13.30, 22.40 

«Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 10.10 «Давай 
одружимося»

11.00, 12.25, 20.40 Т/с 
«Східні солодощі»

16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 05.10 «Подробиці»
00.25 Т/с «Серафима 

Прекрасна»
03.10 «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, 04.30 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.05 Більше ніж правда
11.00, 13.20 Х/ф «Велика 

справа»
13.30 Т/с «Танці 

маріонеток»
15.20, 16.10 Т/с «Чужі 

крила»
17.40, 21.25 Т/с 

«Сильніше вогню»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.25 Х/ф «Крижані 

солдати»
00.30 Х/ф 

«Работоргівля»
02.05, 04.50 Дивитись 

усім!
02.40 Провокатор
04.20 Служба розшуку 

дітей
04.25 Студія Вашингтон

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф «Білосніжка»
11.40 Х/ф «Гензель і 

Ґретель»
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, 03.30 Віталька
17.50, 22.00, 02.40 

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

винищувачка вампірів»
01.50 Казки У
05.40 Корисні підказки

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 «Видатні 

волиняни»
13.40 «Мультфільм»
14.15 «Чудесний канал»
14.40 Т/ц «Спадщина»
15.05 Т/ц «Козацька 

звитяга»
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/ф «Валентина 

Михальська: «Любов 
перемагає»

18.35, 05.30 «Волинська 
веселка»

19.00, 00.00 Новини. 
Підсумок

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

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

(дайджест)
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.50 «Музичний проспект»
23.50 «Хроніка війни»
00.25 «Із перших уст»
00.30 «Громадський 

вектор»
01.25 Т/ц «Лінія здоров’я»
01.50 Т/ц «Ми - українські»
02.10 «Музичний проспект»
03.20 Т/ц «Історія без 

купюр»
03.40 Т/ц «Сам собі 

господар»

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, 03.10 
Погода

07.35 Глобал 3000
08.35, 18.30 Вголос
08.45, 16.20, 23.45 

Візерунок дня
09.00 Т/с «Поклик 

предків»
10.00 Дайджест
10.30 Культ Ура!
11.00 Топ- Нет
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20, 17.20 Забави

АВЕРС 12.30 Т/ц «Дзеркало 
історії»

14.15 Шукаємо таланти
15.00 Х/ф «Хочу 

зробити зізнання»
16.00 ЧП+
17.00 Ломастер
17.30 Рандеву
18.00 У фокусі Європа
19.00 Т/с «Айвенго»
20.00 Запитай у депутата
20.55 Вечірня казочка
21.00 Завтра-сьогодні
22.05 Х/ф «Хочу 

зробити зізнання»
23.15 Культ Ура!
00.35 Т/с «Айвенго»
01.35 Музична скринька
02.00 МузейОк
03.05 Х/ф «Хочу 

зробити зізнання»
04.30 Ретроспектива: 

«Коліївщина»

06.40 М/с «Мандрівники 
в часі»

07.30 Ранковий блок 
програм

08.20 М/ф «Книга джунглів»
08.50 Д/с «Супервідчуття»
09.30 Концерт 

симфонічного оркестру 
K&K Philharmoniker 
(Австрія). Kendlinger 
dirigent Straub

11.20 Т/с «Епоха честі»
13.00, 15.00, 18.30, 21.00 

Новини
13.15, 23.00 Перша 

шпальта
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 Вікно в Америку
18.45, 21.30 Всесвітні 

ігри-2017. Яскраві 
моменти

19.00 Новини. Культура
19.20 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
19.55 Д/с «Орегонський 

путівник»
20.30 Вересень
21.50 Т/с «Серце океану»
22.50 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»
23.30 Чоловічий клуб

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»

10.45 «Міняю жінку - 4»

12.00 Х/ф «Інша жінка»

15.50 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

20.15, 21.15, 22.10 Т/с 

«Центральна лікарня»

23.10, 01.20 Х/ф «На 

гребені»

05.20 «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»

06.00 Мультфільм
06.20, 13.30, 22.40 

«Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 12.25 Т/с «Секта»
15.15 «Чекай на мене»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 05.15 «Подробиці»
20.40 Т/с «Східні 

солодощі»
00.25 Т/с «Серафима 

Прекрасна»
03.20 «уДачний проект»
03.45 «Готуємо разом»

05.15 Служба розшуку 
дітей

05.20, 02.05, 04.55 
Дивитись усім!

06.05 Громадянська 
оборона

07.00, 04.35, 08.45, 
12.45, 15.45 Факти

07.45, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.15 Надзвичайні 
новини. Підсумки

10.10 Антизомбі
11.10, 13.20 Х/ф «Убивча 

швидкість»
13.55 Х/ф «Куля в лоб»
16.10 Х/ф «Нестримні 3»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Сильніше 

вогню»
22.30 Х/ф 

«Работоргівля»
00.35 Т/с «Лас-Вегас»
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 «Осляча 

шкура»
11.40 Х/ф «Зоряні 

таляри»
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, 03.30 Віталька
17.50, 22.00, 02.40 

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

винищувачка вампірів»
01.50 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, 21.05 Місто
09.00 «Ранок «Нової 

Волині» (дайджест)
10.25 Х/ф «Мамо, я 

льотчика люблю»
12.00 «Музичний 

проспект»
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»
21.35 «Час країни»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

23.30 «Спорт для всіх»
01.20, 06.35 «Волинська 

веселка»
02.15 Д/ф «Сімдесятники. 

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

проспект»
05.15 Т/ц «Мандруємо 

вдома»
05.30 Т/ц «Живописна 

Сіверія»
06.00 Т/ц «Історія без 

купюр»
06.25 Т/ц «Музеї Волині»

05.25, 16.00 «Все буде 
добре!»

07.20 Х/ф «Осінній 
вальс»

09.25 «Україна має 
талант!-4»

13.20 «Битва 
екстрасенсів. 
Апокаліпсис»

18.00, 22.00 Вікна-
Новини

18.40, 01.00 «Слідство 
ведуть екстрасенси»

20.35, 22.35 «Хата на 
тата»

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

Юкрайна»
10.30, 01.15 «Розсміши 

коміка»
11.25, 19.00 «Орел і Решка»
12.25, 02.00 «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 Х/ф «Принцеса 

спецій»
23.50 Х/ф «Закохані 

невротики»

05.00, 18.00 Абзац
05.55, 07.43 Kids Time
06.00 М/с «Сімейка 

Крудс»
06.50 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.45 Х/ф «Чого хочуть 

жінки»
10.10 Х/ф «Свекруха-

монстр»
12.00 Х/ф «Освідчення»
14.30 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Пастка для 

батьків»
23.20 Х/ф «Домашній 

арешт»
01.30 Х/ф «Улюбленці 

Америки»

06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною

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

09.15, 03.20 Зірковий 
шлях

11.00 Т/с «Ляльки»
14.45, 15.30 Т/с «Буде 

світлим день»
19.45, 02.20 Ток-шоу 

«Говорить Україна»
21.00 Т/с «Між коханням 

та ненавистю»
23.30 Х/ф «Форсаж»
05.20 Т/с «Черговий 

лікар»

06.00, 14.30, 00.30 
Бандитська Одеса 07.20 
Україна: забута історія 
08.10, 12.50 Правила 
життя 09.00 Правда 
життя 10.00 За межею 
комфорту 10.50, 17.00 
Мисливець та жертва 
11.50 Повернення 
додому 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 Академік Корольов 
21.40 Мистецтво 
виживання 03.30 Теорія 
змови 05.00 Смарт-шоу 

ПОНЕДІЛОК 14 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, 08.25, 18.55, 22.00, 

00.30, 03.00 Погода
07.30 Євромакс
08.00 Огляд світових 

подій
08.30 Х/ф «Злочин 

з багатьма 
невідомими»

10.00 Діагноз: здоров’я
10.30 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
14.15 Шукаємо таланти
15.00 Д/ф «Собор на крові»

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 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
22.05 Худ. фільм «Хочу 

зробити зізнання»
23.15 Культ Ура!
00.35 Т/с «Поклик 

предків»
01.35 Музична скринька
03.05 Худ. фільм «Хочу 

зробити зізнання»
04.30 Ретроспектива: 

«Алітет йде в гори»

Фільм «Работоргівля»

22:30

m
y-hit.org

Фільм «Пастка для батьків»

00:15

kinopoisk.ru
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СЕРЕДА 16 серпня
06.35, 08.45, 09.20, 

14.00, 16.15 Погода
06.40 М/с «Мандрівники 

в часі»
07.30 Ранковий блок 

програм
08.20 М/ф «Книга 

джунглів»
08.50 Д/с «Порятунок 

ферми»
09.25 Анонс дня
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.15 Т/с «Епоха честі»
13.00, 15.00, 18.30, 21.00 

Новини
13.15, 23.00 Наші гроші
14.05 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, 21.30 Всесвітні 

ігри-2017. Яскраві 
моменти

19.00 Новини. Культура
19.20 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
19.55 Д/с «Орегонський 

путівник»
20.30 Слідство. Інфо
21.50 Т/с «Серце океану»
22.40 Мегалот
22.50 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»
23.30 Чоловічий клуб

UA: ПЕРШИЙ

04.45, 18.00 Абзац
05.35, 06.55 Kids Time
05.40 М/с «Сімейка Крудс»
06.00 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.00 Т/с «Щасливі 

разом»
10.45 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
14.30 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Тернер і Хуч»
23.00 Х/ф «Черговий 

тато»
00.45 Х/ф «Домашній 

арешт»
02.55 Зона ночі

НОВИЙ КАНАЛ
06.55, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.50 «Все буде смачно!»
09.45 «Україна має 

талант!-3»
12.10, 01.05 «Містичні 

історії-5 з Павлом 
Костіциним»

14.00 «Битва 
екстрасенсів. 
Апокаліпсис»

18.00, 22.00 Вікна-
Новини

18.40 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

20.35, 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 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 «Між коханням 

та ненавистю»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Спеціальний 
корпус»

УКРАЇНА
06.00, 14.30 Бандитська 
Одеса 07.20 Скарб.
UA 08.10, 12.50 
Правила життя 09.00, 
00.30 Правда життя 
10.00, 21.40 За межею 
комфорту 10.50, 17.00 
Мисливець та жертва 
11.50 Флорида: пори 
року 13.40, 03.40 
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 
Зворотній бік Місяця 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 19.30 «ТСН»

06.45, 07.10, 08.10 
«Сніданок з 1+1»

09.10 «Чотири весілля»
10.30, 11.45 «Міняю 

жінку - 4»
13.00, 14.00, 15.00, 

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

16.00 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

23.10, 01.00 Х/ф «Судове 
обвинувачення Кейсі 
Ентоні»

04.45 «Ескімоска - 2: 
пригоди в Арктиці»

06.00 Мультфільм
06.20, 13.30, 22.40 

«Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 10.10 «Давай 
одружимося»

11.00, 12.25, 20.40 Т/с 
«Східні солодощі»

16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 05.10 «Подробиці»
00.25 Т/с «Серафима 

Прекрасна»
03.10 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.30, 10.05 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

11.05, 13.20 Х/ф 
«Крижані солдати»

13.30, 16.10 Т/с «Чужі 
крила»

17.45, 21.25 Т/с 
«Сильніше вогню»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.30 Х/ф «8 міліметрів»
01.05 Х/ф «Велика 

справа»
02.40, 04.45 Дивитись 

усім!
03.20 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 «Кіт у чоботях»
11.40 Х/ф «Осляча шкура»
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, 03.30 Віталька
17.50, 22.00, 02.40 

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

винищувачка вампірів»
01.50 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 «Волинська 

веселка»
11.00 «Здоровенькі були!»
11.30 «Схід і Захід - 

разом!»
12.00 «Тільки разом!» 

(дайджест)
12.30 «Громадський 

вектор»
13.30 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
14.00 «Ми вас обирали»
14.30 Т/ц «Історія без 

купюр»
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 Д/Ф «Сімдесятники. 

Леонід Биков»
18.00 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
18.20 Т/ц «Як це було»
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.45 «Євровибір»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Роки і долі» 

(В.Герасимлюк)
21.35 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.35 «Час-Time»
23.50 «Хроніка війни»
00.30 «Євровибір»
01.25 «Волинська 

веселка» (Концерт 
ансамблю «Колос»), 
1, 2 ч.

02.45 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 

Вголос
08.45, 16.20, 23.45 

Візерунок дня
09.00 Т/с «Айвенго»
10.00 Діагноз: здоров’я
10.30 Культ Ура!
11.00 Топ- Нет
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20, 17.10 Забави

АВЕРС 12.30 Т/ц «Дзеркало 
історії»

14.15 Шукаємо таланти
15.00 Худ. фільм «Хочу 

зробити зізнання»
16.00 ЧП+
17.00 Ломастер
17.30 Рандеву
18.00, 02.00 МузейОк
18.15 Життя в цифрі
19.00 Т/с «Айвенго»
20.00 Євромакс
20.40 Вечірня казочка
21.00 Феєрія мандрів
22.05 Х/ф «Діаманти 

шаха»
00.35 Т/с «Айвенго»
01.35 Музична скринька
03.05 Х/ф «Діаманти 

шаха»
04.30 Ретроспектива: 

«Сільва»

ЧЕТВЕР 17 серпня
06.35, 08.45, 09.20, 

14.00, 16.15 Погода
06.40 М/с «Мандрівники 

в часі»
07.30 Ранковий блок 

програм
08.20 М/ф «Книга 

джунглів»
08.50 Д/с «Порятунок 

ферми»
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.15 Т/с «Епоха честі»
13.00, 15.00, 18.30, 21.00 

Новини
13.15, 23.00 Слідство. 

Інфо
14.05 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, 21.30 Всесвітні 

ігри-2017. Яскраві 
моменти

19.00 Новини. Культура
19.20 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
19.55 Д/с «Орегонський 

путівник»
20.30 «Схеми»
21.50 Т/с «Серце океану»
23.30 Чоловічий клуб

UA: ПЕРШИЙ

04.45, 18.00 Абзац
05.35, 06.55 Kids Time
05.40 М/с «Сімейка 

Крудс»
06.00 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.00 Т/с «Щасливі 

разом»
10.45 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
14.30 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Двоє: Я та 

моя тінь»
23.00 Х/ф «Тернер і Хуч»
01.00 Х/ф «Штучний 

розум»

НОВИЙ КАНАЛ
07.05, 16.00 «Все буде 

добре!»
09.05 «Україна має 

талант!-3»
11.45, 00.50 «Містичні 

історії-5 з Павлом 
Костіциним»

13.35 «Битва 
екстрасенсів. 
Апокаліпсис»

18.00, 22.00 Вікна-
Новини

18.40 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

20.35, 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 «Між коханням 

та ненавистю»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Спеціальний 
корпус»

УКРАЇНА
06.00, 19.00 Бандитський 
Київ 07.20 Скарб.UA 
08.10, 12.50 Правила 
життя 09.00 Правда 
життя 10.00 Мистецтво 
виживання 10.50, 17.00 
Мисливець та жертва 
11.50 Пустелі: життя на 
межі 13.40 Містична 
Україна 14.30 Бандитська 
Одеса 15.20, 23.40 Бойові 
сили 16.10, 20.50 Скарби 
власноруч 18.00, 22.40 
Диво-винаходи 20.00 
Таємниці пірамід 21.40 
За межею комфорту 
00.30 Місто 01.20 1377 
спалених заживо 02.00 
Майор «Вихор» 02.50 
Чорна піхота 

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»
13.10, 14.10, 15.10, 

20.15, 21.15, 22.10 Т/с 

«Центральна лікарня»

16.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

23.10, 01.10 Х/ф «Марта, 
Марсі Мей, Марлен»

05.00 «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»

06.00 Мультфільм
06.20, 13.30, 22.40 

«Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 10.10 «Давай 
одружимося»

11.00, 12.25, 20.40 Т/с 
«Східні солодощі»

16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 05.15 «Подробиці»
00.25 Т/с «Серафима 

Прекрасна»
03.10 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.55 Секретний фронт
10.55, 13.20 Х/ф «48 

годин»
13.30, 16.10 Т/с «Чужі 

крила»
17.40, 21.25 Т/с 

«Сильніше вогню»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.30 Х/ф «Арена»
00.35 Х/ф «8 міліметрів»
02.40, 04.45 Дивитись 

усім!
03.25 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 «Спляча 

красуня»
11.40 Х/ф «Білосніжка»
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, 03.30 Віталька
17.50, 22.00, 02.40 

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

винищувачка вампірів»
01.50 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 «Музичний 

проспект»
11.00 Т/ц «Полігон»
11.30 Т/ц «Жіночий клуб»
12.00 Т/ф «Між Бугом і Богом»
12.30 «Євровибір»
13.25 Ретроспектива ВТ: 

«Благодать у горизонті» 
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»
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 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 Д/ф «Гнат Юра. На 

перехресті часу»
05.10 «Волинська 

веселка»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 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 

Вголос
08.45, 16.50 Візерунок 

дня
09.00 Т/с «Айвенго»
10.00 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»
14.15 Шукаємо таланти
15.00 Х/ф «Діаманти 

шаха»
17.00 Ломастер
17.30 Рандеву
18.00 Глобал 3000
19.00 Т/с «Айвенго»
20.00 У фокусі Європа
20.40 Вечірня казочка
21.00 Феєрія мандрів
22.05 Х/ф «Будинок 

батька твого»
00.35 Т/с «Айвенго»
01.35 Музична скринька
02.00 МузейОк
03.05 Х/ф «Будинок 

батька твого»
05.00 Ретроспектива: 

«Нескорені»

ВІДОМІ ЗІРКИ 
НАВІДАЛИСЯ В УКРАЇНУ  

Голлівудські зірки Міла Куніс та ї ї 
чоловік Ештон Катчер відвідали 

Чернівці – місто, в якому народилася 
знаменитість. Актори приїхали в 
Україну з Будапешта, де брали участь 
у кінозніманнях.

У Чернівцях їх зустрів кінорежисер 
Сергій Скобун. Мілі та Ештону дуже сподо-
балося місто. Однак актори не в захваті від 
українських доріг.  Спочатку пара говорила 
англійською мовою, але пізніше перейшла 
на російську.

«У Міли є бажання знятися в україн-
ському фільмі, – повідомив режисер. – 
Вона була на зніманнях, які ми проводили. 
Їй сподобалися локації та костюми. Вона 
так і сказала: «Я залюбки знялася б у яко-
мусь українському фільмі». 

голлівудські гості

Фільм «Тернер і Хуч»

Фільм «Кіт у чоботях»

23:00

10:30

Фільм «8 міліметрів»

22:30

kinokopilka.pro

kinonew
s.ru

tet.tv

У ВЕДУЧОГО ОЛЕСЯ 
ТЕРЕЩЕНКА – РАК 

Відомий український журналіст та 
ведучий Олесь Терещенко шокував 

громадськість звісткою про те, що в 
нього рак. Чоловікові 42 роки. Він – 
один із перших ведучих «ТСН», з 1998 
року проводив нічні випуски. Зараз 
Терещенко почав курс хіміотерапії, 
щоб побороти онкологічну хворобу.

«Друзі! У мене сер-
йозне випробування. 
Важка онкологічна хво-
роба, – написав він в ін-
тернеті. – Буду боротися 
з Божою допомогою! 
Учора розпочав хіміоте-
рапію. Дорого – 60 тис. 
грн лише за один курс. А 
потрібно таких чотири і 

ще шість з іншим препаратом». 
Терещенко каже, що обстеження й 

тести в лабораторії за кордоном уже по-
тягнули на 200 тис. грн. Наразі чоловік про-
ходить лікування в Україні, а трохи пізніше 
йому знадобиться допомога іноземних 
медиків. 

швидкого одужання! 

risu.org.ua
m

olbuk.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

Тренуйся щодня – ставай сильнішимТренуйся щодня – ставай сильнішим

ВОЛИНЬ СПОРТИВНА У ТРЬОХ ШКОЛАХ ЛУЦЬКА 
З’ЯВЛЯТЬСЯ СУЧАСНІ 
МІНІ-ФУТБОЛЬНІ ПОЛЯ 

Розвиток спорту на Волині – один 
з пріоритетних напрямків роботи 

Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». Ігор 
Палиця наголошує: вкладання грошей 
у спорт – це інвестиція у здоров’я 
волинян. Саме тому засновник Фонду 
сприяє розвитку спорту в Луцьку та 
області, підтримує проекти, спрямовані 
на розбудову інфраструктури 
спортивних об’єктів, заохочує юних 
спортсменів працювати над собою.

«Футбольне поле в кожну луцьку шко-
лу» – проект Фонду, спрямований на по-
пуляризацію спорту серед школярів. Упро-
довж чотирьох років сучасні міні-футбольні 
поля зі штучним покриттям уже отримали 
18 загальноосвітніх шкіл Луцька, а загаль-
ноосвітні навчальні заклади №1 та №8 від-
повідно отримали спортивний інвентар та 
облаштовану сенсорну кімнату. Початок но-
вого навчального року знаменує відкриття 
ще трьох футбольних полів. Роботи з їхньо-
го будівництва тривають у школах №№7, 19, 
22. 

НОВЕ ПОЛЕ ПОРЯД 
ЗІ ШКОЛОЮ

Спорт у Луцькому НВК «ЗОШ І-ІІ сту-
пенів №7 – природничий ліцей» на чільному 
місці. Тут проводять різноманітні змаган-
ня та заходи. Приміром, «День здоров’я», 
«Тато, мама, я – спортивна сім’я», змагання 
на Кубок директора школи. Діти відвідують 
різноманітні спортивні секції, займаються 
туризмом. Особливо тут люблять футбол. 
Навіть відсутність відповідних умов для 
тренування не заважає дітям забивати пе-
реможні голи у ворота суперників. 

– У нас було звичайне футбольне поле. 
Та коли йшов дощ, воно перетворювалося 
на суцільну калюжу. У спортивному залі теж 
не дуже пограєш у футбол, бо він малень-
кий і розташований на четвертому поверсі. 
Інколи на уроці фізкультури займається по 
два класи. Бо не вистачає місця, адже шко-
ла розрахована на 600 учнів, а навчається 
800, – ділиться проблемою директор закла-
ду Неоніла Карюк.

Нове футбольне поле облаштовують по-
ряд зі школою. Уже скоро школярі зможуть 
грати в улюблену гру на сучасному футболь-
ному полі зі штучним покриттям.

«У ЗМАГАННЯХ ВИГРАЮТЬ 
ТІ, ХТО МАЄ МОЖЛИВІСТЬ 
ТРЕНУВАТИСЯ У ВІДПОВІДНИХ 
УМОВАХ»

Схожа ситуація і в Луцькому НВК «ЗОШ 
І-ІІІ супенів №22 – ліцей». Це одна з найбіль-
ших шкіл міста. Тут здобувають освіту 1346 
учнів. Навчання відбувається у дві зміни. 
Вирує життя у школі і в суботу. Через пере-
наповненість заняття у спортивних секціях 
та гуртках художньої самодіяльності діти 
відвідують у вихідний день.

Баскетбол, волейбол, легка атлетика – це 
ті види спорту, секції з яких культивуються 
у школі. Ну і, звичайно, футбол. Юні гравці 
показують високі результати на змаганнях. 
Пишається школа й своїми випускниками, 
які пов’язали життя зі спортом, як-от бага-

торазовий чемпіон України, гравець націо-
нальної збірної команди України з футболу 
В’ячеслав Шевчук, майстер спорту України з 
легкої атлетики Олена Яновська.

Зі слів директора закладу Лариси Кучер, 
останнім часом з футболом виникли певні 
труднощі.

– Багато дітей займається спортом, у 
тому числі й футболом. За результатами 
міської спартакіади ми щороку є призера-
ми. Але останнім часом в нас були певні 
проблеми. У змаганнях виграють ті, хто має 
можливість тренуватися у відповідних умо-
вах – школи, де є сучасні поля, – розповідає 
Лариса Кучер. – Ми маємо спортивний зал, 
але діти у футбол там не грають. Переважно 
ходять тренуватися в інші навчальні закла-
ди, де є відповідні умови. Коли вони почули, 
що незабаром і в нас буде встановлено поле 
зі штучним покриттям, то надзвичайно зра-
діли. 

Про те, що учні навчальних закладів, 
де встановлено сучасні футбольні поля, 
демонструють кращі результати у змаган-
нях, свідчать і підсумки турніру «Шкіряний 

м’яч», що його третій рік поспіль організо-
вує Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» між 
школами Луцька.

«ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ – 
НАЙГОЛОВНІШЕ У ЖИТТІ» 

Про проблему спортивної інфраструк-
тури міста не з розповідей відомо депутату 
Луцької міської ради від УКРОПу Миколі 
Дендіберіну. Він каже, що сьогодні діти фі-
зично слабкі й мало займаються спортом. 
Тому потрібно, щоб у всіх навчальних за-
кладах було створено відповідні умови, щоб 
заохотити дітей до фізичного розвитку.

– Сучасні міні-футбольні поля – це 
можливість повноцінно займатися фізкуль-
турою, провадити здоровий спосіб життя. 
Діти, що грають у футбол, зможуть прихо-
дити й підвищувати свій рівень майстер-
ності. Це жонглювання ногами, головою, 
набивання м’яча. Дітей потрібно спонукати 
до занять спортом. Адже їхнє здоров’я – це 
найголовніше у нашому житті, – перекона-
ний Микола Дендіберін.

– Я не знаю жодного обласного центру, 

де кожна школа має таке поле. На сьогод-
ні вартість одного міні-футбольного поля 
становить один мільйон гривень. Фізична 
культура і спорт мають бути доступними 
для всіх – про це неодноразово наголо-
шував засновник Фонду Ігор Палиця. Під-
твердженням цього є будівництво не тільки 
міні-футбольних полів, а й інших спортив-
них об’єктів в області. У дитинстві ми мог-
ли тільки мріяти про такі поля, а сьогодні 
кожен охочий може проводити дозвілля, 
змагатися, активно відпочивати на таких 
спорудах, які створюють умови для подаль-
шого професійного зростання майбутнім 
футболістам та зменшують ризик отриман-
ня травм, – зауважив координатор програ-
ми «Волинь спортивна» Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Олексій Сорокун.

Роботи з облаштування полів добігають 
кінця. Уже 1 вересня учні ще трьох луцьких 
шкіл отримають можливість тренуватися та 
покращувати спортивні навики в сучасних 
умовах. 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Роботи з облаштування поля поряд 
зі школою №7 добігають кінця

Турнір «Шкіряний м’яч» на міні-футбольному полі
За місяць на футбольному полі 
школи №22 завирує життя

Мрія учнів ЗОШ №19 стане реальністю
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Фонд Ігоря Палиці

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

Людмила Тимощук, завідувачка акушерсько-гінекологічного 
відділення Ківерцівської районної лікарні, депутат облради 
від фракції «УКРОП»: 
– Я тричі їздила на парламентські слухання, де обговорювали 
медичну реформу. Дійшла висновку, що повного розуміння цього 
питання нема ні в парламенті, ні в Міністерстві охорони 
здоров’я. Розгляньмо конкретну ситуацію: в Локачах нема 
сімейного лікаря. З ким мають укладати договір люди – невідомо. 
Окреме болюче питання – фінансування медичної галузі. Зараз у 
державній медицині працюють ентузіасти. Поки наші чиновники 
не будуть лікуватися в Україні, ситуація не зміниться. 

СУЧАСНА ОСВІТА

ВІД ІДЕЇ ДО ПРОЕКТУ

ФОНД РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
ЗАЛУЧИВ У ДИТСАДОК ПОНАД 100 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ

ПОДВІЙНЕ СВЯТО В ОЗЮТИЧАХ

У день рівноапостольного 
князя Володимира 

дружна громада вперше за 
майже півстоліття зібралася 
на урочистості з нагоди Дня 
села. А ще того дня озютичівці 
підсумували результати 
співпраці з Фондом Ігоря 
Палиці «Тільки разом». 
Реалізувавши спільний 
проект, у селі відремонтували 
приміщення ФАПу та 
придбали сучасне медичне 
обладнання. 

ТІЛЬКИ РАЗОМ МИ 
МОЖЕМО ЗБУДУВАТИ 
ГАРНУ КВІТУЧУ УКРАЇНУ

На свято завітав радник голо-
ви обласної ради, голова фракції 
«УКРОП» у Волинській облраді 
Вячеслав Рубльов. Вітаючи озюти-
чівців, він, зокрема, зазначив: 

– Засновник Фонду «Тільки ра-
зом» Ігор Палиця завжди вболіває 
за реалізацію соціальних проектів. 
Сьогодні у вашому селі ми бачи-
мо, як змінився фельдшерсько-
акушерський пункт завдяки не-
байдужим людям. Фонд завжди 
підтримує ініціативи громади, 
адже тільки разом, починаючи з 
кожного села, зможемо збудувати 
гарну квітучу Україну. Вірю, що 
спільними зусиллями ми реалізу-
ємо ще не один проект, – зазначив 
Вячеслав Рубльов. 

Представник Локачинської 
районної організації політичної 
партії «Українське об’єднання пат-
ріотів – УКРОП» Оксана Дмитрук 
переконана: озютичівській громаді 
до снаги змінити ситуацію в селі на 
краще. Адже люди тут активні та 
звикли покладатися на власні сили.

– У цьому селі активно діє 
громадська організація «Озюти-
чівська», яка має успішний досвід 
проектної діяльності. З 2010 року 
тут реалізовано чотири проекти. 
ГО брала участь у проекті ЄС та 
Програмі розвитку ООН в Укра-
їні «Місцевий розвиток, орієнто-
ваний на громаду». У результаті 
замінили вікна й двері у школі, 
зробили ремонт шкільної котельні 
та замінили котли. Також зробили 
реконструкцію приміщення дит-

На території дитсадка №22 
«Радість», що в мікрорайоні 
ДПЗ міста Луцька, незвична 
тиша. У дошкільнят саме 
розпал літніх канікул. Тим 
часом працівники дитсадка 
готують приміщення до 
нового навчального року. Не 
мають спочинку і батьки, яким 
небайдуже, у яких умовах 
перебувають їхні діти.

Син Лілії Почтарук Андрійко 
перейшов у старшу групу. Хоча до 
школи йому ще цілий рік, хлопчик 
уже вміє читати, писати, рахувати. 
Ліля – одна з тих мам, які пере-
ймаються розвитком своїх дітей. 
Власне тому жінка й бере активну 
участь у житті дитсадка.

– Це обов’язок батьків, – пере-
конана молода мама. – Допомога 
може бути елементарна: прийти 
підфарбувати двері, підклеїти 
шпалери, облагородити майдан-
чик, підготувати групу до навчаль-
ного року.

З таким підходом батьків до 
навчання дітей не дивно, що коли 
у Фонді Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» започаткували проект «Фонд 

садка, пошили сценічні костюми 
для фольклорного колективу, – 
каже Оксана Дмитрук.

Коли на початку весни у ФАПі 
постала проблема ремонту і зміц-
нення матеріально-технічної бази, 
ініціативна група вирішила взяти 
участь у конкурсі проектів Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом». 
За словами Оксани Дмитрук, 
цей проект реалізовували досить 
швидко, оскільки люди працюва-
ли злагоджено. Грубку, яка вийшла 
з ладу, перемурували місцеві май-
стри. За кошти громади та місце-
вих інвесторів придбали нові меб-
лі, кушетку й умивальник. 

– Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» придбав для ФАПу дитячі 
електронні ваги, пеленальний сто-
лик, бактерицидну лампу, штатив, 
глюкометр, кушетку і тонометр, – 
каже завідувачка ФАПу Леся Га-

лайда. – Це дуже вагома підтрим-
ка для нашого медпункту. Люди 
звик ли, що можуть отримати пер-
шу медичну допомогу в селі. Тепер 
її можна надавати на якіснішому 
рівні. 
У СЕЛІ МАЮТЬ БУТИ І 
ФАП, І МЕДИК

До сільської медички з різ-
ними скаргами на самопочуття 
щодня звертається від трьох до 
шести осіб. Для всіх Леся Галайда 
знаходить добре слово, професій-
ну пораду. 

– До райцентру нам не так 
просто дістатися – нема прямого 
сполучення з Локачами. Двічі на 
день через Озютичі курсує автобус 
«Ковель-Володимир-Волинський». 
Тому в разі крайньої потреби хво-
рих довозять у районну лікарню 
приватним автотранспортом, – 
каже 70-річна Таїсія Хомут. 

ту сільської ради виділили 30 ти-
сяч гривень на заміну вікон і две-
рей у ФАПі. Цьогоріч долучилися 
до співфінансування спільного з 
Фондом Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» проекту. 

– Приємно в день подвійного 
свята бачити результати спільно 
впроваджених ідей. Бажаю, щоб із 
нового обладнання ви найчастіше 
використовували ваги для немов-
лят і пеленальний столик. Чекає-
мо від ініціативної громади нових 
проектів, – побажала озютичівцям 
Оксана Дмитрук.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Локачинський район

Жінка хворіє на цукровий діа-
бет, тож мало не щодня звертаєть-
ся до Лесі Галайди з проханням 
виміряти рівень цукру в крові. 
Пані Таїсія задоволена, що за під-
тримки Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом» у медпункт придбали 
новий глюкометр. 

– У селі люди важко працю-
ють, незважаючи на стан здоров’я. 
Коли вже геть припече, йдуть у 
ФАП – там і тиск зміряють, і зроб-
лять укол. У Локачі за 18 кіломет-
рів з пересадками не наїздишся, – 
каже Таїсія Хомут. 

До Озютичівської сільської 
ради належить два села: Озютичі 
та Запуст, у яких проживають від-
повідно 375 та 101 житель. Серед 
них – 84 дитини та 68 пенсіонерів, 
які потребують особливого ме-
дичного догляду. За словами Лесі 
Галайди, люди часто звертаються 
по телефонні консультації. 

– У селі мають бути і ФАП, і 
медик, – переконана голова Озю-
тичівської сільради Людмила 
Таровська. – Я – мама чотирьох 
дітей, тож звертаюся до місцевої 
медички іноді навіть уночі. Леся 
Галайда завжди піднімає слухавку 
і в разі потреби приходить на до-
помогу. Саме наша медичка вря-
тувала мою свекруху, коли у неї 
трапився інсульт.

В Озютичах роботу медика 
цінують і створюють для нього 
комфортні умови. Торік з бюдже-

розвитку навчального закладу», 
ДНЗ №22 був одним із перших, де 
ним зацікавилися і створили та-
кий фонд.

Фонд розвитку «Радість» 
успішно працює другий рік. За цей 
час вдалося залучити у дитсадок 
понад 100 тисяч гривень. Це бать-
ківські внески, допомога депутатів 
Луцької міської ради, які активно 
співпрацюють із дитсадком, кош-
ти підприємців. 

За цей час матеріальна база 
закладу поповнилася плазмовим 
телевізором, двома бойлерами, у 
всі групи придбали кварцові лам-
пи, вихователям купили флеш-
накопичувачі, щоб вони змогли 
зберігати методичні матеріали, 
оновили спортивний інвентар. 
Долучається фонд розвитку й до 
різних акцій та заходів, що їх про-
водять у дитсадку. Також тут орга-
нізовують багато майстер-класів, 

тренінгів, спрямованих на розви-
ток не лише дітей, а й батьків.

Голова правління фонду роз-
витку ДНЗ №22 «Радість» Андрій 
Костенко зізнається: іноді було не-
легко, та всі надії на фонд розвит-
ку – виправдані. 

– Якщо є бажання зробити для 
своїх дітей щось хороше, то не по-
трібно боятися. Усе вийде. Можна 
працювати й домагатися успіху, – 
знає не з розповідей Андрій Кос-
тенко. 

Досвід доводить: позитивний 
результат роботи фондів розвитку 
демонструють лише ті навчальні 
заклади, де є взаєморозуміння з 
адміністрацією дитсадка чи шко-
ли. У ДНЗ «Радість» таке розумін-
ня є. Адже трудяться заради блага 
дітей. 

– Я лише рік працюю завіду-
вачкою. Але коли прийшла на ро-
боту, відчула, що ми не одні. Нас 
чують, підтримують. У нас нала-
годжені стосунки з головою, чле-
нами правління фонду розвитку. 
Завжди є підтримка й допомога, – 
каже Ірина Сарнавська.

ДНЗ «Радість» працює за двома 
напрямками: мовно-літературним 
та фізкультурно-оздоровчим. То-
рік у садочку відкрили культурно-
оздоровчий центр «Малятко-
здоров’ятко», де діти займаються у 
підгрупах. Наразі завідувачка ра-
зом з правлінням фонду розвит ку 
думають над тим, щоб облаштува-
ти для дітлахів спортивний май-
данчик. 

– На жаль, сьогодні жоден на-
вчальний заклад не може працю-
вати повноцінно без батьківських 
коштів. Створення фондів роз-
витку дає змогу залучити їх біль-
ше. Я переконана: щоб піднімати 
освітній рівень та покращувати 
навчальну базу для наших дітей, 
такі фонди розвитку мають бути в 
кожному садочку, в кожній школі. 
Бо діти – це наше майбутнє, і най-
краща інвестиція – це інвестиція 
в їхній розвиток, – переконана 
депутат Луцької міської ради від 
фракції «УКРОП» Вікторія Побе-
режна.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

По допомогу до сільської 
медички звертаються щодня

Фонд розвитку «Радість» 
успішно працює другий рік

Ваги для немовлят 
використовують за 
призначенням

Чергова перемога ініціативної громади
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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

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: «СТАРОСІЛЛЯ – 
СЕЛО, ДЕ ШАНУЮТЬ ІСТОРІЮ ТА 
ПАМ’ЯТАЮТЬ ПРО СЬОГОДЕННЯ» 

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»

ПІДТРИМКА ГОСПОДАРІ КВАРТИР – ЇХНІ ВЛАСНИКИ
Народна мудрість радить: 
готуй сани влітку. Керуючись 
цим правилом, мешканці 
луцької багатоповерхівки, 
що на вулиці Гулака-
Артемовського, 15, вирішили 
замінити каналізаційні труби та 
оновити електропроводку. 

Рік тому за сприяння Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
власники квартир створили 
ОСББ «Луцьк Гарна Хата». Жек, 
який обслуговував цей буди-
нок, передав п’ятиповерхівку на 
баланс ОСББ не в найкращому 
стані. 

– Нашому будинку – 46 ро-
ків. За цей час каналізаційні 
труби поіржавіли, водопровідна 
магістраль теж потребувала за-
міни. За ці чотири десятиліття 
жек навіть і не думав замінювати 
металеві труби, – розповідає го-
лова ОСББ «Луцьк Гарна Хата» 
Світлана Бойко. 

Щоб не допустити аварійної 
ситуації, мешканці вирішили 
створити ОСББ і взяти участь 
у проекті «Сприяння розвитку 
ОСББ та ОСН», започатковано-
му Фондом Ігоря Палиці «Тільки 
разом». Світлана Бойко наголо-

Центральна садиба 
Старосільської сільської 

ради відзначила 228-му річницю. 
Проте, на думку її очільника 
Віктора Регешука, населений 
пункт значно молодший.

– Наше село відбудовується, 
розширюється. Якщо порівнювати 
Старосілля із живим організмом, то 
йому десь 25 років. У нас функціону-
ють школа, дитячий садочок, клуб, 
ФАП, заклади торгівлі. На території 
сільської ради розміщені успіш-
ні підприємства ТзОВ «Баффало» 
та ТзОВ «Агроситниця», завдяки 
яким нам вдається розвиватися та 
втілювати задумане. Але головним 
нашим надбанням є люди, адже 
вони працьовиті, щирі та активні, – 
розповів Віктор Регешук. 

ПОДАРУНОК ДЛЯ КЛУБУ – 
АКУСТИЧНА АПАРАТУРА

Святкування розпочалося з 
нагородження. Призи отримали 
наймолодші та найстарші жителі, 
іменинники, найкраща майстриня, 
активісти громади, власники зраз-
кового двору в селі. 

Концертна програма складалася 
з танцювальних та співочих номе-
рів. Для гостей і жителів Старосіл-
ля виступили місцевий чоловічий 
гурт «Зорі», народні аматорські ан-
самблі «Перевесла» та «Барвінок», 
народний аматорський гурт «Кри-
ла», народне аматорське тріо «Жу-
равлина» із Ківерцівського будинку 
культури. Артисти, попри спеку, 
виклались на усі сто відсотків. 

На свято до Старосілля завітало 
чимало гостей. Зокрема – народний 
депутат України від УКРОПу Ірина 
Констанкевич. Нардеп зауважила, 
що із великим задоволенням від-

– У бюджеті Луцька на 2017 рік передбачено сер-
йозну підтримку діяльності ОСББ. «Програму 
сприяння діяльності об’єднань співвласників ба-
гатоквартирних будинків на території міста 
Луцька на 2015-2019 роки» цьогоріч профінансо-
вано учетверо більше, ніж торік. Спочатку на 
підтримку ОСББ було передбачено 2,5 млн грн. 
Однак надійшло дуже багато звернень, тому в 
травні на прохання представників нашої гро-
мадської організації (тоді обов’язки міського 
голови виконував Ігор Поліщук) на підтримку 
ОСББ виділили ще 5,5 млн грн. Для нашого міс-

та 8 млн грн – серйозна сума. ОСББ планують 
замінювати покрівлю, труби водопостачан-
ня, здійснювати ремонт внутрішньобудинко-
вих мереж. 
– Знаю, що є багато незадоволених, бо дово-
диться долучатися до співфінансування. Але вже 
час бути господарем свого житла, яке держава 
надала безплатно. Власники приватних будин-
ків самотужки підтримують порядок і в хатах, 
і на подвір’ях. А в місті ще й фінансують 70% ви-
трат на ремонт технологічних мереж. Так що 
треба закочувати рукави і працювати.

Петро Бойко, депутат Луцької міськради від фракції «УКРОП», 
голова ГО «Рада голів правлінь ОСББ міста Луцька»:

відує такі заходи, адже кожне село 
має характер, індивідуальність, 
відповідно, й свята у кожному по-
своєму особливі. 

– Старосілля – це село, де ша-
нують історію, але пам’ятають і 
про сьогодення. Тут відразу від-
чувається рука господаря, який 
магістрально вибудовує майбутнє 
своєї громади. Те, що сільський го-
лова залучає інвесторів, його вмін-
ня правильно скерувати отримані 
від них кошти допомогло облашту-
вати дитячий садочок, якого раніше 
тут не було, привести до ладу доро-
ги, адмінприміщення. Це прик лад 
того, як потрібно працювати, аби 

громада була успішною, – наголо-
сила Ірина Мирославівна. – Зви-
чайно, не все можна охопити лише 
своїми стараннями, адже коштів 
завжди бракує. Завдяки підпри-
ємству «Баффало» в сільської ради 
з’явилася можливість розширити 
дитсадочок. Ми з головою обгово-
рили це питання та домовилися, 
що я також як нардеп сприятиму 
виділенню коштів для добудови до-
шкільного навчального закладу. На 
сьогодні ми вже відгукнулися на 
перші прохання та завдяки Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» для 
старосільського клубу було при-
дбано акустичну апаратуру.

СВЯТО СЕЛА – ЦЕ ДЕНЬ 
ПОДЯКИ ОДНЕ ОДНОМУ

Після концерту Ірина Констан-
кевич привітала молодят, які свят-
кували весілля у ресторані поряд із 
клубом.

Варто також зазначити, що 
концерт став лише початком свят-
кового дійства у Старосіллі. Перед 
клубом розмістився ярмарок із 
атракціонами для дітей та прода-
жем різних смаколиків. Руслана 
Воронюк та Людмила Намонюк 
пригощали всіх охочих безплатним 
кулішем. Кажуть, що його готував 
справжній козак, рецептуру ж за-
лишили у секреті. 

Депутат Старосільської сіль-
ської ради Людмила Терешко роз-
повіла, що на підготовку свята по-
трібно було близько місяця. 

– Організовували все спіль-
ними зусиллями. Хоча найбільше, 
звичайно, Віктор Олексійович до-
клав старань, щоб зробити цей 
день таким насиченим. Долучи-
лися й наші місцеві підприємства. 
День села потрібно організовува-
ти, щоб відпочити від щоденних 
турбот, для подяки одне одному. 
Чудово, що Ірина Констанкевич за-
вітала до нас, адже це важливо для 
людей, вони можуть поспілкувати-
ся з нардепом, звернутися зі своїми 
турботами. По суті, день села пре-
зентує населений пункт для гостей 
та об’єднує людей, – зауважила 
Людмила Терешко.

Не лише молодь, але й люди 
поважного віку продовжили свят-
кувати після концерту. Харити-
ні Іванівні Міцевській – 84 роки. 
Вона прийшла на захід із родича-
ми. Життєрадісна бабуся розпові-
ла, що завжди відвідує концерти 
у селі, адже так стає вільніше на 
душі. 

Окрім концерту та ярмарку, 
було проведено лотерею з цінними 
призами, а завершився насичений 
емоціями та заходами день диско-
текою і вогняним шоу. 

Анастасія КОРЕЦЬКА,
Маневицький район

шує: лише завдяки працівникам 
Офісу розвитку кварталу (ОРК), 
що на вулиці Шухевича, ОСББ 
«Луцьк Гарна Хата» за рік ді-
яльності має вагомі здобутки. 
Менеджери ОРК надали пов-
ну інформаційну та юридичну 
підтримку і на етапі створення 
об’єднання, і в процесі госпо-
дарювання. У рамках проекту 
«Сприяння розвитку ОСББ» 
було здійснено компенсацію ви-
трат на реєстрацію ОСББ, вста-
новлено інформаційні дошки у 
під’їздах будинку, надано спів-
фінансування на заміну водо-
провідної магістралі. 

– Ми направду рятуємо свій 

будинок, бо відкладати ці роботи 
не можна. Каналізаційні труби 
тоненькі, наче паперові сервет-
ки. Ніхто не хоче, щоб підвали 
затопила каналізація. Електро-
проводка часто виходить з ладу, 
адже вона не розрахована на 
таку кількість електроприладів, 
які є в кожній квартирі, – каже 
Світлана Бойко.

– Спочатку в будинку по-
лагодили водопровідну магі-
страль – іржаві труби замінили 
на сучасні пластикові. Постави-
ли крани на стояки у кожному 
під’їзді – якщо в якійсь квартирі 
доведеться перекрити воду, від 
цього не потерпатиме цілий бу-

динок. У коридорах старі лампи 
замінили на енергоощадні.    

Людмила Савченко, яка меш-
кає в будинку 46 років, каже, що 
нарешті люди почали дбати про 
дім та технічні мережі. Ставши 
господарями, вони на власний 
розсуд визначають першочерго-
вість робіт. 

– Дякуємо Фонду Ігоря Пали-
ці «Тільки разом», який підштов-
хує мешканців багатоквартирних 
будинків до позитивних змін, під-
тримує їх, проводить навчання 
для голів ОСББ, – каже Людмила 
Савченко, яку на зборах обрали 
заступником голови ОСББ. 

До початку опалювального 
сезону голова ОСББ планує за-
мінити каналізаційні труби й 
оновити вентилі на опалення, 
щоб на всіх поверхах у помеш-
каннях була однакова темпера-
тура. Також до зими в будинку 
мають намір осучаснити елект-
рощитову – поміняти автомати і 
встановити реле руху й часу. 

– Ми зможемо виконати та-
кий обсяг робіт завдяки участі у 
«Програмі сприяння діяльності 
об’єднань співвласників багато-
квартирних будинків на тери-
торії міста Луцька на 2015-2019 
роки». Левову частку цих коштів 
покриє бюджет міста (70% від 
загальної суми кошторису). Нам 
треба зібрати 56 тисяч гривень, 
бо проект дороговартісний. Ми 
вдруге звернулися щодо співфі-
нансування до Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» та отримали 
позитивну відповідь. Це значна 
допомога і підтримка, тому спо-
діваємося завершити ремонт 
внутрішньобудинкових мереж 
до початку опалювального сезо-
ну, – розповідає Світлана Бойко.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Луцьк 

Святковий виступ аматорів Народний депутат вітає молоду родину

Жильці будинку мають ще багато 
планів щодо благоустрою



www.tilkyrazom.com.ua№ 31 (79) від 10 серпня 2017 року
Фонд Ігоря Палиці

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

14

Дмитро Зінько, керівник програми «Культура і духовність» 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом»: 
– У рамках програми «Культура і духовність» Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
уже не один рік успішно реалізовується проект Арт-галерея. З часу відкриття 
у стінах нашої галереї експонують свої роботи відомі митці міста Луцька 
та Волинської області. Арт-галерея активно підтримує талановитих і 
перспективних митців, творчі колективи, художні студії. Загалом протягом 
місяця Арт-галерею відвідує понад тисяча людей. Тут вони мають можливість 
переглянути прекрасну експозицію, взяти участь у запланованих майстер-
класах і отримати новий поштовх до творчості. А ще – подивитися й 
повчитися, відчути себе справжніми митцями.

Головна мета наших майстер-класів – ознайомити дітей і їхніх батьків з видами 
й техніками образотворчого мистецтва, надати можливість реалізувати 
власні творчі ідеї, спонукати до творчості та власного самовираження. 

ЯСКРАВЕ ДОЗВІЛЛЯ НАЙКРАЩІ ЛІКИ – 
ЗАНЯТТЯ ТВОРЧІСТЮ

В Арт-галереї Луцького ЦУМу (другий 
поверх) триває серія творчих 

майстер-класів із образотворчого та 
театрального мистецтва, ліплення 
глиною. Заняття відбуваються 
в рамках програми «Культура і 
духовність» Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом». Завдяки підтримці Фонду 
всі заняття безплатні. Записатися 
на майстер-класи всі охочі можуть 
в Офісах розвитку кварталу, або ж 
безпосередньо в Арт-галереї.

РОБОТИ, НАМАЛЬОВАНІ СЕРЦЕМ
Керівник мистецької студії «Чарівний 

пензлик» Алла Жупанюк зазначає: вона та 
її колеги вчать дітей домагатися максималь-
ного результату з мінімальними затратами 
сил, енергії та коштів. Пані Алла поділилася 
секретом підходу до талановитих дітей: їх на-
вчають прислухатися до серця, а не холодно-
го розуму. Лише тоді юні художники створю-
ватимуть шедеври на полотні.     

На одному з занять керівник гуртка твор-
чої студії «Чарівний пензлик» Юлія Рудчик 
навчала основ техніки монотипії. Дітки ма-
лювали підводний світ та його мешканців, 
змішуючи кольори. 

– Зазвичай на майстер-класи записують-
ся любителі малювання. Протягом години 
дитина може навчитися, як створити фон, 
змішати правильно кольори, застосувати різ-
ні техніки, – розповідає Юлія Рудчик. – Іноді 
на заняття діти приходять схвильовані, емо-
ційні, а під час роботи негатив утікає, як во-
дичка. Одна з дорослих учасниць зізналася, 
що після малювання петриківського птаха 
заспокоїлася, наче після масажу.     

За словами Алли Жупанюк, майстер-
класи з образотворчого мистецтва перед-
бачають опанування різних технік: штам-
пування картоплею, фактурного живопису 
з фарбою та левкасом. Учасники малювали 
гуашшю, акварельними фарбами, застосо-
вуючи цікаві прийоми. На думку художниці, 
такі майстер-класи – це не лише популяри-
зація образотворчого мистецтва, а й терапія 
мистецтвом. Малювання розширює світо-
гляд дитини, розвиває уважність, посидю-
чість, охайність. А ще – виховує терпели-
вість. Адже за годину занять треба повністю 
завершити роботу. 

ГЛИНА – НАЙДІЄВІШИЙ 
АНТИДЕПРЕСАНТ

Під час чергового заняття з професійним 
гончарем Марією Гонтою дітки виготовляли з 
глини світильник-хатку для свічечки. Марія 
терпеливо роз’яснювала та демонструвала, 
якою слухняною буває глина в умілих руках. 

Спочатку діти опановують основні при-
йоми – скачати кульку, розкачати її коржи-
ком, розрівняти, знову згорнути ковбаскою... 

– Ліплення глиною сприяє розвитку дріб-
ної моторики рук. Такі майстер-класи можна 
вважати заняттями з арт-терапії, – каже Ма-
рія Гонта, яка на волонтерських засадах на-
вчає азів гончарства. – Мені цікаво з дітками, 
які дуже старанно працюють. Такі заняття 
розвивають творчу уяву, заспокоюють та мо-
тивують. Ліплення з глини є чудовим спосо-

бом скерувати енергію гіперактивних або ж 
надто сором’язливих дітей у потрібне русло.

Учасники майстер-класів зазначають: 
після роботи з глиною зникають тривожні 
думки, серце наповнюється спокоєм, віднов-
люються сили.

АКТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ  
НАВЧАЄ КОМУНІКУВАТИ 

Заняття з основ театрального мистецтва 
для учасників від 3 до 83 років проводила ке-
рівник творчої студії Наталія Журавльова. 

– Майстер-класи з акторської майстер-
ності допомагають дітям розкритися, не бо-
ятися чужих людей. Зазвичай на такі заняття 
приходять учасники, не знайомі між собою. 
Відповідно, в новому колективі діти пово-
дяться по-різному: хтось намагається роз-
критися, комусь це важко. 

За словами Наталії Журавльової, на 
майстер-класи з акторської майстерності 
приходило багато учасників. Усі сумлінно ви-
конували завдання, ніхто не полишав студію 
посеред занять.  

Основ акторської майстерності навчали-
ся й члени ГО «Центр освіти «Університет 

третього віку».
– Скажу відверто: здивували такі напо-

легливі учасники. Це був мій перший досвід 
роботи з людьми поважного віку, які мене 
приємно вразили. Після кількох занять ви-
окремилися люди, які захотіли себе показати. 

Разом ми обрали п’єсу й готуємося до пре-
зентації філософської казки «Як бути собою». 
Прем’єру заплановано на 23 серпня в Арт-
галереї ЦУМу, – зазначила пані Наталія.    

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Луцьк 

Робота з глиною відновлює сили
Записатися на майстер-
класи можуть всі охочі

Спочатку вчимося змішувати фарби В умілих руках глина стає слухняною

Малювання розвиває посидючість Майстер-клас із акторської майстерності Ще мить – і світильник готовий!



З домом усе гаразд, місіс Хадсон, якщо не враховувати мертвого серійного вбивцю на другому 
поверсі – гарні новини для Лондона, погані для вашого коврика. Серіал «Шерлок» www.volynnews.com
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СУБОТА 19 серпня
06.35 М/с «Мандрівники 

в часі»
07.20 М/ф «Книга 

джунглів»
08.10 Д/с «Традиційні 

свята Мацурі»
08.55 Д/ф «Садові 

скарби»
09.20 Погода
09.30 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
10.20 Хто в домі хазяїн?
10.40 Хочу бути
11.20 Фольк-music
12.25 Т/с «Серце океану»
16.45 Богатирські ігри
17.30 Концерт 

симфонічного оркестру 
K&K Philharmoniker 
(Австрія). Die shon-
stenOpernchore 2

18.50 Х/ф «Джейн Ейр»
21.00 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»
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03.00, 02.40 Зона ночі

05.39, 06.59 Kids Time

05.40 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»

07.00 Т/с «СашаТаня»

16.00 М/ф «Мадагаскар»

17.40 М/ф «Мадагаскар 

2»

19.10 М/ф «Мадагаскар 

3»

21.00 Х/ф «Змішані»
23.15 Х/ф «Піраньї 3DD»
01.00 Х/ф «Піраньї 3D»

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

Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.05 «Хата на тата»
11.55 «Вагітна у 16»
13.50 «Доньки-матері»
14.45 Х/ф «Я щаслива»
16.25 Х/ф «Мама 

мимоволі»
19.00 Х/ф «Наречений»
23.05 Х/ф «Іван 

Васильович змінює 
професію»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.25 «Мультфільми»
10.20 М/ф «Оллі та 

скарби піратів»
12.00 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
13.35 «Орел і Решка. 

Навколосвітня 
подорож»

00.00 Х/ф «Прикинься 
моїм хлопцем»

01.45 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 02.00 

Сьогодні

07.15, 05.15 Зірковий 

шлях

08.45, 15.20 Т/с «Між 

коханням та ненавистю»

17.00, 19.30 Т/с 

«Проїзний квиток»

21.00 Х/ф «Вічна казка»
23.00 Реальна містика

02.35 Т/с «Закон і 

порядок: Спеціальний 

корпус»

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 Коди: 

державна зрада, 
шпигунство та заговори

14.40 Океан «Вет»
15.40 Пустелі: життя на 

межі
03.00 Таємниці 

кримінального світу

МЕГА

07.05, 19.30 «ТСН»
08.05 «Гроші»
09.25, 10.25 «Вгадай 

ящик»
11.25, 23.10 «Світське 

життя»
12.25 Х/ф «Тещині 

млинці»
16.25, 21.10 «Вечірній 

квартал »
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські 

сенсації»
00.10 «Розсміши коміка. 

Діти»
02.00 «Вечірній Київ»

1+1

06.25 «Мультфільм»
07.20 Х/ф «Небесні 

ластівки»
10.00, 02.50 Д/п «Андрій 

Миронов. Я блисну 
непроханою сльозою»

11.00, 12.50, 15.15, 
20.30, 03.40, 05.00 Х/ф 
«Три плюс два»

19.00 Т/с «Диван для 
самотнього чоловіка»

20.00 «Подробиці»
23.20 Х/ф «Гра у 

схованки»
01.00 Х/ф «Список 

контактів»

ІНТЕР

05.00 Т/с «Відділ 44»
06.30 Дивитись усім!
07.25 Без гальм
08.20 М і Ж
09.20 «На трьох»
12.45 Факти
13.00 Х/ф 

«Американський 
ніндзя»

14.55 Х/ф «48 годин»
16.50 Х/ф «Інші 48 

годин»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Три дні на 

убивство»
22.35 Х/ф «Бій без 

правил»
00.35 Х/ф «Історія 

одного вампіра»
02.25 Т/с «Лас-Вегас»

ICTV

06.30 Казка з татом
06.50 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.20 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»
10.50 Х/ф «Кудлатий 

спецназ»
12.30 Х/ф «Кіт у чоботях»
13.40 Х/ф «У пошуках 

скарбів тамплієрів 2»
15.20, 22.00 Казки У Кіно
18.00 Х/ф «Бібліотекар: 

Повернення до 
копалень Царя 
Соломона»

19.50 Одного разу під 
Полтавою

23.00 Х/ф «Дуже 
страшне кіно 3»

01.00 Одного разу в Одесі
03.25 Віталька

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.30 Час-Тіme
07.50 «Агросвіт»
08.15 «Те, що в мені»
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 Т/ф «Медова 

Волинь»
12.30 «Протилежний 

погляд»
13.25 Т/ц «Ключ до 

успіху»
13.40 Т/ф «Та, що будила 

світ»
16.00 Новини. День
17.00 «Підліткова студія 

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

громадянами»
18.30 Крок назустріч
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.30 Т/ц «Народна 

скарбниця» (Музей 
бджільництва)

20.00 «Акценти»
20.20 Т/ф «Кухоль меду 

Володимира Дмитрука»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Молодіжна студія»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.25 «Вікно в Америку»
23.10 «Музика літа»
00.25, 04.25 «Із перших 

уст»
00.30 «Молодіжна студія»
01.20 «Музичний 

проспект»
01.35 Д/ф «Василь Стус. 

Феномен доби»
02.35 Т/ц «Спадщина»
03.10 Т/ц «Видатні 

волиняни»
04.30 «Музичний 

проспект»
06.00 «Остання 

барикада»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Мультсеріал «Авто 
про добро»

06.30 Провінція
07.00 Детонація
07.30, 01.30 Євромакс
08.00, 09.00 Новини «На 

часі»
08.30, 09.30, 19.05, 

21.50, 00.20, 02.50 
Погода

08.35 Глобал 3000
09.35, 18.30, 02.20 

Вголос
09.45 Візерунок дня
10.00 Запитай у депутата
11.00 Т/с «Айвенго»
12.00 Говоримо 

польською
12.20 Мультфільм
12.30, 20.00 Феєрія 

мандрів
14.00 Поспілкуймося

АВЕРС 15.00 Х/ф «За кордоном 
болю»

16.30 Малюваки
17.00 Сад. Город. Квітник
17.15 Зроблено в Ізраїлі
17.30 Завтра-сьогодні
18.00 Детонація
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На 
часі». Спецвипуск

19.10 Д/ф «Фіалка 
терору»

20.20, 02.00 МузейОк
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

подій
21.55 Х/ф «Тигролови»
23.15 Д/ф «Слід 

кривавий стелиться...»
00.25 Музична скринька
01.00 Огляд світових 

подій
03.00 Х/ф «Тигролови»
04.30 Ретроспектива: 

«Джульбарс»

П’ЯТНИЦЯ 18 серпня
06.35, 08.45, 09.20, 14.00, 

15.20, 17.00 Погода
06.40 М/с «Мандрівники 

в часі»
07.30 Ранковий блок 

програм
08.20 М/ф «Книга 

джунглів»
08.50 Д/с «Порятунок 

ферми»
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.15 Т/с «Епоха честі»
13.00, 15.00, 18.30, 21.00 

Новини
13.15, 23.00 «Схеми»
14.05 Т/с «Лінія захисту»
15.30 Д/с «Вагасі - 

японські смаколики»
16.40 Д/ф «Садові 

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

Білосніжку»
18.45, 21.30 Всесвітні 

ігри-2017. Яскраві 
моменти

19.00 Новини. Культура
19.20, 00.35 Д/с 

«Мистецький пульс 
Америки»

19.55 Д/с «Орегонський 
путівник»

20.30 Борхес
21.50 Богатирські ігри
22.50 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»
23.30 Д/с «Дикі тварини»

UA: ПЕРШИЙ

03.30, 02.40 Служба 
розшуку дітей

03.35, 02.45 Зона ночі
05.50, 18.00 Абзац
06.43, 07.59 Kids Time
06.45 М/с «Сімейка 

Крудс»
07.10 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
08.00 Київ днем і вночі
19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «За бортом»
23.15 Х/ф «Піраньї 3D»
01.00 Х/ф «Важкі 

підлітки»

НОВИЙ КАНАЛ
09.10 Х/ф «Два береги»

10.45 Х/ф «Особисте 

життя лікаря 

Селіванової»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.30 Х/ф «Я щаслива»

20.20, 22.35 Х/ф «Мама 

мимоволі»

23.30 «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, Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях
10.50, 04.00 Реальна 

містика
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар 2»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00, 00.00 Т/с 

«Поцілунок долі»
23.20 Спеціальний 

репортаж
01.40 Т/с «Закон і 

порядок: Спеціальний 
корпус»

УКРАЇНА
06.00, 14.30 Бандитська 
Одеса 07.20 Скарб.UA 
08.10, 12.50 Правила 
життя 09.00 Правда 
життя 10.00 Мистецтво 
виживання 10.50, 17.00 
Мисливець та жертва 
11.50 Пустелі: життя на 
межі 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 Прокляття 
скіфських курганів 21.40 
За межею комфорту 
00.30 Україна: забута 
історія 03.40 Наші 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 19.30 «ТСН»

06.45, 07.10, 08.10 
«Сніданок з 1+1»

09.10 «Чотири весілля»
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»
23.15 «Розсміши коміка. 

Діти»
01.05 «Вечірній Київ»
03.10 «Неділя з 

Кварталом»

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

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 10.10 «Давай 
одружимося»

11.00, 12.25 Т/с «Східні 
солодощі»

16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.30, 05.45 

«Подробиці»
20.40 Т/с «Дружина 

генерала»
00.35 Х/ф «І життя, і 

сльози, і любов»
03.10 Д/п «Потойбіччя. 

Сни»
04.00 «Чекай на мене»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.40 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.50 Інсайдер
10.50 Х/ф «Інші 48 

годин»
13.05, 16.10 Т/с «Чужі 

крила»
17.40 Т/с «Сильніше 

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

трьох»
00.50 Х/ф «Історія 

одного вампіра»
02.35 Х/ф «Арена»

ICTV

06.30 Казка з татом
06.50 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.15 Х/ф «Коктейль»
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, 04.05 Віталька
17.50, 01.30 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.00 Х/ф «Бібліотекар: 

Повернення до 
копалень Царя 
Соломона»

22.00 Х/ф «Запалювання»
00.00 Х/ф «Дуже 

страшне кіно 3»
02.35 Х/ф «Гетьманські 

клейноди»

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, 03.35, 06.25 

«Волинська веселка»
11.20 Т/ц «Козацька 

звитяга»
11.35, 16.30 Тема дня
12.00 Т/ц «Творчий 

портрет»
12.30 «Актуально»
13.25 Т/ц «Сам собі 

господар»
13.45 «Музичний 

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

(сурдопереклад)
15.15 «Мультфільм»
15.30 «На всі 100»
16.00 Новини. День
17.05 «Дитячий світ»
17.20 «Кошик творчих 

ідей»
17.40 Т/ц «Разом» 

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

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

погляд»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Агросвіт»
21.25 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

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

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

погляд»
01.25 «Палітра» 
01.45 Вистава «Шолом 

Алейхем у Лобачівці»
04.30 Театралізоване 

дійство «Біля Лесиного 
фортепіано»

05.15 «Музичний проспект»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 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, 02.20 

Вголос
08.45, 23.45 Візерунок 

дня
09.00 Т/с «Айвенго»
10.00 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»
14.15 Шукаємо таланти
15.00 Х/ф «Будинок 

батька твого»
17.00 Ломастер
17.30 Рандеву
18.00 Детонація
19.00 Т/с «Айвенго»
20.00, 00.35 Євромакс
20.30 Запитай у депутата
20.55 Вечірня казочка
21.00 Запитай у депутата
22.05 Х/ф «За кордоном 

болю»
01.00 Т/с «Айвенго»
02.00 МузейОк
03.05 Х/ф «За кордоном 

болю»
04.30 Ретроспектива: 

«Повітряний водій»

Фільм «Гра у схованки»

Фільм «Мама мимоволі»

Фільм «Запалювання»

23:20

20:20

22:00

inter.ua

Фільм «Бій без правил»

22:35

kinoprofi .org

kino-teatr.ru

fi lm
.ru

ВЕДУЧОГО МИКОЛУ 
ВЕРЕСНЯ ЗВІЛЬНИЛИ

Телеканал NewsOne припинив 
контракт із ведучим Миколою 

Вереснем, який у прямому ефірі 
вилив воду на політолога Олександра 
Семченка після його проросійських 
висловлювань.

Нагадаємо, облитий во-
дою Семченко вилаявся і 
хлюпнув водою на Вересня, 
але той ухилився. Політолог 
заявив, що не піде зі студії, 
після чого і зовсім почав 
звертатися до телеведучо-
го на «ти» та на підвищених 
тонах. Вересень перепро-
сив за свою поведінку, але 

тільки глядачів, оскільки не вважає себе 
винним перед Семченком.

«Я теж ходжу в ефіри з дурними і не-
приємними людьми, іноді з ведучими – від-
вертими провокаторами, але поки ніхто не 
мав приводу звинуватити мене в хамстві 
або рукоприкладстві, – написав власник 
каналу Євген Мураєв у інтернеті. – Тому 
чудово розумію, що можна і потрібно по-
водитися інакше». 

скандал

ЛЕВИЦЬКИЙ ЗНІМАТИМЕ 
ГОЛЛІВУДСЬКИЙ ТРИЛЕР  

Український режисер Любомир 
Левицький («Штольня», «Ломбард» 

та «Тіні незабутих предків», 
#Selfieparty) зніматиме голлівудський 
молодіжний трилер Black Friday, 
повідомляє його прес-служба.

Знімання розпоч-
нуться цього року в 
США. Стрічку продюсу-
ватиме американська 
студія, а ролі зіграють 
молоді американські 
зірки хоррор-жанру. Ні 
імен акторів, ні назви 
студії не розголошують.

«Моя найбільша 
мрія – побудувати міст 
між США та Україною у 

виробництві популярного кіно», – каже ре-
жисер.

Зазначається також, що заради амери-
канського проекту Любомир Левицький 
відмовився від знімань українського на-
родного блокбастера «DZIDZIO Контрабас», 
що вийде у прокат 31 серпня.

у світі кіно 

lichnosti.net
unian.ua
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НЕДІЛЯ 20 серпня
06.30 Анонс дня
06.35 М/с «Мандрівники 

в часі»
07.20 М/ф «Книга 

джунглів»
08.10 Д/с «Традиційні 

свята Мацурі»
08.55 Д/ф «Садові 

скарби»
09.20 Погода
09.30 Х/ф «Джейн Ейр»
11.50 Театральні сезони
12.20 Мистецькі історії
12.30 Фольк-music
14.00 Д/с «Садові скарби»
14.20 Т/с «Гранд-готель»
20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.30 Д/с «Супервідчуття»
22.00 Д/с «Вагасі - 

японські солодощі»
23.30 Богатирські ігри
00.25 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»
00.35 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

05.10, 12.45 Факти
05.35, 02.25 Т/с «Код 

Костянтина»
06.25 Т/с «Відділ 44»
10.10 Х/ф 

«Американський 
ніндзя»

12.05, 13.00 Х/ф 
«Мишаче полювання»

14.15 Х/ф «Три дні на 
убивство»

16.15 Х/ф «Бій без 
правил»

18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Моя супер-

колишня»
21.05 Х/ф 

«Шибайголова»
23.05 Х/ф «Електра»
00.55 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 Х/ф «У пошуках 

скарбів тамплієрів 2»
11.10 Х/ф «Коктейль»
13.40 Х/ф «Кудлатий 

спецназ»
15.20 Танька і Володька
19.50 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Казки У Кіно
23.00 Х/ф 

«Запалювання»
01.00 Казки У
02.05 Х/ф «Гетьманські 

клейноди»
03.35 Віталька

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок
07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Акценти»
08.20 «Мелодії дитинства»
08.50 «З добром у серці»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Клас!»
10.30, 19.30 «Медичний 

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

Фініка»
12.30 Мультфільм
13.35 Т/ц «Кулінарія від 

Андрія»
14.00, 00.00 «Волинський 

тиждень»
14.30 «Кошик творчих ідей»
14.55 Т/ф «Лісова пісня»: 

арт-речиталь…»
15.30 Т/ц «Молодіжний 

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

на «Новій Волині»: х/ф 
«Чорна рада». 1 с.

18.35 «Бандерштат-2017». 
ч. 1

19.00 Місто
20.00 «Бандерштат-2017». 

ч. 2
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ц «Воїни миру» 

(Андрій Снітко)
21.40 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 «Чорна рада»
02.20 Т/ц «Історія без 

купюр»
02.55 «Бандерштат-2017»
03.40 Т/ц «Музеї Волині»
04.25 «Музика літа»
06.00 «Український клуб»

05.50 «Все буде добре!»
07.00 «Хата на тата»
09.00 «Все буде смачно!»
11.10 «Караоке на 

Майдані»
12.05 «Полювання»
13.05 Х/ф «Іван 

Васильович змінює 
професію»

14.55 Х/ф «Наречений»
19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
22.50 «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»
11.10 М/ф «Оллі та 

скарби піратів»
12.45 «Орел і Решка. 

Навколосвітня 
подорож»

23.00 Х/ф «Білявка в 
ефірі»

00.50 «Вечірній квартал»
02.25 «Нічне життя»

06.50 Сьогодні
07.20 Зірковий шлях
09.45 Т/с «Проїзний 

квиток»
13.15 Т/с «Поцілунок 

долі»
16.50, 20.00 Т/с «Якби я 

була царицею»
19.00, 05.50 Події тижня з 

Олегом Панютою
21.30 Т/с «Дочки - матері»
01.10 Реальна містика
03.30 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 Коди: 

державна зрада, 
шпигунство та заговори

14.40 Океан «Вет»
15.40 Пустелі: життя на 

межі
23.50 Прихована 

реальність
03.00 Скарб.UA

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.10 «ТСН»
07.05 «Українські 

сенсації»
08.00, 02.05 «Знай 

наших»
09.00 Лотерея «Лото-

забава»
09.40 М/ф «Маша і 

ведмідь»
09.50 «Розсміши коміка 

2017»
10.50, 12.00, 13.15, 

14.15, 15.15 «Світ 
навиворіт - 3: Танзанія, 
Ефіопія»

16.30 «Ліга сміху»
19.30, 05.15 «ТСН-

Тиждень»
21.00 Х/ф «Все одно ти 

будеш мій»
01.05 «Світське життя»

08.00 «уДачний проект»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і Решка. Рай 

і пекло»

11.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»

12.00, 20.30, 23.40 Х/ф 

«Ім”я»

14.10 Х/ф «Кохання за 

розкладом»

16.00 Т/с «Особисті 

обставини»

20.00, 03.20 «Подробиці»

01.30 Х/ф «Ганнібал: 

Сходження»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

03.00 Зона ночі
06.05, 07.59 Kids Time
06.10 М/с «Губка Боб і 

квадратні штани»
08.00 Х/ф «Мій 

домашній динозавр»
10.00 М/ф «Замбезія»
11.45 М/ф «Мадагаскар»
13.10 М/ф «Мадагаскар 2»
15.00 М/ф «Мадагаскар 3»
16.45 Х/ф «Змішані»
19.00 Х/ф «Дуже погані 

матусі»
21.00 Х/ф «Ми - 

Міллери»
23.10 Х/ф «Секс-відео»
01.10 Х/ф «Піраньї 3DD»

06.00 М/c «Авто про добро»
06.15 Д/ф «Слід 

кривавий стелиться...»
07.00 Детонація
07.30 Завтра-сьогодні
08.00, 09.00 Новини «На 

часі». Спецвипуск
08.20, 09.20, 18.55, 

21.55 Погода
08.25 Огляд світових подій
09.25, 14.30, 21.00 

Феєрія мандрів
09.45 Життя у цифрі
10.00 2Я - одне життя
11.15 Д/ф «Фіалка 

терору»
12.00 Вистава «Пан 

Коцький»
12.30 Благодатна купель
14.00 Дайджест
14.50 Вголос
15.00 Х/ф «Тигролови»
16.20 Малюваки

АВЕРС 16.45 Д/ф «Слід 
кривавий стелиться...»

17.30 Глобал 3000
18.00 Мозаїка 

батьківства
18.30, 02.00 МузейОк
19.00 Топ- Нет
19.10 Д/ф «Фіалка 

терору»
20.30 Життя у цифрі
20.40 Вечірня казочка
21.30 Євромакс
22.00 Х/ф «Київські 

прохачі»
23.15 Д/ф «Слід 

кривавий стелиться...»
00.00 Огляд світових 

подій
00.30 Музична скринька
01.15 Поспілкуймося
02.30 Завтра-сьогодні
03.00 Х/ф «Київські 

прохачі»
04.30 Ретроспектива: 

«Солістка балету»

ФУТБОЛ 1

ПН 14 серпня ВТ 15 серпня СР 16 серпня ЧТ 17 серпня ПТ 18 серпня СБ 19 серпня НД 20 серпня
06.00, 08.00, 20.35, 01.35, 
03.35, 05.35 Топ-матч 
06.10 Вотфорд - Ліверпуль. 
Чемпіонат Англії 08.10, 
03.45 Олімпік - Чорноморець 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.15 «Великий 
футбол» 12.00 МЮ - Вест 
Гем. Чемпіонат Англії 13.50 
Маріуполь - Карпати 16.00 
Чемпіонат Англії. Огляд туру. 
Прем’єра 16.55 Ньюкасл 
- Тоттенгем. Чемпіонат 
Англії 18.45 Олександрія - 
Шахтар 20.40 Челсі - Бернлі. 
Чемпіонат Англії 22.50 
Передмова до сезону. 
Чемпіонат Іспанії 23.45 Сталь 
- Ворскла 01.45 Брайтон - 
Ман Сіті. Чемпіонат Англії 

06.00, 08.00, 20.55, 01.35, 
03.35, 05.35 Топ-матч 
06.10 Маріуполь - Карпати 
08.10 Вотфорд - Ліверпуль. 
Чемпіонат Англії 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Сталь - Ворскла 
12.05 «Великий футбол» 
13.50 Челсі - Бернлі. 
Чемпіонат Англії 16.00 
Передмова до сезону. 
Чемпіонат Іспанії 16.55 
Олександрія - Шахтар 18.45 
LIVE. Карабах - Копенгаген. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 21.00 
LIVE. «Ліга Чемпіонів. ONLINE» 
23.45 Олімпік - Чорноморець 
01.45 МЮ - Вест Гем. 
Чемпіонат Англії 03.45 
Гоффенгайм - Ліверпуль. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 

06.00 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру 06.55, 18.30, 
23.40, 02.45 Топ-матч 
07.15 Олександрія - Шахтар 
09.05, 20.35, 04.45 Огляд 
вівторка. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Карабах - Копенгаген. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 12.05, 00.55 
Арсенал - Лестер. Чемпіонат 
Англії 13.55 Гоффенгайм - 
Ліверпуль. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 16.00 «Ліга Чемпіонів. 
ONLINE» 18.45 МЮ - Вест 
Гем. Чемпіонат Англії 21.30 
LIVE. Наполі - Ніцца. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 00.00 Огляд 
середи. Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра 02.55 Селтік - 
Астана. Ліга Чемпіонів УЄФА 

06.00, 18.30 Передмова до 
сезону. Чемпіонат Іспанії 
06.55, 22.25 Топ-матч 07.15 
Гоффенгайм - Ліверпуль. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 09.05, 
22.50 Огляд середи. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20, 23.45 Наполі - 
Ніцца. Ліга Чемпіонів УЄФА 
12.05 Олександрія - Шахтар 
13.50 Селтік - Астана. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 16.00 «Ліга 
Чемпіонів. ONLINE». Ліга 
Чемпіонів УЄФА 19.25, 21.55 
«Студія LIVE» 19.55 LIVE. Матч. 
Ліга Європи УЄФА 01.35 
«Сіткорізи». Чемпіонат Англії 
02.05 Ньюкасл - Тоттенгем. 
Чемпіонат Англії 03.55 Сталь 
- Ворскла 

06.00 Брайтон - Ман Сіті 07.45 
«Сіткорізи». Чемпіонат Англії 
08.15 Маріуполь - Карпати 
10.00, 15.40, 22.00 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Огляд 
вівторка. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 11.15 Челсі - Бернлі 
13.00 Карабах - Копенгаген. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 14.45 
Огляд середи. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 16.00 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру. Прем’єра 
16.30, 23.40 Матч. Ліга Європи 
УЄФА 18.20 «Студія LIVE» 18.50 
Селтік - Астана. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 20.40 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру 21.10 LIVE. 
Леганес - Алавес 23.10 Світ 
Прем’єр-Ліги. Чемпіонат Англії 
01.30, 03.30, 05.35 Топ-матч 
01.40 Вотфорд - Ліверпуль 
03.45 Валенсія - Лас-Пальмас. 
Чемпіонат Іспанії 

06.00, 08.00, 19.00, 23.10, 
03.30, 05.35 Топ-матч 06.10 
Карабах - Копенгаген. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 08.10 
Гоффенгайм - Ліверпуль. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 10.00, 16.30, 
22.00 Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Матч. Ліга Європи УЄФА 12.10 
Наполі - Ніцца. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 13.55 Чемпіонат Англії. 
Передмова до туру 14.25 LIVE. 
Свонсі - МЮ. Чемпіонат Англії 
16.50 LIVE. Ліверпуль - Кристал 
Пелес  17.55 Футбол Tables. 
«Футбол 1» презентує 18.00 
LIVE. Ліверпуль - Кристал 
Пелес. 2 тайм 19.20 LIVE. 
Сток Сіті - Арсенал 21.25 
LIVE. Жирона - Атлетіко 23.20 
Сельта - Сосьєдад  01.10 Світ 
Прем’єр-Ліги. Чемпіонат Англії 
01.40 Шахтар - Олімпік 03.45 
Сток Сіті - Арсенал

06.00, 08.00, 03.35, 05.35 
Топ-матч 06.10 Севілья - 
Еспаньйол. Чемпіонат Іспанії 
08.10 Свонсі - МЮ. Чемпіонат 
Англії 10.00, 15.40, 20.15 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Ліверпуль - Кристал Пелес. 
Чемпіонат Англії 12.10 Шахтар 
- Олімпік 13.55 Жирона - 
Атлетіко. Чемпіонат Іспанії 
16.00 Світ Прем’єр-Ліги. 
Чемпіонат Англії 16.30, 18.55 
«Тур ONLINE» 16.55 LIVE. Зірка 
- Зоря. 1 тайм 17.45 Футбол 
Tables. «Футбол 1» презентує 
17.50 LIVE. Зірка - Зоря. 2 
тайм 19.25 LIVE. Ворскла - 
Маріуполь 21.20 «Великий 
футбол» 23.00 Тоттенгем - 
Челсі. Чемпіонат Англії 00.50 
Огляд вівторка. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 01.45 Барселона - Бетіс 
03.45 Ворскла - Маріуполь

ХАРЧИШИНА 
ПОКУСАВ СОБАКА 

Лідера українського музичного 
гурту «Друга ріка» Валерія 

Харчишина під час велосипедної 
прогулянки покусав собака. 

Музикант вирішив 
звернутися по допо-
могу до медиків та від-
везти на обстеження 
собаку, в якої міг бути 
сказ. Але власник тва-
рини виступив проти 
цього. Взяти пса на об-
стеження вдалося лише 
за втручання поліції. 
Харчишин також додав: 
вакцини проти сказу не-
має у всій Україні.

«Ветеринар запропонував мені трима-
ти собаку вдома протягом 10 днів. Мовляв, 
якщо за цей час вона не здохне, то і я буду 
жити, – написав Харчишин в інтернеті. – Але 
запропонував усе зробити за протоколом. Я 
поїхав у травмпункт, щоб почути: «Вакцини 
немає, спостерігайте за тим песиком. Але є 
аналог, їдьте купіть проти правця вакцину 
про всяк випадок».

нещастя

Фільм «Моя супер-колишня»

19:10

onlain-full-hd.com

Фільм «Дуже погані матусі»

19:00

kino-na-xati.com

свіжачок

«ТЕМНА ВЕЖА»
Американський науково-

фантастичний фільм, який зняв 
Ніколай Арсель за серією романів 
Стівена Кінга. До серії входить сім 
ключових романів і один допоміж-
ний. Фільм розповідає про стрільця 
Роланда Діскейна, який вирушає на 
пошуки Темної Вежі – центру все-
світу, що утримує світ від хаосу та 
руйнування. 

До слова, Кінг писав історію Ро-
ланда Діскейна з 1978 до 2012 року. 

НАЙЦІКАВІШІ КІНОНОВИНКИ СЕРПНЯ 
«2PAC: ЛЕГЕНДА»

Це стрічка про Тупака Шаку-
ра – відомого реп-музиканта. Він 
став легендою ще за життя, а після 
смерті видерся на олімп музичних 
ікон – разом з Елвісом Преслі, Джи-
мом Моррісоном, Куртом Кобейном 
та іншими. Тупак з’явився на світ у 
Гарлемі, своєрідному гетто-районі 
Нью-Йорка. Він на власному досвіді 
відчув, як важко виживати афроаме-
риканцям у найбідніших кварталах 
мегаполісу. Тут панують свої закони 
і правила, а виживають тільки силь-
ні духом або фізично міцні люди. 

Гоук, Джон Гудман, Дейн Де Гаан, 
Клайв Оуен, Рутгер Гауер, Ріанна та 
інші. 

«ПАРИЖ БОСОНІЖ»

Фіона працює бібліотекаркою 
в маленькому канадському місті. 
Якось дівчина отримує дивний лист 
від 88-річної тітоньки Марти, яка 
живе в Парижі. Фіона кидає все й 
сідає на перший літак до Парижа. 
Коли дівчина прибуває на місце, то 
розуміє, що її тітка зникла без сліду. 
Після серії чудових і неймовірно 
смішних пригод Фіона зустрічає 
безхатька Домініка, який закохуєть-
ся у неї до нестями.

«ВИКРАДЕННЯ»
Це був звичайний полудень у 

парку атракціонів. Карла вирішила 
погуляти із сином Френкі у цьому 
місці. Але це стало для неї справж-
нім жахом – її хлопчик кудись зник. 
Останньої миті мати помітила, що 
Френкі викрали. Ні хвилини не ва-
гаючись, вона кинулася за сином, 
але зазнала невдачі. Жінка не захо-
тіла зволікати й чекати на допомогу 
поліції, тому сама вирушила на по-
шуки сина. 

Головну роль у стрічці зіграла 
акторка Холлі Беррі. 

«ВАЛЕРІАН І МІСТО 
ТИСЯЧІ ПЛАНЕТ»

Французький фантастичний 
фільм режисера і сценариста Люка 
Бессона. Світова прем’єра відбула-
ся у липні 2017 року. Режисер пла-
нував зняти цей фільм за 20 років. 
Бессон узявся не тільки за режи-
суру, а й за написання сценарію. В 
основі сюжету – серія французьких 
коміксів «Валеріан». Головні герої – 
брюнет Валеріан та його рудоволо-
са подруга Лорелін – подорожують 
у часі й переживають різні пригоди. 
У фільмі знялися Кара Делевінь, Ітан 
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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.

 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

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 будинок у с. Жабче, Горохівський 
р-н (3 км від Боремля). 3 кімн., кухня, комо-
ра, гараж, 70 соток землі. 050-222-06-13.  

 Продам 1-кімн. квартиру на вул. Декаб-
ристів (р-н просп. Відродження) у Луцьку. 
31 м2, 2/5, ц, новий ремонт, сантехніка, елек-
трика, 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 євроремонтом 
у центрі с. Липини, Луцький р-н. Загальна 
площа 50 м2, площа кухні 8 м2. Розташована 
на 2 пов. 2-поверх. будинку. 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.

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

 Продам однокімн. квартиру в Луцьку пло-
щею 47,4 м2 (3-й поверх) разом з гаражем у 
будинку. Ціна – 570 000 грн. 098-660-63-03.

 Продам земельну ділянку під забудову в 
Луцьку. Площа – 0,10 га (25х40). Рівні кон-
тури та рельєф. Триває забудова житлово-
го масиву. 050-568-77-35.  

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 свідоцтво 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.

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

ТОРГОВИЙ ДІМТОРГОВИЙ ДІМ
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варто знати добранічПИЙТЕ ВОДУ – І БУДЕТЕ ЗДОРОВІ

Улітку в спеку організм 
швидше зневоднюється і 
вимагає відновити водний 

баланс. Проте вчені кажуть, 
що воду варто пити частіше не 
лише для того, щоб утамувати 
спрагу. Води потребують і шкіра, 
й суглоби, і навіть серце, пише The 
Huffington Post.
РОБИТЬ ШКІРУ ЗДОРОВОЮ

Шкіра людини складається з трьох шарів: 
епідермісу, дермісу та підшкірної клітковини. 
Якщо верхній шар, епідерміс, не є достатньо 
насиченим водою, шкіра втрачає еластич-
ність та стає грубою на дотик.

ПІДТРИМУЄ ЗДОРОВ’Я СУГЛОБІВ
Дослідження, проведене в 2012-му, пока-

зало, що вживання води, збагаченої воднем, 
допомагає полегшувати біль у хворих на рев-
матоїдний артрит. Вода допомагає суглобам 
залишатися здоровими, так би мовити, зма-
щуючи їх.

ДОПОМАГАЄ ХУДНУТИ
Непоодинокі дослідження доводять, що 

вода, особливо якщо пити перед прийомом 
їжі, сприяє тому, щоби людина з’їла менше 
калорій. Це відбувається тому, що ми часто 
плутаємо голод та спрагу і їмо тоді, коли на-

справді хочемо пити.

СПРИЯЄ ТРАВЛЕННЮ
Вода сприяє хорошій перистальтиці киш-

ківника, а це – один із ключових компонентів 
хорошого травлення.

ЛІКУЄ ГОЛОВНИЙ БІЛЬ
Однією з поширених причин головно-

го болю є саме зневоднення. Як пояснюють 

учені, брак води в організмі призводить 
до зниження об’єму крові, відтак мозок 
отримує менше кисню і сигналізує про це 
болем.

ЗАХИЩАЄ ВІД РАКУ
Здоровий спосіб життя у змозі допо-

могти запобігти розвитку деяких видів 
раку. Дослідження 2011 року довело, що 
чоловіки, які за день випивають більш як 
десять склянок води, мають на 24% ниж-
чий ризик захворіти на рак сечового міху-
ра. Учені припускають, що рідина змиває 
потенційні онкогенні агенти.

ДОДАЄ ГОСТРОТИ РОЗУМУ
Студенти, які приносили з собою на 

іспит воду, показували кращі результати. 
Принаймні, такі результати у 2012 році 
оприлюднив журнал British Psychological 
Society.

ДОПОМАГАЄ СЕРЦЮ
Фахівці American Heart Association 

стверджують: коли людина п’є достатньо 
води, серцю легше перекачувати кров.

ПОКРАЩУЄ НАСТРІЙ
Це випливає з того, що втрата організ-

мом хоча б 1,5% рідини може спричинити 
дратівливість та брак енергії.

Не лише теплі чаї з ароматними травами 
мають заспокійливі властивості. Ефірні 

олії також допоможуть швидше заснути. 
Спробуйте ними скористатися, і ви швидко 
відновите повноцінний сон.

ШАВЛІЯ. Така олія має ненав’язливий аромат 
та швидко знімає занепокоєння, а також за-
спокоює і дарує відчуття комфорту.
ЛАВАНДА. Олію лаванди часто використо-
вують для боротьби з безсонням, стресами і 
нев розами. Вона має заспокійливі та спазмо-
літичні властивості, що дозволяє застосовува-
ти її при прискореному серцебитті та мігрені.
РОМАШКА. Ромашкова олія моментально 
зменшує відчуття тривоги. Завдяки їй можна 
домогтися релаксації, умиротворення і зала-
годження проблем зі сном.
САНДАЛ. Аромат сандалу покращує настрій, 
загострює чуттєвість (відомий афродизіак), 
лікує безсоння і депресію. Тільки пам’ятайте, 
що його концентрація перед сном має бути 
невеликою.
ТРОЯНДА. Якщо вас мучать нічні жахіття, 
ароматизуйте приміщення за допомогою тро-
яндової олійки. Для цього поставте біля ліжка 
аромалампу, налийте в неї 2-3 краплі арома-
тичного засобу.

ЕФІРНІ ОЛІЇ ДОПОМОЖУТЬ 
ШВИДШЕ ЗАСНУТИ

Понад 70% поверхні 
Землі вкрито водою
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Дива там, де у них вірять. І що більше вірять, то частіше вони трапляються. Дені Дідро
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у пошуках істини ЧОМУ В ЛЮДЕЙ 
РІЗНІ ГРУПИ КРОВІ

те, що кров у пробірці була від хво-
рих людей. 

Уперше про це замислився Карл 
Ландштайнер, який почав досліджу-
вати закономірності виникнення 
згустків, змішуючи кров здорових 
людей, зокрема й свою. У кожному 
зразку він відокремлював еритро-
цити від плазми, а потім додавав у 
плазму однієї людини еритроцити 
іншої. 

Ландштайнер побачив, що згу-
щення відбувалося тільки при змі-
шуванні крові певних людей, і до-
слідним шляхом виявив три основні 
групи. Він назвав їх A, B і C. Згодом 
групу C перейменували на O, а кіль-
кома роками пізніше дослідники 
також виявили групу AB.

До слова, у СРСР застосовува-
ли систему нумерації I-IV за Яном 
Янським, чеським ученим, який 
виявив групи крові незалежно від 
Ландштайнера і майже одночасно 
з ним.

У середині XX століття амери-
канський дослідник Філіп Левін ви-
явив інший спосіб класифікувати 
кров залежно від того, чи є в неї 
резус-фактор (Rh). Щоб позначи-
ти цю особливість, до класифікації 
Ландштайнера почали додавати 
знак «+» або «-».

Саме це загущення крові й ро-
бить переливання потенційно не-
безпечним. Якщо лікар випадково 
введе людині кров не її групи, у кро-
воносній системі з’являться крихіт-
ні згустки. Вони порушать крово-
обіг і спричинять сильну кровотечу, 
стане важко дихати, може навіть на-
стати смерть.

Ландштайнер не знав, що саме 
відрізняє групи крові. Це з’ясували 
наступні покоління вчених. Вони 
виявили, що еритроцити кожної 
групи мають на поверхні різні моле-
кули. Наприклад, у крові другої гру-
пи ці молекули складаються з двох 
частин, на кшталт поверхів будинку. 
Перший поверх називається анти-
геном H, а другий – антигеном А. У 
людей з третьою групою крові цей 
другий поверх формується інакше, 
а в першої групи його взагалі немає, 
тобто є тільки антиген H.

Імунна система кожної людини 
знайома зі своєю групою крові. Од-
нак, якщо людині переллють кров 
неправильного типу, її імунна сис-
тема відреагує шалено. Винятком 
є кров першої групи (О). Вона має 
тільки антигени H, які також присут-
ні й у інших типах крові, а тому така 
кров є сумісною з іншими групами. 

Ось чому люди з першою групою 
крові є універсальними донорами, і 
їхня кров є насамперед цінною для 
станцій переливання крові.

ДІЄТА ЗА ГРУПОЮ 
КРОВІ

У 1996 році натуропат Пітер 
Д’Адамо випустив книжку «Дієта за 
групою крові». Лікар стверджував, 
що ми маємо налаштувати свою 
дієту відповідно до групи крові й 
таким чином привести організм у 
гармонію з його генетичною спад-
щиною. Він стверджував, що групи 
крові виникли в критичні момен-
ти еволюції людства. Перша – у 
мисливців-збирачів в Африці, дру-
га – на світанку сільськогосподар-
ської революції, а третя – десь 10 
або 15 тисяч років тому в Гімалаях. 
Четверта група (AB) виникла вна-
слідок досить нещодавнього змі-
шання другої і третьої. Ґрунтуючись 
на цьому, Д’Адамо припустив, що 
наша група крові має визначати 
наше харчування. 

Як зазначає автор книжки, їжа, 
несумісна з нашою групою крові, 
містить антигени, які провокують 
усілякі захворювання. Д’Адамо ре-
комендував свою дієту як спосіб 
знизити ризик інфекцій, схуднути, 
запобігти раку та діабету, а також 
уповільнити процес старіння.

Книжку було продано сімома 
мільйонами примірників і перекла-
дено 60 мовами. Після неї з’явилася 
ще низка схожих досліджень. Тому 
тепер лікарів часто запитують, чи 
ефективна насправді дієта за гру-
пою крові.

Відповідь на це запитання вия-
вилася досить простою. Ще в «Дієті 
за групою крові» Д’Адамо написав, 
що проводить десятирічний екс-
перимент, під час якого випробує 
ефективність дієти у жінок, хворих 
на рак. На момент видання книжки 
йшов восьмий рік експерименту, 
однак вісімнадцять років по тому 
результати цього дослідження так і 
не було оприлюднено. 

Нещодавно дослідники з бель-
гійського Червоного Хреста також 
вирішили з’ясувати, чи є бодай 
якісь об’єктивні докази на користь 
цієї дієти. Вони зробили огляд на-
укової літератури і знайшли понад 
тисячу досліджень у цій галузі. Про-
те жодне з них не підтверджувало 
теорії Пітера Д’Адамо. 

Попри це, в деяких людей, які 
дотримуються дієти за групою кро-
ві, позитивні результати все ж спо-

стерігаються. На думку експерта з 
харчування з Торонтського універ-
ситету Ахмеда Ель-Сохемі, вони не 
мають нічого спільного з групою 
крові, а можуть пояснюватися уні-
версальними принципами здоро-
вого харчування.

ПИТАННЯ 
ПОХОДЖЕННЯ

Теорія дієти за групою крові по-
рушила інше цікаве питання – чому 
в нас узагалі виникли різні групи 
крові?

Після того як у 1900 році Ланд-
штайнер зробив своє гучне від-
криття, вчені одразу зацікавилися, 
чи відрізняються групи крові також 
і в тварин. Виявилося, що кров дея-
ких приматів є сумісною з певними 
групами крові людей. 

Дещо почало з’ясовуватися в 
1990-ті роки, коли вчені взялися 
досліджувати групи крові за допо-
могою молекулярної біології. Вони 
виявили, що за будівництво друго-
го поверху в молекулах на поверхні 
еритроцитів відповідає єдиний ген, 
який має назву ABO. Версія А цього 
гену відрізняється від версії B (тоб-
то друга група крові від третьої) 
кількома ключовими мутаціями. А 
в людей з першою групою (O) в гені 
ABO відбулись такі мутації, які пере-
шкоджають утворенню ферменту, 
що будує антиген А або В.

Порівнявши ген ABO в людей 
та інших видів ссавців, дослідники 
з’ясували, що розподіл на різні гру-
пи крові виник дуже давно. Гібони 
і люди мають варіанти другої та 
третьої груп крові, які походять від 
спільного предка, що жив 20 міль-
йонів років тому. 

Можливо, наші групи крові 
виникли ще раніше, але з’ясувати 
точний час досить складно. Для 
цього вченим потрібно проаналі-
зувати гени всіх приматів. Проте 
дані, які вже зібрали вчені, свід-
чать, що еволюція груп крові була 
дуже бурхливою. Завдяки мутаці-
ям деякі групи крові в наших пря-
мих родичів зникли. Так, шимпанзе 
мають лише першу та другу групи 
крові, горили – навпаки: тільки 
третю. 

У деяких випадках мутації змі-
нюють ген ABO, перетворюючи кров 
другої групи (А) на третю (B). І навіть 
у людей мутації в генах можуть пе-
решкоджати створенню другого 
поверху в молекулах еритроцитів і 
таким чином перетворювати кров 
другої чи третьої групи на першу. 

 BBC Future

Понад століття після 
їхнього відкриття 
ми й досі не знаємо, 

чому в нас різні групи 
крові, як вони виникли і 
чи ефективні насправді 
популярні дієти за групою 
крові.

Різниця в групах крові опови-
та багатьма таємницями. Чому 40% 
представників білої раси мають 
кров другого типу (або А), тоді як 
серед азійців цей показник лише 
27%? Як виникли різні типи крові й 
навіщо вони потрібні?

1900 року австрійський лікар 
Карл Ландштайнер уперше виявив 
існування різних груп крові і 1930 
року отримав за це відкриття Нобе-
лівську премію з фізіології та меди-
цини.

Відтоді вчені розробили потуж-
ні інструменти для дослідження 
груп крові. Науковці змогли просте-
жити еволюцію їхнього розвитку та 
з’ясувати їхній вплив на здоров’я. 
Проте багато чого так і залишилося 
незрозумілим. Наприк лад, навіщо 
вони взагалі існують, і досі невідо-
мо.

ПЕРЕЛИВАННЯ З 
РИЗИКОМ ДЛЯ ЖИТТЯ

Те, що ми нині знаємо про групи 
крові, належить до одного з най-
важливіших відкриттів в історії ме-
дицини. Завдяки цьому лікарі тепер 
можуть рятувати життя, переливаю-
чи кров пацієнтам. Важко повірити, 
що колись питання, чи можна влити 
хворому кров іншої людини, викли-
кало в ескулапів розгубленість. Де-
які з них вважали, що переливання 
може вилікувати всі хвороби, навіть 
божевілля. І у 1600-х роках кілька 
лікарів випробували цю ідею, але 
недивно, що з трагічними результа-
тами. Це надовго зіпсувало репута-
цію переливання крові. 

Навіть у XIX ст. багато хто не на-
важувався провести цю процедуру. 
Винятком став британський лікар 
Джеймс Бланделл. Він бачив, як 
його пацієнтки помирають від ве-
ликої втрати крові під час пологів, і 
вирішив, що більше не може з цим 
миритися. Бланделл був перекона-
ний, що головною помилкою при 
переливанні крові в минулому було 
використання крові тварин, тобто 
іншого виду. Пацієнти мають отри-
мувати тільки людську кров, напо-
лягав учений. 

Незабаром Бланделл спробував 
перевірити свою теорію на практи-
ці. Він перелив пацієнту 0,4 літра 
крові, отриманої від донорів. Спо-
чатку хворий відчув себе набага-
то краще, але за два дні помер. Та 
Бланделла це не зупинило, він ві-
рив, що переливання крові прине-
се велику користь людству, відтак 
не припиняв експерименти. На-
ступними роками він зробив іще 10 
переливань крові, і тільки чотири з 
його пацієнтів вижили.

Деякі інші лікарі також експери-
ментували з переливанням крові. 
Дехто навіть спробував додавати у 
кров молоко. Але результати були 
не надто втішними.

НЕСПОДІВАНЕ 
ВІДКРИТТЯ

Бланделл не помилявся, що лю-
дині можна перелити тільки кров 
іншої людини, але він не знав, що не 
в усіх людей кров сумісна. Цей факт 
незабаром став відомим завдяки 
досить простій процедурі. 

Коли наприкінці 1800-х вчені 
спробували змішати кров різних 
людей у пробірці, вони помітили, 
що інколи в ній виникали згустки. 
Спочатку на це ніхто не звернув 
уваги, оскільки причиною вважали 

БОМБЕЙСЬКИЙ 
ФЕНОМЕН 

Той факт, що ми й досі не розу-
міємо, навіщо природа створила 
різні групи крові, отримав найкра-
ще підтвердження в Бомбеї у 1952 
році. Лікарі в цьому індійському 
місті несподівано виявили пацієн-
тів, які взагалі не мали жодної гру-
пи крові. 

Якщо друга і третя групи мають 
молекули у формі двоповерхових 
будівель, а перша – одноповерхо-
вих, то у цих бомбейських пацієнтів 
на поверхні еритроцитів було по-
рожнє місце. 

Цей дивний випадок отримав 
назву бомбейський фенотип. Пізні-
ше його виявили і в інших людей, 
хоча такий тип крові є надзвичай-
но рідкісним. Як відомо вченим, 
така кров не несе жодних ризиків 
для свого власника, окрім єдиної 
ситуації. Якщо людина з бомбей-
ським фенотипом потребувати-
ме переливання крові, їй підійде 
лише кров такого ж типу. Навіть 
перша група крові, яка вважається 
сумісною зі всіма іншими, буде для 
такого пацієнта смертельно небез-
печною.

Бомбейський фенотип показав, 
що саме існування груп крові не 
несе в собі життєво важливих пере-
ваг. Деякі вчені, однак, вважають, 
що еволюційний сенс полягає у 
розмаїтті типів, оскільки різні групи 
крові можуть захищати від різних 
хвороб.

Лікарі вперше почали помічати 
зв’язок між групою крові та різними 
захворюваннями в середині XX ст., 
і цей список далі зростає. Так, дру-
га група крові (А) підвищує ризик 
кількох видів раку, зокрема раку 
підшлункової залози та лейкемії. 
Люди з такою кров’ю більше схиль-
ні до віспи, серцевих захворювань 
та важкого типу малярії. Носії I, III та 
IV груп можуть стикнутися з іншими 
проблемами. Наприклад, у людей з 
першою групою крові частіше трап-
ляються виразки та розриви ахілло-
вого сухожилля.

Вчені тільки починають вивчати 
причини цього зв’язку. Їм вдало-
ся з’ясувати, чому люди з першою 
групою крові краще захищені від 
важкого типу малярії, ніж люди з 
іншими типами. Виявляється, імунні 
клітини в крові першої групи швид-
ше визначають інфекцію. 

Більш загадковим є зв’язок 
між групою крові та хворобами, 
які не пов’язані з кровоносною 
системою, наприклад, норовірус-
ною інфекцією. Цей неприємний 
збудник є справжнім лихом на 
круїзних суднах, оскільки він може 
одночасно спричинити важку киш-
кову інфекцію в сотень пасажирів. 
Норовірус потрапляє в клітини, 
які вистилають кишечник, але не 
зачіпає кров’яні клітини. Однак 
люди з певною групою крові менш 
схильні до інфекцій, спричинених 
норовірусом. 

Пояснення саме цієї загадки 
може полягати в тому, що антигени 
певної групи крові виробляються 
не тільки в крові, а також і в стін-
ках кровоносних судин, дихальних 
шляхах, ба навіть шкірі та волоссі. 
Річ у тім, що норовірус міцно чіпля-
ється лише до тих клітин, чиї білки 
сумісні з антигенами певної групи 
крові. І це також трохи проливає 
світло на те, чому різні групи крові 
не зникли впродовж мільйонів ро-
ків еволюції.

Наші предки-примати перебу-
вали в постійному контакті з незлі-
ченною кількістю вірусів, бактерій 
та інших невидимих ворогів. Деякі 
з цих збудників адаптувалися до 
антигенів найбільш поширеної гру-
пи крові й поступово знищували її 
власників. Тоді як примати з більш 
рідкісною групою крові під час та-
ких епідемій виживали.

колаж
 ВН
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  Анна ВОЛОЩУК
Фото автора
Локачинський район

забута пам’ятка

мереживо долі

У селі Кисилин 
Локачинського району 
стоять дві пам’ятки 

архітектури – церква 
XVII ст. та монастирський 
комплекс XVIII ст. Споруди 
забуті державою та 
владою. Від величного 
монастиря залишилися 
лишень стіни, а храм 
відвідують тільки місцеві.

Церква святого Архистратига 
Михаїла із дзвіницею збереглася в 
Кисилині ще із XVII ст. Вона кам’яна, 
зі стінами у півтора метра завширш-
ки. Місцевий священик називає цей 
храм фортецею. 

«Її збудовано у 1632 році за кош-
ти графа Ледуховського. Це зараз 
село Кисилин усіма забуте, а колись 
то був дуже багатий районний центр. 
Крім українців, тут жили поляки та 
євреї. Була й німецька колонія, – 
розповідає настоятель храму Іван 
Квік. – Стиль, у якому зведено церк-
ву, одні називають українським або 
козацьким бароко, а хтось каже, що 
це аріанський стиль. Але храм збу-
дований як православний у формі 
хреста. Його вівтарна частина спря-
мована на схід сонця, а це притаман-
но лише для православних храмів. 

 Наталія ЛЕГКА

Ірину та Степана всі 
вважали ідеальною 

парою: у родині завжди 
панували мир та злагода, 
на роботу, з роботи – під 
ручки. Будь-які домашні 
турботи – чи то прання, чи 
консервація, чи сапання 
городини – не розділяли 
між собою. Побралися вони 
в юному віці, народили 
двох дітей. А згодом 
придбали квартиру у 
великому міському 
будинку й покинули село. 

Поки облаштовували сімейне 
гніздечко, перезнайомилися з усіма 
сусідами. Найтісніші стосунки, звіс-
но ж, зав’язали з Оленою та Петром, 
що мешкали двері в двері. Вони 
також були родом із села, тому й 
спільна мова між молодими сім’ями 
знайшлася одразу, і уподобання, і 
захоплення спільні. Дні народження 
відзначали за одним столом і в разі 
потреби допомагали одні одним по 
хазяйству. А влітку двома родинами 
не раз виїздили на природу по яго-
ди та гриби.

Так і жили як одна душа, поки 
Ірину, яка працювала провідницею 
на залізниці, не перевели на дале-
кі рейси. По кілька днів не бувала 
жінка вдома, але особливо не пе-
реймалася, бо знала, що її Степан 
дасть раду всьому: і їсти приготує, і 

ХРАМ – ЯК ФОРТЕЦЯ

ДІЛО МОЛОДЕ, ЩЕ Й НЕХИТРЕ

ня. Та це для споруди і перевага, і 
недолік. Своїми силами тут нічого 
ремонтувати не можна – будь-яке 
втручання має відбуватися лише із 
дозволу держави.

«Зважаючи на те, що це пам’ятка 
архітектури, держава мала би виді-
ляти кошти під певні програми, не 
чекаючи руйнування храму. Душа 
болить, коли це бачу. Звісно, ліп-
ше запобігти руйнуванню, вчасно 
зробити ремонт, щоби зберігати 
пам’ятку в належному стані», – кон-
статує панотець.

Голова фракції «УКРОП» у Волин-
ській обласній раді, радник голови 
облради Вячеслав Рубльов пере-
конаний, що державна та обласна 
влада мають дбати про збереження 
таких архітектурних пам’яток.

«Це об’єкти, якими ми 
зобов’язані опікуватися і берег-
ти. Це наша історія, наша гордість. 
Це те, що зробить Волинь при-
вабливою для туристів. Прикро, 
що держава не цікавиться такими 
пам’ятками. На найближчій сесії 
Волинської обласної ради буду 
клопотати про виділення 25 тисяч 
гривень на проектно-кошторисну 
документацію і на включення цієї 
церкви у програму відновлення 
історико-культурних пам’яток», – 
підкреслює Вячеслав Рубльов.

Крім храму, в Кисилині колись 
ще був монастирський комплекс 
ордену кармелітів. На жаль, зараз 
від нього лишилися тільки стіни. 
Збудували його на місці зруйнова-
них у XVII ст. аріанської церкви та 
академії. Інтер’єр костелу був при-
крашений декоративною ліпниною 
та фресками. Залишки останніх по-
декуди ще можна знайти на стінах 
культової споруди. Під приміщен-
ням було дуже багато підземних хо-
дів, якими, за свідченнями старожи-
лів, можна було втекти за кілометри 
від селища. За радянської влади в 
1945 році у величному костелі об-
лаштували цех із переробки льону 
та конопель. Пізніше тут спалахнула 
пожежа, після якої приміщення кос-
телу і монастиря вже не використо-
вували. За словами Вячеслава Руб-
льова, аби відновити цей комплекс, 
потрібно залучати величезні кошти, 
яких, на жаль, ні в бюджеті Волині, 
ні в бюджеті України немає.

застібнуто жодного ґудзика, у кап-
цях, сонний, зі скуйовдженою ше-
велюрою. Німа сцена не переросла 
в сімейну сварку. Ірина преспокійно 
запхнула у величезну сумку всі його 
речі й виставила геть. Степан навіть 
не зогледівся, як гучно гримнули 
перед його носом вхідні двері.

А згодом із відрядження повер-
нувся Петро. Він лише розгублено 
розводив руками, мовляв, не знає, 
як далі жити.

– Та треба мені твій Степан! – 
спробувала виправдатися перед 
Іриною Олена. – Він мені лише по 
господарству допомагав, як чолові-
ка не було вдома.

Та ніхто не йняв їй віри.
– А ти чого мовчиш, Петре? – 

звернулася до сусіда Ірина. 
І раптом її наче блискавка вра-

зила:
 – Якщо мій чоловік так до душі 

твоїй Олені, то нехай забирає його, 
а ти перебирайся до мене, не ду-
маю, що прогадаєш.

Відтоді минуло чимало років. 
Ірина та Петро вже одружили двох 
її зі Степаном дітей, тепер навчають 
в інституті третього, спільного си-
ночка. Олена та Степан також про-
жили нівроку. Доводиться лише 
дивуватися: як вистачило їм терпцю 
та мудрості й далі мешкати двері в 
двері та не виникла спокуса жодній 
із родин поміняти квартиру на ін-
ший район чи бодай будинок? 

з дітьми уроки повчить, і до батьків 
у село навідається.

– Коли щось потрібно – кажи, – 
не раз натякала Олена Степанові, – 
допоможу, ми ж сусіди.

Та чоловік звик давати всьому 
раду сам, тому на сторонню допо-
могу не розраховував, хіба що з 
Петром час до часу в гаражі щось 
лагодили, паяли, перебирали залі-
зяччя.

Та одного дня у Степанові двері 
пролунав дзвінок. На порозі стояла 
Олена.

– Сусіде, а чи не допоможеш 
мені карниза причепити? Відвалив-
ся з «м’ясом», а Петра, як на лихо, у 
відрядження відправили.

– Чом би й ні? – погодився Сте-
пан. Узяв із собою потрібне причан-
далля й пішов до сусідки.

– Ну, здається, все, – видих-
нув, коли поставив у роботі остан-
ній штрих, – господине, приймай 
«об’єкт».

Олена не могла нахвалитися 
вправності Степанових рук.

– Стало навіть краще, як було. За 
таке й чарку не гріх перехилити.

Степан намагався віднікуватися, 
та Олена була надто наполегливою:

– У мене й картопелька моло-
денька зварилася з кропчиком, і 
помідорчик-огірочок знайдеться, й 
ковбасочка домашня в холодиль-
нику. Що ж мені тепер, самій обіда-
ти, чи що?

Степан довго переминався з 
ноги на ногу й нарешті погодився.

– Ох і засидівся я в тебе, сусі-
донько, – зиркнувши на годинник, 
похопився, бо за розмовами згаяв 
годин зо дві. – Скоро діти зі школи 
повернуться, піду вже.

Відтоді між Оленою та Степаном 
зав’язалася така дружба, що аж інші 
сусіди почали зглядатися з натяком 
та скрушно хитати головами. Тіль-
ки Ірина в рейс, а Петро на роботу, 
Степан – в Олени. Першою не втри-
малася тітка Клава, що жила з обо-
ма подружніми парами на одному 
сходовому майданчику.

– Ти, Іро, придивилася б до сво-
го, надто вже зачастив він до сусід-
ки, як тебе немає вдома. Діло моло-
де, а коли воно ще й нехитре... 

Її слова й підсилили Іринині 
підозри, бо жінка, якій зраджує чо-
ловік, колись-таки це зрозуміє. А 
від Степана не раз було чути Оле-
ниними парфумами, а на комірці 
його сорочки траплялися сліди чу-
жої губної помади. Тож одного дня 
вона сказала благовірному, що їде в 
рейс, а сама повернулася пізно вве-
чері, щоб справити ефект несподі-
ванки на чоловіка. Відімкнула двері, 
тихенько зайшла в передпокій. Час 
наближався до півночі, а Степана 
вдома не було. На столі – неприбра-
ний посуд. Діти сплять. От тільки 
хто забув вимкнути телевізор?

Цілісіньку ніч не зімкнула жінка 
очей. А над ранок почула, як у две-
рях клацнув замок. Степан постав 
перед нею у сорочці, на якій не було 

влади. «Навіть у радянські часи, коли 
пропагували атеїстичні ідеї, церква 
діяла, сюди приходили віряни, – роз-
повідає священик. – Щоправда, якось 
із дзвіниці хотіли зняти дзвони й зда-
ти на метал. Уявіть собі: один дзвін 
важить 450 кілограмів, і вони всі на 
одній балці. Коли стали різати дере-
во, дзвони почали дзвонити, люди 
позбігалися, а крадії повтікали». 

Ще під час війни на церкву впа-
ла бомба, яка зруйнувала частину 
храму. Споруду відновили, але че-
рез це муром поповз грибок. Остан-
ній ремонт тут робили у 80-х роках, 
і приблизно в ті часи церковну по-
золоту замалювали фарбою. Зараз 
храм – пам’ятка містобудування і 
архітектури національного значен-

А ось щодо архітектурної форми, 
то вона рідкісна не тільки для Во-
лині. Колись було дешевше звести 
дерев’яну церкву, а ось такий муро-

ваний храм означає, що в нашому 
Кисилині жили заможні люди».

За словами панотця, церква у 
Кисилині не зачинялася за жодної 

univision.com

Церква у Кисилині збереглася із XVII століття Величні склепіння

Вячеслав Рубльов переконаний, що 
такі об’єкти держава має берегти

Храм давно потребує капітального ремонту

Старовинний монастир після 
радянської влади лишився пусткою
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Тим, хто не може знайти час для тренувань, доведеться шукати час для того, щоб хворіти. Едвард Стенлі 
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ДАРІЯ ЗАВИДНА – 
ЗАСЛУЖЕНА
Луцьк

Звання «Заслужений майстер спорту 
України» отримала дворазова 
призерка світових чемпіонатів з 
баскетболу «три на три» Дарина 
Завидна. 

Лучанка стала першою волинською 
спортсменкою, яка досягнула такого рів-
ня серед представників ігрових видів 
спорту за роки незалежності, передає 
ВРД НТСУ.

Маленькою дівчинкою прийшла Да-
рина Завидна у секцію з баскетболу. Тре-
нер Микола Левицький відразу звернув 
на неї увагу, адже дівчина не пропускала 
жодного тренування. 

Під час чемпіонату світу з баскетболу 
«три на три» збірної України, кольори якої 
захищала наша землячка, був епізод, коли 
на очах спортсменки бриніли сльози роз-
пачу. На останніх секундах півфінального 
матчу проти Угорщини судді зарахували 
кидок суперниць.  

У поєдинку за третє місце на майдан-
чику французького міста Нант саме Дари-
на Завидна принесла бажану перемогу 
в матчі проти Нідерландів. На останніх 
секундах вона точно кинула два штраф-
ні – 15:13, і бронзова нагорода – в активі 
спортсменки. Торік вона отримала срібну 
нагороду світового чемпіонату. Наступ-
ного, впевнена спортсменка, має бути 
золото. До слова, цей вид спорту став 
олімпійським, і 2020-го в Токіо Дарина 
має шанс здобути медаль.

Лише один день у щільному графіку 
знайшла Дарина Завидна, щоб приїхати 
додому до Луцька. Викроїла час побувати 
в рідній ОДЮСШ, поспілкуватися із пер-
шим тренером. Потім – збір національної 
команди, а далі – в Лодзь. Саме у чемпіо-
наті Польщі гратиме цей сезон дворазова 
призерка світового чемпіонату.

ГОРОХІВЧАНКА ВЗЯЛА 
СРІБЛО НА ВСЕСВІТНІХ 
ІГРАХ
Польща

Сумоїстка з Горохівщини Іванна 
Березовська завоювала срібну 
медаль на Всесвітніх Іграх, які 
відбулися у польському місті 
Вроцлав, передає «Район.Горохів».

Українка посіла друге місце у зма-
ганнях із сумо в абсолютній категорії (у 
цьому форматі між собою зустрічаються 
спортсмени різних вагових груп).

У боротьбі за вихід до півфіналу 
спортсменка, яка народилася й виросла в 
селі Миркові Горохівського району, а те-
пер працює тренером у спортивній школі 
міста Фастова, по черзі перемогла супер-
ниць із Японії, Польщі, Таїланду, Венесуе-
ли. У фіналі Інна поступилася росіянці. 

«На шляху до фіналу українка вигра-
ла п’ять сутичок, і лише у фіналі у впертій 
боротьбі поступилася непереможній ро-
сіянці Анні Поляковій. Та все одно наша 
Іванка – найкраща!» – заявили у Спортив-
ному комітеті України.

ЯНА БЕЛОМОЇНА – 
ЗНОВУ ПЕРША
Канада

Тільки наприкінці липня лучанка 
Яна Беломоїна виграла чемпіонат 
Європи з маунтинбайку в олімпійській 
дисципліні крос-кантрі, як уже 
6 серпня у Мон-Сен Анне (Канада) 
втримала чемпіонський темп та стала 
першою в Кубку світу за етап до кінця 
змагань, передає «Район.Луцьк».

Яна Беломоїна виграла третій з п’яти 
етапів Кубка світу та вже має 1150 заліко-
вих очок. Тож останній етап змагань в іта-
лійському Валь ді Соле наприкінці серпня 
буде формальністю.

А самій Яні для повністю «штурмового» 
сезону бракує лише перемоги на чемпіона-
ті світу. «Я уже маю чотири медалі чемпіо-
нату світу, однак серед них немає золотої, 
тож я дуже мотивована підкорити таку вер-
шину», – розповіла Яна після гонки.

баскетбол

сумо

велоспорт

персона 

  Підготувала Тетяна ГРІШИНА 

Попри всі «але», він є і 
залишатиметься легендою 
велоспорту. Його 

наполегливість, працелюбність 
та жага до перемоги вражають. 
Критика, відібрані титули, 
скандали та непроста вдача 
не применшують ім’я Ленса 
Армстронга у великому спорті. Бо 
саме такі, як Ленс, роблять спорт 
великим. Такі, як Ленс, роблять 
великою людину з ї ї бажанням 
жити та перемагати попри все.

«Повільне помирання не для мене. Я нічого 
не роблю повільно; я все роблю на швидкос ті – 
швидко їм, швидко висипаюся. Я нетерпеливо 
починаю вовтузитися на пасажирському си-
дінні, коли моя дружина Крістін, сидячи за кер-
мом, гальмує на кожному жовтому світлі», – пи-
сав він у своїй книзі.  

У 1996 році Ленс потрапив до олімпійської 
збірної. У свої 25 років він уже був гонщиком 
світового класу, маючи чимало грошей на 
рахунку, шикарний будинок та дорогу маши-
ну класу люкс. Він виграв престижну гонку 
«Флеш-Валон», де досі не мав успіху жоден 
американець. Ленс став «срібним» на тяжких 
перегонах «Льєж-Бастонь-Льєж». Виграв «Тур 
Дюпон» – дистанцію у 2000 кілометрів! 

У тому ж таки 1996 році в Ленса виявили рак 
яєчка. Метастази дійшли до легенів та мозку. 

Але, оскільки біль і втома були вічними 
супутниками професійного спортсмена, який 
умів переборювати себе, забувати про дис-
комфорт, Ленс затягував із походом до лікаря.   

Вже після операції та курсу хіміотерапії 
спортсмен буде мало схожим на олімпійця. 
Його м’язи зчахнуть, тіло стане та кволим. Але 
ось у чому суть: його дух, як і до операції, за-
лишиться духом олімпійця, переможця, який 
допоможе знову дістатися найвищих висот. 

Ленс писав про свою хворобу як про дар, 
який назавжди змінив його життя. Він дотри-
мувався правила, яке прищепила йому матір: 
використовуй кожну перешкоду як можли-
вість. І він використав. 

«Правда полягає у тому, що рак виявився 
найкращою подією в моєму житті. Не знаю, чому 
я захворів, але ця хвороба зробила зі мною 
справжнє диво, і я не хотів би, аби її не було». 

Хвороба застала Ленса несподівано. За 
прикрим збігом обставин, його медична стра-

ЛЕНС АРМСТРОНГ: ВІД ТРІУМФАЛЬНОГО 
ВИГРАШУ ДО КАРКОЛОМНОГО ПАДІННЯ 

гучна заява

бокс

джиу-джитсуВОЛОДИМИР КЛИЧКО 
ПОПРОЩАВСЯ З РИНГОМ

ЛОМАЧЕНКО ПІДТВЕРДИВ 
ТИТУЛ ЧЕМПІОНА

Київ

Титулований 
український боксер 

Володимир Кличко 
завершує спортивну 
кар’єру.

«У якийсь момент в силу 
різних обставин ми мусимо 
або хочемо перемкнути нашу 
активну частину життя й підго-
туватися до наступної глави, до 
нових викликів, випробувань. 
Очевидно, я не виняток із пра-
вил, і зараз настала моя черга 
зробити це», – звернувся він до 
шанувальників в інтернеті.

Кличко сподівається, що 
його наступна кар’єра, яку він 
уже почав кілька років тому, 

Польща

Луцький спортсмен Богдан 
Мочульський виграв золото 
Всесвітніх Ігор з джиу-джитсу, 
що відбулися нещодавно у 
Вроцлаві, передає УНІАН.

У змаганнях вагової категорії до 
62 кг наш спортсмен провів чотири 
бої. У груповій стадії Мочульський 
здолав бельгійця і болгарина та ви-
йшов у півфінал. 

В 1/2 фіналу 20-річний лучанин 
виявився сильнішим за Романа Апо-
лонова, який виступає під прапором 
Німеччини. У сутичці за золото су-
перником українця був колумбієць 
Вівьєскас Ортіс.

Мочульський виявив фантас-
тичну волю до перемоги й домігся 
переможного результату. У підсумку 
в України – 7 золотих, 6 срібних та 
8 бронзових медалей в офіційному 
заліку Всесвітніх Ігор і сьоме місце в 
реєстрі серед 112 країн.

ЛУЧАНИН – 
НЕПЕРЕМОЖНИЙ

korrespondent.net

Боксер заінтригував 
шанувальників звісткою 
про нову кар’єру

ховка була недійсна. Свій «Порше» він продав 
уже за два дні. По-перше, потрібні були кошти, 
по-друге, усвідомлення матеріальних речей 
змінилося. За час лікування він став практич-
но експертом у медичній сфері, перечитавши 
усі книжки та матеріали, які міг роздобути. 
Ленсу хотілося вибудувати стратегію бороть-
би з хворобою, хотілося жити. Два роки він 
боровся з недугою, від курсів хіміотерапії 
спортсмену хотілося тільки тихо стогнати, 
згорнувшись калачиком під ковдрою. Утім по-
казники аналізів поступово почали покращу-
ватися. І він вирішив, що готовий знову тре-
нуватися. Його друзі вдавали, ніби не бачать, 
який він має жахливий вигляд, який слабкий 
його організм.

Для Ленса в той час був останній курс хі-
міотерапії. Під час однієї з півгодинних про-
гулянок з друзями він зрозумів, який кволий. 
На підйомі колишній чемпіон їхав зі всіх сил, 
задихався та кректав. Друзі крутили педалі по-
ряд, тримаючи його темп. І, здавалося, не все 
втрачено. Втім коли на підйомі його легко, ніби 
він і не їхав зовсім, без збою дихання обігнала 
жінка, якій було далеко за 50 років, Ленс зрозу-
мів, які печальні його шанси в спорті. 

Під час курсу лікування велогонщик вирі-
шив створити благодійний фонд для бороть-
би з хворобою, який назвав Lance Armstrong 
Foundation. На рахунки організації він особис-
то переказав близько семи мільйонів доларів. 

Попри сумніви та скепсис, Ленс продовжив 
тренування. Його взяла під опіку скромна ко-

манда. Тріумфальне повернення Армстронга 
було вже у 1999 році, коли він перейшов зі ста-
тусу темної конячки й одягнув жовту майку пе-
реможця, вже на довгі роки не віддаючи її ні-
кому. Він ставав чемпіоном престижної гонки 
«Тур де Франс» сім разів! Прізвище Армстронг 
стало синонімом вислову «переможець Тур де 
Франс».

Такий успіх викликав і заздрість, і чимало 
питань. Так, гарні генетичні дані та постійна 
робота над собою у спорті мають велике зна-
чення. Втім багато хто почав замислюватися 
над питанням: чи може чоловік, який пройшов 
такий складний шлях боротьби з раком, пока-
зувати таку форму? 

Уперше звинувачення у вживанні допінгу 
в бік Ленса прозвучало саме в 1999 році. Піз-
ніше у медіа, серед колег були й інші закиди, 
які він повсякчас відкидав. Не всі відгуки про 
Армстронга були позитивні. Чимало його 
знайомих нарікали на жорсткий характер. 
З’являлися навіть свідки, які стверджували, що 
чули, як Ленс зізнається у використанні забо-
ронених препаратів. 

Утім він був символом непохитності, сили 
духу, прикладом американської мрії і, мож-
ливо, саме тому зізнання у вживанні допінгу 
в 2012 році зробило це чи не найбільшим 
скандалом в історії велоспорту. Ленса позба-
вили нагород, титулів та грошей. Та найгіршим 
ударом було те, що його позбавили права ви-
користовувати своє ім’я як бренд. Саме тому 
фонд, який він створив та який був його опо-
рою після важкої хвороби, змінив назву, ви-
кинувши ім’я Ленса Армстронга. Нині він на-
зивається Livestrong. Зараз, живучи в Техасі, 
спортсмен бере участь у локальних змаганнях, 
в тому числі з тріатлону. 

У спортивному середовищі стосовно Лен-
са суперечки не стихають і досі. Хтось називає 
його найбільшим брехуном, який соромить 
ім’я спорту. Не на запис причетні до професій-
ного спорту кажуть, що допінг вживають усі, 
хто досягає великих вершин. Втім не усі попа-
даються. І що найголовніше – вживання допін-
гу не заперечує його щоденної роботи.   

Він повернувся до «Тур де Франс» днями, 
втім уже як коментатор. Дорога у професійні 
гонки йому закрита назавжди. По-перше, вік – 
Ленсу 45. По-друге, нелегке минуле. Він каже, 
що знайдуться навіть ті, хто буде його крити-
кувати за повернення у спорт навіть у ролі ко-
ментатора. Але повторює: «Мені шкода, я усві-
домив усе. Але мушу рухатися далі». 
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Богдан Мочульський виявив 
фантастичну волю до перемоги

США

Василь Ломаченко  впевне-
но здолав Мігеля Марріагу та 
захистив чемпіонський титул у 
другій напівлегкій вазі за версі-
єю WBO. Бій відбувся 6 серпня в 
Лос-Анджелесі. Українець двічі 
відсилав колумбійця на поміст 
і здолав його після закінчення 
сьомого раунду, коли Марріага 
відмовився виходити на ринг.

29-річний Ломаченко провів 
десятий бій на професійному рин-

гу. Дев’ять з них закінчилися пе-
ремогою. Натомість у 30-річного 
Марріаги статистика дещо сер-
йозніша – 28 боїв, з яких 3 пораз-
ки. Але досвід не допоміг йому 
вибороти чемпіонський пояс.

За словами чемпіона світу 
Василя Ломаченка, не має зна-
чення, хто буде його наступним 
противником. Статистика уда-
рів підтверджує, наскільки був 
спритнішим Василь Ломаченко 
проти Мігеля Марріаги.

стане такою ж успішною, як і 
попередня.

«Хочу запросити вас про-
довжити цю нову і захопливу 
подорож разом зі мною і з 
брендом Кличко», – зазначив 
спортсмен. 

При цьому Володимир не 
зізнався, про яку його нову 
кар’єру йдеться. Проте пові-
домив, що, поки був боксером, 
започаткував власний бізнес 
та об’єкти інтелектуальної 
власності. «Я став готельєром, 
тренером, менеджером, про-
моутером, фінансистом», –  за-
значив боксер.

Як відомо, 29 квітня екс-
володар титулів чемпіона 

світу з боксу в суперважкій вазі 
за версіями IBF, IBO, WBO і WBA 
41-річний Володимир Кличко по-
ступився в титульному поєдинку 
за пояси за версіями WBA і IBO 
27-річному британцеві Ентоні 
Джошуа.

29-річний Ломаченко 
провів десятий бій на 
професійному рингу

usionline.com

Кредо Ленса Армстронга – 
життя на швидкості
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Склад «Волині» у грі проти 
«Жемчужини»: Неділько, 
Никитюк (к) (Марушка, 72), Воробей, 
Бескоровайний (Дмитренко, 46), 
Тетеренко, Герасимюк, Неделюк 
(Тимошенко, 63), Ляшенко, 
Шаповал, Романюк, Новіков 
(Могіль, 33, Степанов, 63).

  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

  Іван БОГДАНОВИЧ
Київ

перша ліга

прем’єр-лігажеребкування

зміна

Турнірна таблиця Першої ліги
М Команда І В Н П РМ О
1 ФК Полтава (Полтава) 4 3 1 0 7 - 2 10
2 Арсенал (Київ) 4 3 1 0 8 - 4 10
3 Десна (Чернігів) 4 3 0 1 7 - 2 9
4 Інгулець (Петрове) 4 3 0 1 7 - 3 9
5 Геліос (Харків) 4 3 0 1 6 - 2 9
6 Оболонь-Бровар (Київ) 4 2 2 0 4 - 2 8
7 Колос (Ковалівка) 4 2 1 1 6 - 3 7
8 МФК Миколаїв (Миколаїв) 4 2 0 2 7 - 6 6
9 Жемчужина (Одеса) 4 2 0 2 5 - 4 6

10 Балкани (Зоря) 4 1 2 1 2 - 3 5
11 Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) 4 1 1 2 3 - 3 4
12 ПФК Суми (Суми) 4 1 1 2 3 - 4 4
13 Гірник-Спорт (Горішні Плавні) 4 1 0 3 3 - 6 3
14 Черкаський Дніпро (Черкаси) 4 1 0 3 3 - 7 3
15 Рух (Винники) 4 1 0 3 3 - 7 3
16 Кремінь (Кременчук) 4 1 0 3 4 - 9 3
17 Авангард (Краматорськ) 4 1 0 3 3 - 10 3
18 ВОЛИНЬ (ЛУЦЬК) 4 0 1 3 2 - 6 1

ГРОШІ ЗІГРАЮТЬ У 
ФУТБОЛ В ПАРИЖІ

  Юрій КОНКЕВИЧ

Залишивши прекрасну «Барселону», 
Неймар став найдорожчим 
футболістом в історії. На цьому 
можна було поставити крапку і 
поспостерігати, як восени колишній 
партнер Мессі почне розчаровувати. 
Хоча його футболки  з десятим 
номером на спині вже принесли «Парі-
Сен-Жермен» один мільйон євро 
прибутку. Залишилося відбити якийсь 
221 мільйон, адже паризький клуб, 
який належить катарським шейхам, 
виклав за Неймара 222 мільйони.

Трансферна сага бразильця тривала 
трохи менш як три тижні, і ПСЖ оновив 
світовий трансферний рекорд, який до-
тепер належав «Манчестер Юнайтед» і 
Полю Погба.

...А футболочки Неймара по 100 євро 
за штуку справді розліталися, наче гарячі 
пиріжки. Крім них, парижани розкупили 
шарфи, шапки, бейсики з симпатягою 
Ней маром на них. Але ж 222 мільйони! 
І начхати всім шейхам на фінансовий 
феєр-плей.

Утім не дивно, що в «Барселоні» здали 
нерви у цій всій історії. Неймар поводив-
ся в останні тижні, наче мала дитина. То з 
тренування поїде самовільно, побившись 
з одноклубником, то його батько розкриє 
страшну таємницю. Мовляв, якби «Барса» 
перерахувала йому 26 мільйонів євро за 
лояльність до клубу, то він переконував 
би сина залишитися в Іспанії.

Але сталося, як сталося. Футбол про-
бив радше не стелю, а дно.

Ось як оцінили сагу з Неймаром відо-
мі футбольні обличчя...

Жозе Моурінью: «Не думаю, що гро-
ші, які за нього пропонують, – це занад-
то дорого. Просто тепер з’являться фут-
болісти вартістю 100 млн фунтів, 80 млн 
фунтів, 60 млн фунтів, і ось це вже може 
стати проблемою. А Неймар – один з най-
кращих футболістів у світі. Проблемою 
можуть стати наслідки цього трансферу 
для всього ринку».

Ліонель Мессі: «Було дуже приємно 
грати з тобою всі ці роки, мій друже. Ба-
жаю удачі на новому етапі кар’єри».

Лоран Блан: «З гравцем калібру Ней-
мара ПСЖ може стати в майбутньому од-
ним з найбільших клубів Європи».

Юрген Клопп: «Я вважаю, що фінан-
совий феєр-плей мав запобігти такій 
ситуації. Однак це радше рекомендація, 
а не правило. Я не зовсім розумію суть 
того, що відбувається. Сподіваюся, транс-
фер Неймара стане винятком з правил».

Пеле: «Вітаю Неймара, удачі в твоєму 
новому виклику. Париж – гарне місто, 
одне з моїх улюблених у світі».

Президент «Барселони» Жозеп 
Бартомеу: «Ми хотіли, щоб Неймар за-
лишився, але є пункт про суму викупу в 
його контракті. Після продажу Неймара 
команду можна буде посилити з ураху-
ванням зароблених коштів».

Наставник ПСЖ Унаї Емері: «Якщо 
ми хочемо виграти Лігу чемпіонів, то у 
нас має бути гравець із п’ятірки найкра-
щих у світі. Неймар якраз із цієї категорії. 
Ми всі працюємо над тим, щоб залучити 
в команду найкращих футболістів».

Президент Ла Ліги Хав’єр Тебас: 
«Скарга щодо цього трансферу готова і 
буде представлена швейцарським судам. 
Ла Ліга засуджує держави, що підтриму-
ють клуби, які отримують державні еко-
номічні інвестиції. Це очевидний випа-
док «фінансового допінгу» з боку ПСЖ».

куди котиться світ?«ВОЛИНЬ» НЕ ДАЄ РАДИ 
ПЕРШІЙ ЛІЗІ Й ШУКАЄ ТАЛАНТИ

ДИВОВИЖІ ТРИВАЮТЬ

Нова «Волинь» нарешті забила в новому сезоні удома. Але для перемоги 
цього не вистачило. Чекаємо на прогрес і ймовірні нові підсилення.

Турнірна таблиця Прем’єр-ліги

М Команда І В Н П З-П О

1 Динамо 4 3 1 0 8-1 10
2 Шахтар 4 3 0 1 8-3 9
3 Олімпік 4 2 2 0 4-0 8
4 Ворскла 4 2 1 1 5-5 7
5 Верес 4 1 3 0 3-1 6
6 Сталь 4 2 0 2 4-5 6
7 Маріуполь 4 1 2 1 5-4 5
8 Карпати 4 1 1 2 5-10 4
9 Олександрія 4 0 3 1 3-5 3

10 Зірка 4 0 2 2 3-6 2
11 Зоря 4 0 2 2 2-5 2
12 Чорноморець 4 0 1 3 3-8 1

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

5-й тур: 11 серпня, п’ятниця
«Динамо» – «Зірка», 19:00
12 серпня, субота
«Сталь» – «Ворскла», 17:00
«Верес» – «Зоря», 17:00
«Олександрія» – «Шахтар», 19:30
13 серпня, неділя
«Маріуполь» – «Карпати», 17:00
«Олімпік» – «Чорноморець», 19:30

Початок нового сезону 
оптимізму футбольному 
Луцьку поки не додав. 

Омолоджена вкотре «Волинь» за 
інерцією продовжила безгольову 
серію, набрала тільки одне очко 
в трьох матчах, вилетіла з Кубка 
України від друголігового ФК 
Львів. А головне – «Волинь» поки 
не показує надійності у кожній 
із ланок. Не дивно, що в клубі 
вирішили дещо змінити колектив.

Тим більше, що з команди пішли вихованці 
«Волині» Олександр Чепелюк та Артем Дудік.

Резерви посилення складу і гри в Луцьку 
вирішили шукати на місці. Отож, після про-
вальної гри в Кубку воротаря Андрія Марчука 
домовлено про повернення у команду Віта-
лія Неділька. Він, до речі, починав у «Волині» 
саме в першій лізі.

Згодом на тренуваннях команди з’явився 
її колишній капітан Олег Герасимюк (контракт 
скінчився влітку цього року). Він також буде 
заявлений наразі за «хрестоносців».

Інші знахідки лучан – із власної дитячої 
школи. Але не в сенсі засвітки нових виконав-
ців. Тепер у головну команду запросили двох 
тренерів дитячої школи, які водночас висту-
пали донедавна за аматорські обласні коман-
ди – Романа Степанова та Олександра Неде-
люка. Утім 31-річний Степанов – особистість 
відома у футбольних колах. Гренадерського 
зросту нападник пограв на початку 2000-х не 
тільки за «Волинь», але й за брестське «Дина-
мо», «Енергетик» з Бурштина, ФК «Львів», а та-
кож викликався у юнацькі збірні України (до 
речі, там грав із Герасимюком).

За «Волинь» заявлено й донедавна одно-
клубника Степанова по луцькій аматорській ко-
манді ЛСТМ 29-річного центрального півзахис-
ника Олександра Неделюка. Обидва – лідери 
багаторазового чемпіона Волинської області.

Ще одна знахідка «Волині» на початку се-
зону – 22-річний центральний захисник або 
ж опорник Роман Воробей. Він також вихова-
нець клубної школи Волині, грав за юніорську 
та молодіжні команди, заявлявся і в основу. 
Але тільки до серпня 2015 року. Тоді у Романа 
під час матчу молодіжок «Волині» та запорізь-
кого «Металурга» стався інцидент із Віталієм 
Кварцяним. Арбітр гри у протоколі записав: 

М
икола М

артиню
к

m
atchday.com

Трійця нападу Мессі-Неймар-
Суарес розпалася через гроші

«...тренер вдарив Воробея пляшкою води й 
облив футболіста нею». Якийсь час Роман 
залишався у клубі, потім не грав, але відно-
вив виступи в аматорських командах. Наразі 
центр бек повернувся у «Волинь», забувши 
про все колишнє.

Новачки вже зіграли у матчі «Волині» 
проти «Жемчужини» в четвертому турі. І зно-
ву вдома лучани розчарували. І знову не так 
грою, як результатом. Наша команда ство-
рила з десяток гольових нагод, але примуд-
рилися забити тільки одного разу. Зробив це 
якраз Воробей. Решта новачків каші у команді 
не зіпсували, але Степанову та частково Не-
делюку ще треба працювати над фізичною 
готовністю. Принаймні варіант із залученням 
місцевих кадрів видається виграшнішим, ніж 
тримання на контракті кількох молодих фут-
болістів з Києва. Вони рік пробули в команді, а 

коли настав час показувати клас, спасували.
...А гру проти «Жемчужини» «Волинь» про-

грала 1:3. У день, коли вийде цей номер ВН, 
буде відомим результат гри із київським «Ар-
сеналом», одним із лідерів змагань.

Наступний домашній матч лучани прове-
дуть у понеділок, 14 серпня, проти черкась-
кого «Дніпра».

Київ

Відбулося жеребкування третього по-
переднього етапу розіграшу Кубка України 
сезону 2017/18 років, який проводить Феде-
рація футболу України. Саме на цьому етапі 
змагань у боротьбу за Кубок вступають шість 
клубів УПЛ, які, згідно з рейтингом, на початку 
сезону посідали місця в Чемпіонаті від сьомо-
го до дванадцятого.

Результати жеребкування
«Демня» – «Львів» 
«Дніпро-1» – «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)
«Жемчужина» (Одеса) – «Сталь» (Кам’янське)
«Авангард» (Краматорськ) – «Ворскла» (Полтава)
«Таврія-Сімф.» (Херсон) – «Зірка» (Кропивницький)
«Колос» (Ковалівка) – «Маріуполь» 
«Прикарпаття» (Ів.-Франківськ) – «Карпати» (Львів)
«Геліос» (Харків) – «Десна» (Чернігів)
«Агробізнес» (Волочиськ) – «Верес» (Рівне)
«Інгулець» (Петрове) – «Арсенал-Київ» 

Першими вказані команди-господарі.
Матчі відбудуться 20 вересня, яке визна-

чено базовим днем етапу.

Луцьк

Дитячо-юнацька футбольна школа «Во-
линь» оголошує набір учнів 2010 року на-
родження. Відбір кандидатів відбудеться у 
суботу, 19 серпня  2017 року, на стадіоні Схід-
ноєвропейського національного університе-
ту ім. Лесі Українки, що розташований на вул. 
Ярощука. Початок о 9:30.

У КУБКУ – БЕЗ 
«ХРЕСТОНОСЦІВ»

«ВОЛИНЬ» ОГОЛОШУЄ 
НАБІР У ШКОЛУ

Новий чемпіонат і 
далі приємно дивує 

несподіваними результатами та 
непоступливістю, здавалося б, 
відвертих аутсайдерів. Звісно, 
до якісної гри в більшості матчів 
ще далеко, але уболівальник 
потрохи повертається на 
стадіони.

«Динамо» втратило перші очки в чем-
піонаті. Після вильоту з Ліги чемпіонів 
кияни дивовижно запороли кілька три-
ставідсоткових моментів у Полтаві, але 
поїхали додому з нульовою нічиєю.

«Шахтар» упевнено виграв у Маріупо-
лі, але знову пропустив. «Зоря» продовжує 
пробивати дно й цього разу програла 
«Олімпіку», який мав би бути втомленим 
після матчу Ліги Європи в Греції.

«Чорноморець» та «Олександрія» зі-
грали найвидовищніший матч туру із дво-
ма вилученнями, вісьмома попереджен-
нями та порятунком гостей на останніх 
хвилинах.

А от «Верес» досяг дивовижного результа-
ту у Кропивницькому, вигравши перший матч 
в УПЛ. Тепер команда колишнього капітана 
«Волині» Сергія Сімініна (саме він забив пер-
ший гол «Вереса» в Прем’єр-лізі) на високому 
третьому місці. Нарешті перемогли й «Карпа-
ти». Щоправда, у їхньому стартовому складі 
не вийшли іноземці, які масово заполонили 
склад львів’ян улітку.

Найцікавіший матч наступного туру від-
будеться в Олександрії, де «городяни» при-
ймуть чемпіона країни.
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Жадібного гроші збуджують, а не насичують. Публій Сір 
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Вегетаріанці не їдять тварин.
Вони їх об’їдають.

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

Начальник зранку:
– Очі у тебе опухлі й червоні... Ти що, 

пив?
– Та де? На роботу йти не хотів... Пла-

кав.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

На зупинці стоять дві блондинки. 
Одна запитує іншу: 
– Тобі який автобус треба? 
– 2. А тобі? 
– 7. 
Їде 27-й автобус. 
– О, разом поїдемо!

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

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

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

– Як життя?
– Погано, вони мене не помічають.
– Жінки?
– Гроші.

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

Приваблива брюнетка, 90-60-90, 
зріст – 175 см, довжина внутрішньої по-
верхні стегна – 56 см, відстань між очима – 
2 см, довжина волосся – 34 см. Продам ру-
летку.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Хто у вас в домі господар: ти чи дру-
жина?

– Звісно, я!
– А чого ж ти, коли вип’єш, спиш під 

дверима?
–  Бо я – господар: де хочу, там і сплю!

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

– Кохана, ти заблокувала наш 
комп’ютер?

– Так.
– І який пароль?
– Дата нашого весілля.
– Чорт!..

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

Жінка чоловікові:
– Дорогенький, подивись, я припарку-

вала машину не надто далеко від узбіччя?
– Від правого чи лівого?

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

– Мам, а чому наш тато рідко вдома 
буває?

– Ну... Він же у нас це... Мандрівник.
– А чому всі привозять з подорожей 

магнітики, а він наколки?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Міжнародний конкурс із в’язання се-
ред бабусь: українська бабуся зв’язала 
шкарпетки; голландська бабуся не змог-
ла зв’язати й двох слів; китайська бабу-
ся зв’язала айфон; сомалійська бабуся 
зв’язала всіх бабусь і почала вимагати 
мільйон доларів.

Жартівливий гороскоп на 10 – 16 серпня
Овен (21.03 – 20.04)
Григорій Пустовіт 
29 березня 1960 р. 
В. о. міського голови Луцька 
Залишилося небагато 
часу, щоб показати власну 
ефективність. Спробуєте 
придумати щось грандіозне 

й водночас ефективне. Зорі надихатимуть 
на приємне, тому не зважайте на тарганів у 
голові.  

Телець (21.04 – 21.05)
Юрій Крась 
6 травня 1984 р. 
Директор департаменту 
ЖКГ Луцькради
Кульбаби відцвіли, кропива 
похилилася. Залишилося 
підперти паркани, справно 

вивозити сміття й чекати осені. Насняться 
фонтани та холодний душ. Імовірність гарно 
піти висока.  

Близнята (22.05 – 21.06)
Олександр Степанцов 
27 травня 1973 р. 
Перший заступник голови 
Волинської облдержадміністрації
Спробуєте вигадати нові 
версії потрібності своєї 
роботи і посади. Близнята 

думатимуть, що в них усе гаразд із 
самооцінкою. Самооцінка жахатиметься і 
пручатиметься.  

Рак (22.06 – 23.07)
Володимир Грушовінчук 
7 липня 1962 р. 
Начальник управління ДСНС 
у Волинській області
Роботи додасться, бо 
світ збожеволів у ці дні – 
топиться й палає водночас. 

Дадуться взнаки минулі заслуги, тож 
вас не чіпатимуть. Готуйтеся до другої 
черги візитів у піднебесну канцелярію – 
прокуратуру.  

Лев (24.07 – 23.08)
Володимир Горгут
17 серпня 1955 р. 
Перший заступник голови 
правління облспоживспілки
Калюжі, бруд, ями і сморід 
базарний ненадовго стануть 
другорядними у списку 

претензій до вас. Пригадайте щось про 
гроші – ці різнокольорові папірці, які 
підкорюють світ. Що більше пригадаєте, то 
менше дадуть.  

Діва (24.08 – 23.09)
Ігор Муковоз
25 серпня 1971 р. 
Екс-начальник луцької поліції 
Реваншизм – прекрасна риса 
характеру в умовах старого 
репресивно-карального 
режиму, що загниває, 

й недорозвиненого постмайданного 
суспільства. Відтак дерзайте – і повернуті 
будете.  

Терези (24.09 – 23.10)
Володимир Бондар 
16 жовтня 1968 р. 
Депутат Волиньради, заступник 
голови Держлісагентства
Мовчатимете, наче риба, 
гарчатимете, як загнаний 
звір. Висока ймовірність 

приміряти нову форму – блискучі пацьорки 
так пасуватимуть вам... Заняття спортом 
варто відновити, бо скоро не наздоженете й 
кульгавого браконьєра.  

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Яна Беломоїна 
2 листопада 1992 р. 
Велосипедистка 
Більше прагматизму та 
впевненості – й нагорода 
однаково знайде вас на крутих 
підйомах і під час різких 

падінь. Зорі кажуть, що вам варто готуватися 
до білозубих усмішок чемпіонства та тягаря 
лаврового листя на шиї. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Ігор Палиця 
10 грудня 1972 р. 
Голова Волиньради, 
засновник Фонду «Тільки разом»
Нерозв’язані проблеми 
найближчим часом нагадають 
про себе, попри погодні 

катаклізми. Цілком імовірні нові заздрощі 
опонентів, тому слід бути напоготові й 
тримати близько гостре слово та мудре 
перо.  

Козоріг (22.12 – 20.01)
Анатолій Грицюк 
2 січня 1955 р. 
Депутат Волиньради 
Корови недоєні, коні непоєні, 
трави некошені, бо хтось 
із Козорогів дуже запав на 
соціальні мережі. Виходьте з 

них на вулицю до електорату, готуйтеся до 
приїзду лідерки. Вона приїде! 

Водолій (21.01 – 19.02)
Іван Банзерук 
9 лютого 1990 р. 
Легкоатлет 
Шукатимете легкої дороги на 
п’єдестал, бо вже находили 
нею тисячі кілометрів. 
Світлофори даватимуть 

зелене світло. Вас усюди пускатимуть і 
пізнаватимуть. Славу принесуть робота й 
перемоги.

Риби (20.02 – 20.03)
Володимир Гунчик 
9 березня 1958 р. 
Голова Волинської 
облдержадміністрації

Доведеться скупатися, аби 
вам не ввижалися примари 
заколотів та приблуди 

революції. Підопічні потішать смиренністю, 
вороги – присутністю. Хтось постійно 
дихатиме вам у потилицю. Підстрижіться.
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ГОРОСКОП 10 – 16 серпня

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

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

№

колесо історії

СПАДОК ЛУЦЬКИХ ЄЗУЇТІВ
  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта  
hroniky.com
Луцьк

Найбільша святиня волинських 
католиків таїть у собі 

чимало таємниць і загадок. Над 
спорудженням храму й колегіуму 
працювали до десяти різних 
архітекторів. Костел завершили 
будувати в 1639 році. 

Сьогодні від нього небагато збереглося, 
оскільки після пожежі 1724 року його суттєво 
перебудували. Однак на стіні праворуч Ве-
ликого вівтаря зберігається ще від першого 
костелу настінний герб-барельєф єпископа 
Павла Волуцького, який дав велику пожертву 
на будівництво.

Єзуїти славилися своєю системою на-

вчання та виховання. Навчання в луцькому 
колегіумі було безплатним, а викладання – на 
високому рівні, тому до Луцька приїжджали 
вчитися зі Львова, Острога та Києва. Окрім 
різноманітних теологічних дисциплін, тут ви-
кладали фізику, математику, кілька мов, етику, 
фехтування, танці. Діяв театральний гурток. 
У колегіумі була велика бібліотека з цінни-
ми творами. Одна із загадок костелу святих 
Петра і Павла – різні форми його веж. Одна 
чотирикутна, інша – восьмикутна у плані. Ар-
хітектори та історики поки що не розгадали 
причин, адже на жодне функціональне при-
значення різниця форм не вказує.

Велика таємниця костелу – його кількая-
русні підземелля, в які неодмінно треба завіта-
ти. Повністю їх дослідити неможливо, бо певна 
частина постійно затоплена водою, дещо за-
муровано. У підземеллях знайдено залишки 
давніх фресок та написи латинською мовою. 

О
лександр Котис

з набору листівок

Наш часКостел на малюнку Лемана 1915 року
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Тільки сміхом можна беззлобно знищити зло. Олександр Довженко 
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погляд у минуле

10 серпня – Антоніна, Ірина, 
Павло, Юліан, Юхим 
11 серпня – Анатолій, Веніамін, 
Костянтин, Кузьма, Микола, 
Михайло, Олександр, Олексій, 
Роман, Серафима, Феодосій, 
Феодосія
12 серпня – Агнія, Ангеліна, 
Валентин, Іван, Лука, Максим, 
Павло
13 серпня – Антон, Юрій, 
Євдоким, Іван, Йосип, Степан
14 серпня –  
Леонтій, 
Олександр, 
Соломія, Тимофій, 
Федір
15 серпня – Василь, 
Іван, Кирило, Роман, 
Степан, Тарас
16 серпня – Антон, 
Іван, Кузьма, Родіон, 
Соломія

10 серпня – Антоніна, Ірина, 
Павло Юліан Юхим

іменинники тижня

Засновник – ПП «Волинські новини»
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  призовий сканворд
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Виграшне слово минулого номера
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 16 серпня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера – 
таріль для торта.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________

, р ,
сип, Степан

р

ль, 
ан,

н, 
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. Фh1 Кр:g5 
2. Кg2 h:g2 
3. h4# 

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

вітаємо! 

ПЕРЕМОЖЦІ 
ПРИЗОВОГО КРОСВОРДА 
ЗА ЛИПЕНЬ

№ 26 (74) Анжеліка Умінська (м. Ро-
жище), виграшне слово – «волейбол», 
приз – кухонний набір (сіль, перець, 
серветниця);

№ 27 (75) Віра Кирій (м. Луцьк), ви-
грашне слово – «тижневик», приз – 
рамка-фотоколаж;

№ 28 (76) Ніна Ніжник (м. Луцьк), ви-
грашне слово – «оптиміст», приз – ска-
тертина;

№29 (77) Наталія Си-
дорук  (с. Селець, 
Турійський р-н),  
виграшне сло-
во – «бавовник», 
приз – вовняний 
плед.
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-
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й 

НАЙБІЛЬШИЙ ФЕСТИВАЛЬ У СВІТІ 
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Домалюйте 
та 
розфарбуйте 
дзиґу.

Один з 
малюнків 
відрізняється 
від інших. 
Знайдіть 
його.
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«Вудсток» – музичний фестиваль, 
який відбувся 15-17 серпня 

1969 року в Бетелі (штат Нью-Йорк) і 
зібрав близько 500 000 осіб. Гаслом 
були слова: «Мир, любов і щастя». 
Фестиваль «Вудсток 69» став 
кінцем «ери хіпі» й поклав початок 
сексуальній революції. 

Спершу фестиваль мав бути платним, однак, 
коли організатори довідалися, скільки прийде 
людей, то вирішили зробити його безплатним. 
Санітарні умови були дуже поганими, бракувало 
практично всього. Відкривав фестиваль амери-
канський фолк-музикант Річі Хевенс. На жаль, 
організаторам не вдалося переконати культовий 
гурт The Doors, відмовилися Led Zeppelin, не зміг 
приїхати Боб Ділан. А The Beatles не хотіли грати 
разом з гуртом Plastic Ono Band. 

Молодь на фестивалі курила марихуану, але 
поліція не втручалася. За три дні не було зафіксо-
вано жодного правопорушення. 

Листок коноплі став неофіційним 
символом «Вудстока»

photoshtab.ru



На життя народитися – це коли, вийшовши з утроби у цей світ і дійшовши зрілого віку, 
думка вже має силу відрізнити зле від доброго. Іван Вишенський www.volynnews.com
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  Ірина КАЧАН
    Фото Оксани ТАРНАВСЬКОЇ

Луцький район

патріотичне дійство

«БАНДЕРШТАТ» ОБ’ЄДНУЄ
НА ВОЛИНІ ВІДБУВСЯ ОДИНАДЦЯТИЙ ЗА ЛІКОМ 
НАЙПАТРІОТИЧНІШИЙ ФЕСТИВАЛЬ УКРАЇНИ
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Минулого вікенду сотні 
людей уперше відкрили 
для себе Луцьк. І це 

приємне відкриття, як мовиться 
на промоційному логотипі 
столиці Волині, відбулося крізь 
призму патріотичного дійства – 
фестивалю українського духу 
«Бандерштат», що став яскравою 
візитівкою Волині.

Цьогоріч триденне дійство припало на  4, 
5 і 6 серпня. Фестиваль розмістився на березі 
Стиру в селі Рованці, що по сусідству із Цен-
тральним парком культури і відпочинку Луць-
ка. Для зручності фестивальників через ріку 
проклали понтонну переправу.

– Тішимося з того, що щороку на наш фес-
тиваль приїздить усе більше патріотичної 
молоді, якій цікаві не лише розваги, не тільки 
музична програма, а й інтелектуальна скла-
дова фесту – гутірки з відомими авторитетни-
ми особистостями на теми історії, культури, 
політики, – зазначає виконавчий директор 
фестивалю Марина Хромих. – Цьогоріч «Бан-
дерштат» відвідало дванадцять тисяч людей 
з усієї України, у тім числі й з українського 
Криму. Значна частина відвідувачів жила у 
наметовому містечку, яке вмістило понад дві 
тисячі фестивальників. До Луцька завітали на-
віть гості зі США, Японії, Ізраїлю, Туреччини, 
Франції, Австрії, Німеччини, Грузії, Молдови, 
Польщі, Білорусі й навіть Росії.

Одинадцятий за ліком «Бандерштат» роз-
містив на своїй території три сцени різних 
стилів. Окрім головної, паралельно працюва-
ли так звані «тиха» і «важка» сцени, де висту-
пило загалом 60 гуртів, серед яких були навіть 
колективи з Італії, Швеції, Австрії і Білорусі. 
Дебютували на фестивалі Бумбокс, Воплі Ві-
доплясова, Крихітка, Без Обмежень, Ot Vinta, 
Vivienne Mort, Один в каное, Anatoly Tapolsky. 
Публіка гаряче вітала і зірок української рок-
сцени, і менш знані колективи. На фестиваль 
організатори традиційно запросили вже рідні 
для бандерштатівської публіки гурти Тартак, 
O.Torvald, Скрябін, Антитіла, Фіолет тощо. До 
слова, якщо під головною і «важкою» сценами 
повсякчас можна було спостерігати шалені 
танці найактивніших фестивальників, то «тиха» 
сцена була переважно місцем спокійного від-
починку бандерштатівських меломанів.

«Бандерштат» відмінний від багатьох 
інших фестивалів в Україні насамперед сво-
єю гутірковою програмою, яка є справжнім 
дискусійним майданчиком для обговорення 
нагальних питань сьогодення. Щороку сюди 

запрошують авторитетних спікерів, думку 
яких цікаво почути патріотичній молоді, з 
якими можна поділитися власними мірку-
ваннями. Цьогоріч бандерштатівці мали на-
году поспілкуватися із в. о. міністра охорони 
здоров’я Уляною Супрун, музикантом Олегом 
Скрипкою, журналістами Вахтангом Кіпіані 
й Романом Скрипіним, економістом Павлом 
Шереметою, госпітальєром Яною Зінкевич 
тощо. Найзворушливішими стали зустрічі із 
вдовами українських героїв-захисників та зі 
старенькими ветеранами УПА.

Уперше на Бандерштаті відбувся UA Made 
Fest. До ярмарку долучилося 12 виробни-
ків вітчизняного одягу. Крім того, діяло 65 
точок продажу різноманітного хенд-мейду. 
BanderFoodFest почастував гостей фестивалю 
різноманітною їжею й приємно вразив цілком 
доступними цінами.

Учасники фестивалю також взяли участь у 
патріотичному флешмобі, присвяченому річ-
ниці створення Української повстанської ар-
мії. Кілька тисяч бандерштатівців сформували 
напис «УПА 75».

Діяло на «Бандерштаті» й дитяче містеч-
ко, адже щороку сюди приходить усе більше 
юних відвідувачів, мам і татусів із чадами. Ді-
твору забавляли, проводили майстер-класи у 
патріотичній атмосфері. Любителі активного 
відпочинку мали змогу знайти розваги для 
себе у спортивній програмі, поціновувачі 
книг – на літературних ранкуваннях, шану-
вальники українського кіно проводили час 
на нічних кінопоказах. 

За словами арт-директора «Бандершта-

ту», лідера гурту Фіолет Сергія Мартинюка, за 
ці 11 років фестиваль здійснив цілу еволюцію 
у власному становленні – від локального му-
зичного фестивалю альтернативної музики 
до одного з найбільших open-air майданчиків 
країни.

– «Бандерштат» – не лише екскурс у геро-
їчне минуле українського народу, в глибини 
національно-визвольного руху. Це ще й про-
пагування сучасного культурного продукту в 
Україні, а відтак – і робота на його майбутнє. 
Актуальні музичні та літературні тенденції, ві-
домі обличчя сучасників, дискусійні майдан-
чики, спорт та спілкування – усе це зібрано 
під фестивальним брендом БАНДЕРШТАТ, – 
розповідає організатор дійства. – Здоровий 
український патріотизм у сучасній та акту-
альній обгортці як історичне явище та модна 
тенденція – це наша візія на сьогодення. По-
єднання творчого і громадсько-ініціативного 
напрямку та можливість долучення до захо-
ду громадських організацій і проектів – усе 
це передбачає об’єднавча ідея проведення 
«Бандерштату».

За всі ці роки «Бандерштат» став наймасш-
табнішою арт-візитівкою Волині, збираючи 
щороку тисячі людей з усіх куточків України 
та з-поза її меж.

– Ось уже минуло понад десяток років, 
як молодіжна організація «Національний 
Альянс» організовує патріотичне дійство, 
аналогів якому немає в Україні. Ми гуртуємо 
патріотичну молодь, пропагуємо здоровий 
спосіб життя, оскільки фестиваль є безалко-
гольним. Чимало наших волонтерів та учас-

ників відслужили раніше або перебувають 
нині в зоні АТО, де захищають свою землю 
від ворожої агресії. І наше завдання на мир-
ній землі – плекати й виховувати національно 
свідому молодь, – наголошує голова оргко-
мітету, народний депутат Ігор Гузь. – Разом 
ми шукаємо подальші шляхи руху країни і в 
культурній, і в громадсько-політичній сфері та 
гордо іменуємо себе бандерівцями.

Від самого початку дійство позиціону-
валося як безалкогольний фестиваль. І цієї 
принципової позиції організатори дотриму-
ватимуться й надалі, адже провідник укра-
їнських націоналістів Степан Бандера не 
вживав спиртного. А команда «Бандерштату» 
спові дує націоналістичну ідеологію. Саме тве-
реза атмосфера й ідеологічна складова від-
різняють цей фестиваль від інших open-air в 
Україні. Власне, цей факт приємно подивував 
і рок-виконавців, які один за одним зі сцени 
зізнавалися, що виступати перед тверезою 
публікою значно приємніше.

І хоча фестиваль традиційно сконцентру-
вав навколо себе направду прогресивну й ін-
телектуальну молодь, російські пропагандис-
ти встигли видати на-гора абсурдні сюжети 
про збіговисько неонацистів. Однак органі-
заторів таке «визнання» тільки тішить. Собаки 
гавкають – караван іде.

Три дні фестивалю українського духу 
«Бандерштат» для відвідувачів видалися до-
волі насиченими і на події, і на розваги, і на 
емоції. Невблаганна спека, що майже не спа-
дала впродовж усього дійства, була не менш 
гарячою, ніж серця бандерштатівців. 

На трьох сценах за три дні виступило 60 гуртів
Старенькі повстанці розповіли молоді 
про свою боротьбу за незалежну Україну

Цьогоріч «Бандерштат» відвідало 12 тисяч 
людей з усієї України і навіть з-за кордону

Триденний квиток вартував від 350 грн
Одна із найзворушливіших гутірок – 
із вдовами українських героїв-захисників

Твереза публіка – прекрасна!
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