
ЗАРОБИТИ НА ЛУЧАНАХ: 
ЯК З КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА 
ЗДИРАЮТЬ МІЛЬЙОНИ

У боргах як в шовках. Для працівників 
ДКП «Луцьктепло» цей крилатий 

вислів перетворився на характеристику 
їхнього роботодавця. На підприємстві 
грошові стягнення рахують не тисячами, 
а десятками мільйонів. І їм немає кінця-
краю. 

ЛУЦЬК ГОТОВИЙ ДО 
ОБ’ЄДНАННЯ, ОСТАТОЧНЕ 
РІШЕННЯ – ЗА СЕЛАМИ

Перші кроки на шляху до 
добровільного об’єднання із Луцьком 

кількох сусідніх сіл уже зроблено. Міська 
рада показала готовність до об’єднання, 
остаточне рішення залежить фактично 
від сільських рад.
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як нас дурять

Липові звинувачення, 
показові затримання 
та голослівні заяви 

правоохоронців – так 
затримували голову 

постійної поліцейської 
комісії Волині, члена 
«Українського об’єднання 
патріотів – УКРОП», 
керівника громадського 

формування «Варта 
порядку» Олександра 
Тиводара.
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РОДИНА ШОТІКІВ РОДИНА ШОТІКІВ 
ПЕРЕТВОРИЛА ПЕРЕТВОРИЛА 
ХОБІ НА УСПІШНИЙ ХОБІ НА УСПІШНИЙ 
БІЗНЕСБІЗНЕС

volynpost.com



ПОДІЇ
№ 32 (80)  17 серпня 2017 року2 www.volynnews.com

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 Ніколи не сперечайтеся з ідіотами. Ви опуститеся до їхнього рівня, де вони вас задушать досвідом. 

Марк Твен

У ПІВДЕННІЙ АЗІЇ – 
СМЕРТОНОСНА СТИХІЯ
Мусонні дощі та зсуви ґрунту забрали 
життя близько 200 людей в Індії, Непа-
лі й Бангладеш. Сотні тисяч людей за-
лишили помешкання, сотні вважаються 
зниклими безвісти, інформує DW. По-
шкоджено інфраструктуру, затоплено 
тисячі помешкань. Сильна повінь забра-
ла життя і в понад 300 людей у Сьєрра-
Леоне (Африка), близько 2000 осіб зали-
шилися без домівок.
БІЛЯ ЄМЕНУ ВТОПИЛИ 
СОТНЮ МІГРАНТІВ
Близько 50 підлітків із Сомалі та Ефіопії 
9 серпня умисне втопив нелегальний 
перевізник, який виштовхав 120 паса-
жирів у море. 10 серпня загинуло ще 55 
біженців, які намагалися перетнути Пер-
ську затоку. Контрабандисти роблять 
це, щоб уникнути покарання від право-
охоронців, інформує DW. З початку року 
у світі загинуло близько 3400 біженців, 
більшість із них – у Середземному морі.
В ІСПАНІЇ ЗАТРИМАЛИ 
УКРАЇНЦІВ З 
КОНТРАБАНДОЮ
Біля узбережжя неподалік міста Альме-
рія 8 серпня затримали судно з партією 
наркотиків та 11 українцями, передає El 
Mundo. На торговому судні під прапором 
Коморських островів виявили 600 пакун-
ків з гашишем (близько 18 тонн). Членів 
екіпажу арештували, судно конфіскува-
ли. Затримані постануть перед судом.
У БУРКІНА-ФАСО 
РОЗСТРІЛЯЛИ РЕСТОРАН, У 
ПАКИСТАНІ – ТЕЖ ТЕРАКТ
У столиці Уагадугу ісламісти напали 
на ресторан й убили щонайменше 17 
людей, 8 поранено, передає Reuters. 
Теракт стався в ніч на 14 серпня. Напе-
редодні на сході Пакистану внаслідок 
теракту «Ісламської держави» загинули 
мінімум 15 людей, ще десятки зазнали 
поранень. Нападник на мотоциклі з ви-
бухівкою в’їхав у військовий транспорт 
біля людного ринку.
У ЄГИПТІ Й КИТАЇ – 
МАСШТАБНІ АВАРІЇ
Унаслідок зіткнення потягів в Алек-
сандрії 11 серпня загинуло близько 
50 людей. Один їхав з Каїра, інший – у 
зустрічному напрямку – з Порт-Саїда, 
пише SkyNews.  Машиніст не помітив за-
боронний сигнал семафора, коли перед 
ним уже був інший поїзд. А в китайській 
провінції Шеньсі 10 серпня загинуло 
майже 40 людей на швидкісному шосе, 
повідомляє BBC. Автобус при в’їзді в ту-
нель врізався у стіну.
У РОСІЇ ЗАСУДИЛИ 
УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТВ’ЯЗНЯ
Вісім років колонії загального режиму 
присудили Артуру Панову, обвинуваче-
ному в шпигунстві й підготовці теракту в 
Ростові-на-Дону, передає «Радіо Свобо-
да». 19-річного українця заарештували 
в грудні 2015-го. Разом із ним на лаві під-
судних опинився і ростовський студент 
Максим Смишляєв, якого засудили до 
10 років колонії суворого режиму.
ЯЙЦЯ З ХІМІКАТАМИ 
МАНДРУЮТЬ ЄВРОПОЮ
У Європі спалахнув скандал із забруд-
неними фіпронілом яйцями, передає 
DW. Йдеться щонайменше про 16 країн: 
Іспанію, Францію, Бельгію, Німеччину, 
Нідерланди тощо. Дісталися забруднені 
інсектицидом яйця навіть до деяких країн 
Азії. Товар вилучають з обігу й вивчають 
джерела потрапляння хімікату. Як засіб 
боротьби з комахами фіпроніл застосову-
ють для знищення бліх, вошей, кліщів і тар-
ганів. Науково не підтверджено, що цей 
хімікат становить небезпеку для людини. 
Однак використовувати його на фермах 
та фабриках у Європі заборонено.
БАРАК ОБАМА МОЖЕ 
ПОВЕРНУТИСЯ
Колишній президент США (2009-2017) 
восени має намір повернутися в полі-
тику, щоби посилити позиції Демокра-
тичної партії після поразки на прези-
дентських виборах, пише The Hill. Бути 
обличчям партії Обама не планує, він 
збиратиме кошти для політсили.

світова хроніка

170 ГЕКТАРІВ ПОСІВІВ ЗАХОПИЛИ РЕЙДЕРИ
проблемний врожай

НА ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ТРЕБА  ЩЕ 90 МІЛЬЙОНІВ

«ЗДОЛБУНІВ-ХОЛМ» КУРСУВАТИМЕ З 24 СЕРПНЯ 

лікарня-довгобуд

новий маршрут

ОДНА МИТЬ – І 
ШЕСТЕРО ЗАГИБЛИХ

ЗБЕРІГАВ УДОМА 
ЦІЛИЙ АРСЕНАЛ

моторошна аварія

підозріле хобі

У КОЛЕДЖІ ОБВАЛИЛАСЯ СТІНА

Рожищенський район

Через непоодинокі 
випадки 
рейдерських 

захоплень сільсько-
господарських 
земель в області 
створюють оперативний 
антирейдерський штаб. 

Як розповіла заступник ди-
ректора департаменту агропро-
мислового розвитку облдержад-
міністрації Людмила Петриканин, 
нещодавно відбулося рейдер-
ське захоплення посівів на площі 
170 га підприємства «Вишеньки» 
Рожищенського району. На місце 
викликали наряд поліції. Зі слів 
посадовця, такі випадки остан-
нім часом непоодинокі, оскільки 
земельні відносини не врегульо-
вані законодавством. 

Начальник головного тери-
торіального управління юстиції 
Валентин Кухарик повідомив, 

представники управління юсти-
ції, департаменту АПР, управлін-
ня Держгеокадастру, Нацполіції 
та прокуратури. На базі бюро 
правової допомоги створять 
мобільні точки доступу до юри-
дичної допомоги.

Голова Волинської ОДА Во-
лодимир Гунчик зазначив, що 
такі рейдерські захоплення від-
буваються там, де незавершені 
питання з оформленням земель, 
де власники отримали паї, але 
не уклали договори. Ділки, мов-
ляв, знають про це і приходять 
з підставними документами, за-
хоплюючи ділянки. Рейдерів не 
цікавить земля, їх цікавить те, 
що вирощено на цій землі. Доки 
тривають суди, вони встигають 
продати захоплене збіжжя. Отже, 
слід максимально прискорити 
питання оформлення земельних 
відносин, аби унеможливити такі 
захоплення.

що в області створюють опера-
тивний антирейдерський штаб 
для забезпечення прав власнос-
ті на землі та збіжжя. Такі штаби 
нині створюють по всій Україні, 
метою їхньої діяльності є захист 

аграріїв від рейдерських захо-
плень землі чи врожаю, спри-
яння правоохоронним органам 
у фіксації правопорушень та 
притягненні винних до відпо-
відальності. До штабу увійдуть 

Випадки захоплення 
врожаю нині непоодинокі

agropolit.com

Любешівський район

8 серпня у Любешівському 
технічному коледжі Луцького 
національного технічного 
університету обвалилася стіна. Також 
є ризик, що може впасти дах.

За попередньою версією, обвал міг 
трапитися через неправильно прове-
дені ремонтні роботи у приміщенні, яке 
коледж здає в оренду аптеці. Там старі 
вікна замінювали на металопластикові. 
Припускають, що в результаті стіна дала 
тріщину, і це призвело до її руйнації. Пло-
ща обвалу – 180 м2 з першого до четвер-
того поверху.

Через обвал довелося відімкнути 
воду у гуртожитку біля коледжу та в од-
ному з сусідніх будинків.

Правоохоронці відкрили криміналь-

не провадження щодо порушень правил 
технічної безпеки при проведенні мон-
тажних робіт у приміщенні.

Директор Любешівського технічно-
го коледжу Юлія Подерня-Масюк інци-
дентом шокована. Цілком можливо, що 
навчальний рік доведеться розпочати 
пізніше.

Депутатське звернення щодо виді-
лення коштів для усунення наслідків 
обвалу стіни у коледжі спрямує на-
родний депутат Ірина Констанкевич 
(УКРОП). 

«Зараз важливо дізнатися, що стало-
ся, але першочерговим є визначити на-
слідки. 1 вересня навчальний заклад має 
запрацювати. Тут навчається кілька со-
тень студентів, чимало абітурієнтів при-
йдуть сюди вперше», – зауважила вона.

неприємна несподіванка

Волинь, Рівненщина, Польща

Жителі міст Рівне, Ківерці та Ковель 
зможуть зручно подорожувати до 
Польщі завдяки зміні маршруту потяга 
«Ковель-Холм» на «Здолбунів-Холм». 

За новим маршрутом поїзд курсуватиме 
з 24 серпня. Вартість проїзду складатиме 
342 грн. Зі Здолбунова потяг №751 виру-
шатиме о 8:15 ранку, в Холм прибуватиме 
о 13:41 (за місцевим часом). Зворотній рейс 
№752 стартуватиме з Холма о 14:51, а при-
буватиме в Здолбунів о 22:05.

Цікаво, що з 11 червня цього року, від-

коли курсує потяг «Ковель-Холм», до 20 лип-
ня ним було перевезено 3,4 тис. пасажирів. 
При цьому в Польщу їхало майже учетверо 
більше пасажирів, ніж назад в Україну.

Луцьк

Близько 90 млн грн потрібно на 
завершення будівництва обласного 
перинатального центру та закупівлю 
обладнання.

Зі слів голови Волинської облдержад-
міністрації Володимира Гунчика, наразі в 

рамках змін до держбюджету не передба-
чили коштів на добудову перинатального 
центру в Луцьку. Посадовець нагадав, що 
40 млн грн цьогоріч виділила Волиньрада, 
ще майже 20 млн надійшло з Держфонду 
регіонального розвитку. Роботи тривають, 
однак потрібна фінансова підтримка уряду.

Раніше ВН повідомляли, що Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман пообіцяв голові 
облради Ігорю Палиці спрямувати з держбю-
джету 45 млн грн на перинатальний центр, 
який має бути найсучаснішим в Україні. 

Як відомо, зведення Волинського об-
ласного перинатального центру розпочали 
ще у 2001 році. 2012 року роботи відновили, 
але у 2014-му процес тимчасово зупинився. 
У грудні 2015-го ПАТ «Луцьксантехмонтаж 
№536» виграло тендер на будівництво пе-
ринатального центру. Першочергова вар-
тість робіт склала 56 млн грн.

Рівненщина

Моторошна аварія за участю автомобілів 
Nissan Qashqai та Volkswagen Caddy 
сталася 9 серпня на автодорозі 
Київ-Ковель поблизу села Іванівка 
Сарненського району.

Серед загиблих – сімейна пара з Луцька, 
яка їхала на Volkswagen. Чоловік загинув на 
місці аварії, жінка померла у лікарні. Троє їх-
ніх онуків, жителів Сарн, які були в автомобілі, 
потрапили до лікарні. 

У страшній аварії загинули також водій та 
двоє пасажирів кросовера Nissan: вагітна жін-
ка і двоє чоловіків. Відомо, що в автівці пере-
бував поліцейський з Черкас із дружиною.

Можливо, навчальний рік 
доведеться розпочати 
пізніше, ніж зазвичай
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Зведення медзакладу 
розпочали у далекому 2001-му

Вартість квитка – 342 грн

Володимир-Волинський

Співробітники управління карного 
розшуку обласної поліції вилучили у 53-
річного жителя Володимира-Волинського 
вогнепальну та холодну зброю, 
боєприпаси.

Арсенал оперативники знайшли у чоло-
віка вдома. Поліцейські вилучили карабін 
К-98, гранату Ф-1, 4 штик-ножі, понад 500 на-
боїв калібру 7,62 мм, димову шашку, сигналь-
ну ракету, два магазини тощо. Частина ви-
лученого належить до часів Другої світової 
війни. 

Самого чоловіка в минулому вже при-
тягували до кримінальної відповідальності 
за незаконне поводження зі зброєю та боє-
припасами. Тривають досудові розсліду-
вання.
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Життя без ідей не варте нічого. Немає більшого щастя, ніж боротися за них. Фідель Кастро

ЗАМІСТЬ КОНСЕРВІВ – 
ВІДХОДИ
Держава закупила для військових хар-
чові відходи замість м’ясних консервів, 
заявили волонтери та представники 
УКРОПу. Йдеться про «Яловичину сте-
рилізовану» (ТОВ «Адамант 2000») та 
«Яловичину тушковану «Зоресвіт» (ТОВ 
«Коляда-2016»), які вже кілька місяців 
за державні кошти купують для потреб 
ЗСУ. Непридатність тушонки, якою зму-
шені харчуватися бійці, підтвердили й 
результати лабораторної експертизи.

«УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 
УКЛАЛА НЕЗАКОННИЙ 
ДОГОВІР ІЗ WOG
Угода завдала державі збитків на сотні 
мільйонів гривень, інформує «ГолосUA». 
Ідеться про корупційну схему на базі 
підприємства «Центр забезпечення ви-
робництва», яке займається тендерами 
«Укрзалізниці». «Діяли за схемою: WOG 
«заходить» на підприємство. Спочатку 
знижує ціни, щоб виграти тендер, потім 
підписують додаткову угоду і підвищу-
ють ціни», – заявив директор НАБУ Ан-
тон Ситник. 

З 2014-ГО ПОНІВЕЧЕНО 
700 ШКІЛ
Від початку війни на Донбасі пошкодже-
но чи зруйновано мінімум 700 шкіл, по-
відомляють в ООН. Пошкоджень зазна-
ли щонайменше 150 медзакладів. Понад 
50 тисяч інвалідів вимушено залишили 
домівки. 

НА ВОДІ ЗАГИНУЛО ПОНАД 
700 ЛЮДЕЙ
Від початку року на водоймах Украї-
ни загинула 721 людина, повідомили у 
Держслужбі з надзвичайних ситуацій. З 
них – 74 дитини. Врятовано 505 людей, у 
тому числі 107 дітей. 

АЛКОГОЛЬ ЗДОРОЖЧАВ
Мінімальна ціна півлітрової пляшки 
горілки зросте з 70 до 80 грн. Згідно 
з постановою уряду, натуральні вина 
здорожчають на 12% (до 37 грн за 
0,7 л), кріп лені вина і вермути – на 7% 
(до 45 грн), а шампанське – на 13,3% (до 
79 грн), передає «Еспресо.TV».

НА ДОНБАСІ – ЗАГРОЗА 
ЕКОЛОГІЧНОГО ЛИХА
Через закриття вугільних шахт може 
трапитися екологічна катастрофа. Усе 
тому, що шахти раніше стримували під-
земні води, а після їх закриття відбува-
ється підйом рівня цих підземних вод, 
пише «Цензор.НЕТ». Солона вода, що 
залягає глибоко, вийде, заболочуючи і 
засолюючи місцевість. Становить небез-
пеку і газ, виходом якого супроводжу-
ється видобуток вугілля.

ЛЯШКО ВИТРАЧАЄ 
НА САМОРЕКЛАМУ 
БЮДЖЕТНІ ГРОШІ
Радикальна партія Олега Ляшка осво-
їла 13 млн грн в рамках державного 
фінансування. Майже половину коштів 
витратили на пропаганду. 5,8 млн – на 
телевізійну рекламу, 500 тис. – на радіо-
рекламу, 88 тис. – на друковані видання. 
400 тис. грн радикали витратили на сум-
ки та бейсболки, 132 тис. – на листівки.

КІНОСТУДІЮ ДОВЖЕНКА 
ХОЧУТЬ ПРИВАТИЗУВАТИ
Одну з найвідоміших кіностудій Укра-
їни збираються приватизувати. Така ж 
доля може спіткати шість цирків, у тому 
числі київський, львівський і одеський, 
передає  «Дзеркало тижня».  Усього в 
переліку об‘єктів державної власності, 
які збираються пустити з молотка, – 893 
підприємства. Серед них і ті, що мають 
статус національних. Проте пізніше їх 
кількість збільшиться до 3,5 тис.

СТВОРЮЮТЬ 
КРИМІНАЛЬНУ РОЗВІДКУ
Голова Національної поліції України 
Сергій Князєв заявив, що незабаром 
з’явиться нова кримінальна розвідка, 
пише IA ZIK.

українська хронікаБОРГ ЗА ГАЗ ЗРІС УДВІЧІ комуналка

УТОПИВСЯ І ВРЯТУВАВСЯ

фатальна ніч

обережно на дорогах

народився у сорочці

НОВОВОЛИНЕЦЬ 
ВОЮЄ ЗА ДНР

сепаратюга

ЗАМІСТЬ ВЕСІЛЛЯ – НІЖ У СПИНУ

СМЕРТЬ ПОЗА «ЗЕБРОЮ»

Волинь

Незважаючи на те, 
що в опалювальний 
період 2016-

2017 років майже 80% 
споживачів блакитного 
палива користувалися 
пільгами та субсидіями, 
борг волинян, порівняно 
з минулим роком, 
зріс майже удвічі та 
становить 260 млн грн.

Як повідомили у прес-службі 
ТОВ «Волиньгаз Збут», через бор-
ги газовики вдаються навіть до 
відключення від мережі неплат-
ників. 

Цього літа сума боргу зрос-
ла на 45% порівняно з минулим 
роком. Найпроблемніші боржни-
ки – споживачі, які не оформили 
державної допомоги та тривалий 
час не оплачують за спожите бла-
китне паливо. Згідно із чинним 
законодавством, якщо споживач 
не погашає борг, газова компанія 
зобов’язана припинити газопо-
стачання.

Нині уже понад 20 тисяч во-
линян отримали повідомлення 
про відключення у разі несплати 
заборгованості. Найкритичніша 
ситуація – зі споживачами, які 
боргують значні суми – понад 
5 тис. грн. Усього ж з початку року 
газопостачання через заборгова-
ність було припинено для більш 
ніж 800 споживачів області.

Відключення боржників – 
останній та вимушений крок, але 

споживачі мають можливість за-
лагодити питання заборгованос-
ті, не залишившись без газу, наго-
лошують у ТОВ «Волиньгаз Збут».

«Ми завчасно попереджа-
ємо про можливе припинення 
газопостачання. Першочергово 
пропонуємо укласти договір на 
реструктуризацію, що дає змогу 
оплатити суму частинами про-
тягом зручного для споживача 
часу. Але сьогодні, за крок до 

опалювального сезону, ситуація 
із заборгованістю насторожує: 
споживачі не поспішають розра-
ховуватися за спожитий ресурс, 
а тому ризикують залишитися 
без газопостачання напередо-
дні зими. Крім того, згідно із по-
становою Кабміну, боржники не 
зможуть отримати державної до-
помоги у 2017-2018 роках, якщо 
до опалювального сезону не по-
гасять заборгованості», – пояс-
нив директор «Волиньгаз Збуту» 
Микола Тищук. 

За даними газової компанії, 
заборгованість цього року на-
копичили навіть споживачі, які 
отримували пільги та субсидії. 
Таким клієнтам підприємство на-
гадує, що з 1 травня змінилися 
деякі правила надання субсидій 
населенню, тому органи соцза-
хисту відмовлятимуть у наданні 
субсидій споживачам з боргами 
за комунальні послуги терміном 
більш як два місяці, незалежно 
від того, якою є сума заборгова-
ності.

nbuviap.gov.ua

Луцьк

Увечері 11 серпня в Луцьку трапився 
інцидент, у результаті якого загинув 
24-річний лучанин Павло Попов.

Хлопець приїхав на вулицю Карпенка-
Карого, щоби зустрітися з родичем та пере-
дати документи. Коли той поїхав, молодик 
став перекладати речі в авто й зауважив по-
ряд нетверезу компанію, що рухалася про-
їжджою частиною. Зробив зауваження, піс-

ля якого зав’язалася перепалка, дійшло до 
штурханини й бійки. Хлопець устиг дістати 
з машини ножа, щоби захиститися, але на-
падники вибили його, й один із них поранив 
хлопця.

На місце події прибули патрульні. Ви-
явивши ножове поранення спини, надали 
допомогу, зупинили кровотечу й побігли 
слідами нападників. За кілька сотень метрів 
затримали чоловіка, на тілі й одязі якого 
були сліди крові. Потерпілий упізнав напад-

ника. Однак,  на жаль, поранення виявилося 
смертельним – хлопець помер у лікарні.

Убивцею виявився нетверезий 43-річний 
рецидивіст, уродженець села Цегів Горохів-
ського району. За навмисне вбивство чолові-
кові загрожує від семи до п’ятнадцяти років 
за ґратами. 

Напередодні злощасного інциденту Пав-
ло освідчився коханій і подарував їй обручку. 
Пара встигла навіть подати заяву про реє-
страцію шлюбу та обрала дату весілля.

Луцьк

У Луцьку на вулиці Львівській надвечір 
14 серпня трапилася смертельна аварія. 

33-річний житель Нововолинська, у нетве-
резому стані керуючи автомобілем Peugeot, 
збив 81-річну лучанку, яка переходила про-
їжджу частину у невстановленому місці. Після 
цього легковик зіткнувся із припаркованою 
вантажівкою DAF.

Пенсіонерка померла на місці аварії. Водій 
отримав тілесні ушкодження. Не госпіталізову-
вався.

Як повідомили у прес-службі волинської по-
ліції, слідчі розпочали кримінальне проваджен-
ня за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки 
дорожнього руху або експлуатації транспорту 
особами, які керують транспортними засобами) 
Кримінального Кодексу України. Триває досудо-
ве розслідування.

Наступного дня на вулиці Дубнівській в ава-
рію потрапила ще одна жінка. Вона також пере-
ходила дорогу не на «зебрі». Однак водій поба-
чила порушницю і встигла загальмувати. Жінка 
потрапила під колеса, однак лишилася жива. 

Жінка переходила дорогу 
у невстановленому місці

volynnew
s.com

Турійський район

Медикам вдалося повернути до життя 
чоловіка, який потонув. Нещасний випадок 
трапився 5 серпня в Турійському районі.

Як повідомили у Волинському обласному 
центрі екстреної медичної допомоги та медици-
ни катастроф, швидка прибула на місце події за 
6 хвилин. Проте через вузькі стежки та щільну за-
будову медики не змогли під’їхати безпосередньо 
до місця події. На поміч прийшли друзі потерпі-
лого і небайдужі відпочивальники, які допомогли 

хутко перенести усе потрібне обладнання із каре-
ти швидкої до водойми.

Оглянувши хворого та очистивши його рото-
ву порожнину від піску та гальки, разом з водієм 
швидкої і відпочивальниками фельдшер узявся 
за реанімаційні заходи: непрямий масаж серця, 
дихання мішком Амбу, довенне введення медика-
ментів. На сьомій хвилині проведення реанімації 
у потерпілого з’явилися дихальні рухи, він закаш-
лявся. Ще дорогою до Турійської райлікарні чоло-
вік отямився і почав розмовляти.

Донбас

До бази волонтерського 
центру «Миротворець», що 
працює над дослідженням 
ознак злочинів проти основ 
національної безпеки України, 
миру, безпеки людства та 
міжнародного правопорядку 
потрапив 40-річний 
уродженець Нововолинська 
Віталій Савюк.

Чоловік навчався у школі №3. 
Позивний бойовика – СС.

«Ще будучи у складі Збройних 
сил української армії, підтримував 
контакти з ДНР. Чекав на момент, 
коли прийдуть та візьмуть частину. 
Зробили імітацію, наче я у полоні, 
руки за спиною, обійшли всю тери-
торію», – зізнався він, чому перей-
шов на бік «захисників» Донбасу.

bug.org.ua

ПРОБЛЕМАМИ «ВОЛИНЬТОРФУ» 
КЛОПОТАТИМЕТЬСЯ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ

гордіїв вузол

Народний депутат від УКРОПу 
Ірина Констанкевич звернулася 
до Прем’єр-міністра Володимира 
Гройсмана щодо вжиття заходів 
для розблокування роботи 
державного підприємства 
«Волиньторф».

У Кабміні повідомили, що в ситуації 
доручили розібратися Міністерству енерге-
тики та вугільної промисловості України.

Як відомо, голова Волинської облдержадмі-
ністрації Володимир Гунчик блокує надання зе-
мельних ділянок для розробки родовищ торфу, 

а тому підприємство може припинити 
діяльність. Є ризик, що опалювальний 

сезон у 180 бюджетних закладах 
та установах може бути зірваний, 

а 400 працівників підприємства 
залишаться без роботи.

«Підприємство є стратегіч-
но важливим та бюджетоутворю-

вальним для Волині, але його хочуть зни-
щити. ОДА вже три роки блокує надання земель 
для видобутку торфу та постійно скеровує пере-
вірки на підприємство», – наголосила Ірина Кон-
станкевич.
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З початку року через 
заборгованість від газу від’єднали 
більш ніж 800 споживачів області
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театр абсурду

  Іван БАЗАРНИЙ
Луцьк

«ПОТРІБНУ» ІНФОРМАЦІЮ ВИБИВАЛИ ЕСБЕУШНИКИ 
У справі Олександра Тиводара – п’ять підозрюваних. Одним з них є Роман Демидюк, 
якого під час допиту побили працівники СБУ. Зі слів адвоката затриманого Олександра 
Лавренчука, до Романа застосували недозволені прийоми для отримання інформації, 
якою він не володіє. Після такого допиту його підзахисному довелося викликати 
швидку. Незважаючи на погане самопочуття чоловіка, скарги на біль, кров з носа і 
постійну блювоту, працівники СБУ понад годину не давали можливості транспортувати 
його до лікарні для рентгенологічного обстеження. Відпустити чоловіка до лікарів 
правоохоронці погодилися лише після опівночі. 

У Луцькій міській клінічній лікарні у нього зафіксували забій, підшкірні гематоми спинки 
носа, лівої вушної раковини, грудної клітки, правого стегна, правого колінного суглоба 
та садно цього ж суглоба. 

Речниця УСБУ в області Іванна Поліщук заявила, що побиття під час допиту не було, а 
адвокат подав неправдиву інформацію. Проте правозахиснику Олександру Лавренчуку 
вдалося отримати довідку із зафіксованими ушкодженнями на тілі Романа Демидюка. 

Після засідання, яке відбулося 10 серпня, суд обрав Роману Демидюку такий же 
запобіжний захід, як і Олександру Тиводару – у вигляді особистого зобов’язання. При 
цьому чоловік протягом двох місяців не має покидати Луцьк без дозволу слідчого.

РОЗПРАВА З НЕУГОДНИМИ: 
СЬОГОДНІ ТИВОДАР, А ЗАВТРА – ТИ! 

«НІ – ПОЛІЦЕЙСЬКІЙ ДЕРЖАВІ!»гучна заява

КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ В УКРАЇНІ «ШИЮТЬ БІЛИМИ НИТКАМИ» НА ЗАМОВЛЕННЯЛипові звинувачення, показові 
затримання та голослівні 
заяви правоохоронців – так 

затримували голову постійної 
поліцейської комісії Волині, члена 
«Українського об’єднання патріотів – 
УКРОП», керівника громадського 
формування «Варта порядку» 
Олександра Тиводара.

ПОКАЗОВИЙ ЕКШН
8 серпня серед білого дня на проспекті 

Перемоги в Луцьку люди у формі, масках та 
зі зброєю затримали Олександра Тиводара. У 
цей же час на вулиці Винниченка озброєні чо-
ловіки у формі СБУ зачинилися в приміщенні 
«Варти порядку», проводячи обшуки. О 12:30 
третя група чоловіків з автоматами виламала 
ворота у нього вдома. Не чекаючи адвоката, 
силовики вдерлися у двір. З будинку вилучи-
ли п’ять ножів, патрони, порожні карти пам’яті, 
два планшети іРad та монітор іМac.

Як з’ясувалося, ухвалу з дозволом на об-
шуки оголосив слідчий суддя Ужгородського 
міськ районного суду за ознаками кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 359 
КК (незаконне використання спеціальних тех-
нічних засобів негласного отримання інформа-
ції). В ухвалі вказано, буцімто за поперед ньою 
змовою Тиводар та група осіб, використовуючи 
незаконні технічні засоби, стежили за людьми 
для збору на них компромату.
НА ПІДТРИМКУ ТИВОДАРА – 
МІТИНГ

Ті, хто знає Олександра Тиводара багато 
років або працював із ним, переконані: йдеть-
ся про залякування опонентів влади, які мають 
чітку громадянську позицію.

Олександр Тиводар одним із перших у 
2014-му став на захист правопорядку в Луцьку, 
коли поліція не функціонувала. Він як керівник 
ГФ «Варта порядку» не дав тоді загостритися 
кримінальній ситуації. Олександр Тиводар 
входить до складу виконкому Луцької міськра-
ди, є заступником голови обласної організації 
Української Спілки ветеранів Афганістану та 
неодноразово допомагав воїнам АТО. 

Наступного дня після затримання на під-
тримку Олександра Тиводара під приміщен-
ням головного управління СБУ в області зібра-
лися сотні небайдужих. Серед них – депутати 
місцевих рад, воїни-афганці та бійці АТО, під-
тримати однопартійця прийшла народний де-
путат Ірина Констанкевич. З її слів, затримання 
Тиводара – доказ того, що нинішня влада усіля-
ко бореться з тими, хто мислить, діє та живе не 
за її правилами.

«Я була присутня під час обшуків приватно-
го будинку Олександра Тиводара. У результаті 
в домі не було знайдено нічого, що зазначено в 
ухвалі суду, на підставі якої і проводили обшу-
ки, – зазначила Ірина Констанкевич. – Згідно 
із ухвалою, шукали прилади для записування 
та стеження. Але те, що нічого не знайшли, – 
цілком очікувано, тому що цієї апаратури там 
апріорі не могло бути. Натомість ми стали свід-
ками театрального антуражу, з яким затрима-

ли Олександра Олександровича. Створюється 
враження, що цими діями хочуть показати, хто 
в місті, в області, в Україні господар і хто вирі-
шує всі питання». 

Голова обласного осередку Української 
Спілки ветеранів Афганістану Григорій Павло-
вич певен: інцидент із затриманням – тиск на 
патріотів.

«Це ніщо інше, як політична розправа. 
Так до афганців на Волині ще не ставилися. 
Олександр Тиводар пройшов Афганістан, був 
поранений, має інвалідність, нагороджений 
медалями «За відвагу», «За бойові заслуги», 
відзначений державними відзнаками Прези-
дента, громадськості, він – шанована, поваж-
на людина, яка намагається підтримувати в 
Луцьку мир та спокій. Завдяки «Варті порядку» 
лучани сплять спокійно. А його намагаються 
підставити. З таким ставленням до патріотів їх 
узагалі в державі не лишиться», – вважає Гри-
горій Павлович.
У СУД – НА НОШАХ

10 серпня біля суду зібралося чимало 
людей на підтримку Олександра Тиводара. У 
залу засідань його доправила швидка, адже 
напередодні в чоловіка сталося кілька гіпер-
тонічних кризів. П’ять годин у приміщенні без 
кондиціонера в 30-градусну спеку годі було 
вистояти і здоровій людині, не кажучи вже про 
гіпертоніків.

Фельдшер бригади невідкладної допо-

моги Сергій Рознюк повідомив, що на момент 
доправлення Олександра Тиводара до суду 
медики зафіксували у нього значне підвищен-
ня артеріального тиску.

«Ми переміряли артеріальний тиск, він 
становив 200 на 100. Надали медикаментозну 
допомогу. Під час перерви я оглянув пацієнта, 
його стан стабілізувався, тиск 160 на 90, стан се-
редньої тяжкості. Він відмовився повертатися в 
лікарню і погодився бути присутнім на засідан-
ні. Але ми все ж викликали лікарську бригаду. 
Ризиків здоров’ю і життю в такому стані, та ще й 
у задушливій кімнаті, багато – інфаркт, інсульт, у 
нього підвищений рівень холестерину в крові. 
Задушливе приміщення дуже впливає на стан 
пацієнта. Якби не медикаменти, то не знаю, що 
із ним було б», – розповів фельдшер.

Вимога прокуратури – міра запобіжного 
заходу у вигляді тримання під вартою про-
тягом 60 діб. На початку засідання народний 
депутат Ірина Констанкевич (УКРОП) та народ-
ний депутат Юрій Савчук («Народний фронт») 
передали заяви про надання особистої по-
руки. Такі заяви надійшли також від депутатів 
Волинської облради Олександра Зінчука, Івана 
Киричика, Миколи Буліги, Анатолія Грицюка, 
Григорія Павловича, Олександра Омельчука, 
Вячеслава Рубльова, Юрія Ройка, Володимира 
Кучера, Віталія Рачука, Віталія Кварцяного, Сер-
гія Леонтьєва та від депутатів Луцької міськра-
ди Аркадія Соломатіна, Євгенія Ткачука, Гри-

горія Пустовіта, Сергія Були, Ігоря Поліщука, 
Костянтина Петрочука, Олександра Козлюка, 
Сергія Балицького, Петра Бойка, Сергія Шкоди, 
Микити Рабана, Юрія Безпятка, Миколи Денді-
беріна, Олександра Волинця.

Беручи до уваги те, що Тиводар не пере-
ховувався від суду, має суто позитивні харак-
теристики, зважаючи на стан здоров’я, суддя 
вирішив відмовити у клопотанні прокурора. 
Як запобіжний захід визначив не тримання під 
вартою, а особисте зобов’язання. Тиводара 
звільнили з-під варти у залі суду. Таке рішення 
зустріли оплесками. Його зобов’язали не поки-
дати Луцьк протягом двох місяців.
ПОЛІТИЧНА РОЗПРАВА

Олександр Тиводар переконаний, що його 
затримання – політичне замовлення. 

«Ні в машині, ні у мене вдома нічого підо-
зрілого не знайшли. Я – мисливець зі стажем, 
тому на вилучені набої маю дозволи. Під час 
досудового розслідування доведу, що закон-
но їх придбав. Щодо контрабанди – я не був за 
кордоном та нічого не переміщав. За два дні у 
лікарні пережив кілька гіпертонічних кризів, 
проте, незважаючи на протести лікарів, мене 
привезли в суд. Під час мого затримання на 
протилежній вулиці стояв власник видання 
«Волинь 24» (Володимир Пащенко, – ВН), яке є 
рупором наших опонентів, і знімав усе на теле-
фон. Невже це просто збіг обставин?» – наго-
лосив Олександр Тиводар.

Наразі він перебуває на стаціонарному лі-
куванні у Волинській обласній клінічній лікарні.
ЛАПІНСЬКИЙ МІТИНГ ПРОТИ 
ВАРТІВЦІВ: УЛЬТИМАТУМ 
ПОРОШЕНКУ

Тим часом на противагу мітингу атовців та 
афганців під СБУ, які підтримували Олександра 
Тиводара, 11 серпня пройшов «рейд» учасників 
АТО та волонтерів на чолі з нардепом Ігорем 
Лапіним («Народний фронт»). Чоловіки зверта-
лися до правоохоронних органів та Президен-
та Петра Порошенка з проханням навести лад 
у Луцьку. Мовляв, не почуваються у безпеці в 
рідному місті через діяльність «Варти порядку» 
та голови обласної ради Ігоря Палиці. У разі від-
мови правоохоронців та Президента мітингарі 
пообіцяли, що будуть на свій розсуд вживати 
заходів з наведення ладу в обласному центрі. 

Голова Волиньради Ігор Палиця наголосив, 
що ні він, ні Олександр Тиводар, ні будь-хто з 
команди УКРОПу жодного стосунку до зазна-
чених у зверненні мітингарів випадків підпалів 
майна, стеження, побиття або морального тис-
ку не мають. Натомість порадив Ігорю Лапіну 
зізнатись у мародерстві в зоні АТО.

«Дуже поважаю тих хлопців, які воювали 
насправді. Шкода, що їхні заслуги належно не 
оцінені. Шкода тих, хто проливав кров, тих, хто 
боровся і бореться за Україну й досі. Але комен-
тувати так званий «рейд» під егідою грабіжни-
ка Ігоря Лапіна я не буду. Йому краще зі своїми 
друзями зізнатися про випадки мародерства в 
зоні АТО, звідки він повернувся з двома авто-
мобілями та мармуровими унітазами. А після 
проходження служби придбав у Луцьку кілька 
квартир. Нехай щиросердно зізнається, тоді, 
можливо, стануть зрозумілі причини підпалів 
та всього іншого», – сказав Ігор Палиця.

Луцьк 

Показові переслідування 
опозиціонерів, замовні кримінальні 

справи з надуманими обвинуваченнями 
стають звичними, а за корупцію, 
розкрадання державного майна, грабежі 
та вбивства нікого не карають. З таким 
меседжем колектив телекомпанії 
«Аверс» звернувся до глядачів. 

«Ми щодня розповідаємо про вбивства, 
грабежі та розкрадання державних багатств, 
але не можемо розповісти про те, що за це 
когось покарали, тому що цього не відбуваєть-
ся. Після Революції Гідності нова влада обіця-
ла змінити ставлення до громадян: провести 
люстрацію, викорінити корупцію, однак поса-
довці просто помінялися кабінетами, а обіцяні 
закони, які дозволили б спіймати чиновників 
на гарячому, ветував Президент. У державі по-

ЖУРНАЛІСТИ ТЕЛЕКАНАЛУ «АВЕРС» ЗРОБИЛИ СЕНСАЦІЙНУ ЗАЯВУ
стійно створюють нові органи боротьби з ко-
рупцією та економічною злочинністю, але далі 
витрат коштів та окозамилювання справа не 
йде», – сказано у заяві. 

«Ми постійно повідомляємо про злочини 
поліцію, СБУ, фіскалів, НАБУ, НАЗК, але отри-
муємо лише відписки. Ми назбирали тонни 
такої макулатури, яку продукують ці органи 
за бюджетні кошти. Ми не можемо збагну-
ти, звідки беруться казкові багатства поса-
довців, за які гроші купують елітні маєтки та 
іномарки ті, хто має захищати наші інтереси. 
Більше того, коли ми розповідаємо про роз-
кішне життя чиновників та невідповідність 
задекларованого майна їхнім зарплатам, нас 
починають лякати. Ті, хто має звітувати про 
свої кошти у НАБУ, звертаються до силовиків, 
аби вони змусили журналістів замовкнути», – 

заявляє колектив «Аверсу». 
Працівники телеканалу стверджують, що 

прокуратура та інші силові структури погрожу-
ють прийти з обшуками та арештами на «Аверс».

«Кого обслуговує армія правоохоронців, 
чиї права вони охороняють та від кого? Чи не 
від пересічних українців? Владі потрібне покір-
не і мовчазне суспільство. Тому в нашій країні 
регулярно піднімають зарплату тільки силови-
кам, суддям, прокурорам, поліцейським, щоб 
нагнати страху на людей і змусити мовчати. 
Нам немає чого боятися, ми не ховаємося за 
високими парканами маєтків, але обіцяємо 
зазирнути за кожен паркан тих, хто живе за 
державні кошти. Нас не зупинити, ми живемо 
і працюємо чесно. Приходьте й арештовуйте 
нас – правду не залякати!» – висловився ко-
лектив телеканалу.

volynpost.com

Олександра Тиводара показово затримали серед білого дня
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ОДНОКІМНАТНУ КВАРТИРУ В 
«СУПЕРНОВІЙ» МОЖНА ПРИДБАТИ 
ЛИШЕ ЗА 16 ТИСЯЧ ДОЛАРІВ*

ЛУЦЬК ГОТОВИЙ ДО ОБ’ЄДНАННЯ, 
ОСТАТОЧНЕ РІШЕННЯ – ЗА СЕЛАМИ

Одна із сучасних новобудов 
у Луцьку для всіх, хто 
шукає якісне та комфортне 

житло, підготувала привабливу 
пропозицію. Спорудження 
житлового комплексу «Супернова» 
розпочалося тільки рік тому. А вже 
до кінця 2017 року заплановано 
здати в експлуатацію два перші 
будинки, а навесні 2018 року – 
черговий, третій. Окрім того, від 
моменту старту продажу вже 
розкуплено близько 70% 
квартир в одному з найцікавіших 
і найкрасивіших мікрорайонів 
Луцька, що на перетині вулиць 
Львівської та Потебні.

Тож, якщо ви бажаєте отримати просто-
ре, комфортне та якісне житло з розвиненою 
інфраструктурою та надійною системою без-
пеки, варто поспішати. До того ж, із нагоди 
Дня будівельника компанія «Інвестор», яка 
працює над спорудженням «Супернової», має 
вигідну пропозицію: однокімнатна квартира 
загальною площею 38,44 м2 за умови 100-
відсоткової оплати коштуватиме лише 16 ти-
сяч доларів. На додаток клієнт одержить гото-
вий авторський дизайн і кошторис ремонту.

«Клієнт отримає зручну, продуману в пла-
нуванні квартиру. Перед штукатуркою ми за-
клали кабелі електропостачання, сигналізації 
та телебачення, до будинку підвели оптичні 
волокна, що забезпечить мешканцям швид-
кісний інтернет. Встановимо відеонагляд, 
систему контролю доступу, обгородимо ді-
лянку, наймемо охорону, зробимо зовнішнє 
освітлення, тобто забезпечимо безпеку та 
комфорт», – розповів директор будівельної 
компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.

Він додав, що загалом ЖК «Супернова» на-
раховуватиме 8 будинків загальною площею 
42 тисячі квадратних метрів (752 квартири на 
10 поверхах), а до кінця 2019 року запланова-
но здати четвертий і п’ятий будинки, роботи 
над якими розпочалися нещодавно.

Представники компанії «Інвестор» завжди 
готові йти назустріч своїм клієнтам. Зараз, на-
приклад, налагоджують співпрацю із двома 
банками щодо системи іпотек, завдяки якій 
першочерговий внесок клієнта становитиме 

30% від вартості квартири. Надалі власник що-
місяця виплачуватиме певну суму, залежно від 
загальної ціни квартири й терміну розбивки (до 
20 років). Андрій Разумовський підкреслив, що 
щомісячна виплата становитиме в середньому 
вартість оплати оренди квартири в Луцьку.

Забудовники ЖК «Супернова» перекону-
ють, що головна перевага мікрорайону – місце 
розташування (поряд – парк на 200 гектарів і 
мальовничі береги Стиру). Тож види, які відкри-
ваються із вікон і балконів, просто фантастичні.

«Вулиця Львівська не надто популярна в 
Луцьку. І коли я вперше згадував її назву, мені 
потім доводилося ще вмовляти клієнтів при-
їхати й подивитися на будівництво. Але коли 
вони приїздили сюди (на місце майбутнього 
будівництва «Супернової», – ВН), то питань 
більше не виникало. Так само і в мене, коли 
я вперше приїхав сюди з архітектором, не ви-
никло жодних сумнівів. Це місце фантастичне, 
другого такого в Луцьку вже не буде. Це неда-
леко від центру міста, звідси видно замок Лю-
барта, можна пройтися пішки до Стиру... До 
того ж, у планах міста є реконструкція дамби, 
через яку можна буде виходити до парку», – 
розказав директор компанії «Інвестор».

Ще одна суттєва перевага «Супернової» – 
неперевантаженість забудови та вдале вико-
ристання простору. Завдяки цьому навколо 
будівель залишиться вдосталь місця для ди-
тячого садка, спортзалу, паркінгу, мінімарке-
ту, салонів краси, аптек, кафе, відпочинкових і 
дитячих майданчиків.

«Тут буде зовсім інше життя. Просторо 
буде не тільки в під’їздах і квартирах, а й на-
дворі. Ми подбаємо про озеленення, висади-
мо дерева, посіємо газон, встановимо систе-
му поливу», – відзначає Андрій Русланович.

Детальніше про будівничі процеси розпо-
вів директор ТзОВ «Бетон Брук Сервіс», яке ви-
ступає фірмою-підрядником, Сергій Стрихар-
чук. Він акцентував, що після купівлі квартири 
власнику залишиться тільки провести косме-
тичний ремонт, адже у помешканнях викону-
ють усі загальні будівельні роботи та частину 
внутрішніх, зокрема оздоблювальних.

«Наше будівництво досить енергоощадне. 
Ми до цього серйозно підходимо: використо-
вуємо, наприклад, металопластикові вікна з 
двокамерними склопакетами, які дозволяють 
економити тепло, належно утеплюємо будин-
ки. До того ж, використовуємо тільки якісні 

будматеріали, які мають відповідні сертифіка-
ти й обов’язково йдуть із гарантіями. Кожному 
клієнту, який отримує у власність квартиру, ми 
передаємо цілий пакет сертифікатів і гаран-
тійних листів», – зазначив Сергій Сергійович.

Окрім того, в рамках будівництва у квар-
тирах облаштовують індивідуальні опалю-
вальні системи зі встановленням газових 
котлів Bosch і радіаторів опалення, зовнішні 
та внутрішні системи електрозабезпечення, 
теплі підлоги в санвузлах, коридорах і кухнях, 
а також засклені лоджії.

Щодо організації будівельних робіт Сер-
гій Стрихарчук відзначив, що терміни будів-
ництва досить стрімкі: «Ми намагаємося орга-
нізувати роботу так, щоб у нас було мінімум 
простою. Нам можуть перешкодити тільки по-
годні умови, а всі інші складники процесу, які 
нам підконтрольні, ми відпрацьовуємо так, 
аби швидко рухатися вперед. Лише рік тому 
ми стояли на порожньому місці, а зараз – уже 
на 35 метрів вище (на даху будівлі, – ВН)».

Отримати детальнішу інформацію 
про ЖК «Супернова» можна, звернувшись 
до відділу продажів (вул. Цегельна, 28; 
тел.: 096-030-20-10, 095-030-20-10).

Перші кроки на шляху 
до добровільного 

об’єднання із Луцьком 
кількох сусідніх сіл уже 
зроблено. Міська рада 
показала готовність до 
об’єднання, остаточне 
рішення залежить фактично 
від сільських рад.

Як відомо, ще 31 травня з місце-
вої ініціативи жителі Луцька винесли 
пропозицію щодо добровільного 
об’єднання навколо міста сільських 
рад Прилуцького, Підгайців та Гір-
кої Полонки. 30 червня відбулося 
громадське обговорення щодо під-
готовки відповідного проекту рі-
шення, а вже 26 липня на черговій 
сесії Луцької міської ради депутати 
підтримали ідею добровільного 
об’єднання. Загалом цей процес 
може тривати близько півроку й за-
лежить передусім від сільських рад. 

Зі слів директора департаменту 
економічної політики Луцькради 
Олександра Озіновича, наразі під-
готовлено листи-звернення до сіль-
ських рад Прилуцького, Підгайців 
та Гіркої Полонки, а перший заступ-
ник міського голови Григорій Недо-
пад, який входить до робочої групи 
стосовно об’єднання, домовився 
про зустрічі з представниками сіль-
ських рад. 

«Луцьк як місто обласного 
значення користується усіма і по-

датковими, і фінансовими зобо-
в’я заннями, які отримають також 
села, що приєднаються. Окрім того, 
йдеться про розширення території 
міста майже удвічі, тому стане мож-
ливим залучення інвесторів. Окрім 
того, села зможуть безперешкодно 
облаштовувати садочки, медичні 
заклади, приєднуватися до каналі-
зації», – пояснив чиновник.

Підстав для здорожчання зе-
мельних ділянок на території сіль-
ських рад, чого побоюються селяни, 
немає. «Якщо йдеться, наприклад, 
про село Прилуцьке, воно так і за-
лишиться Прилуцьким. Зростання 
вартості електроносіїв і комуналь-
них послуг не передбачається, адже 
статус населеного пункту залишить-
ся незмінним. Це буде село в складі 

Луцької об’єднаної територіальної 
громади», – акцентував директор 
департаменту економічної політики. 

Саме на громадських обгово-
реннях щодо можливості добро-
вільного об’єднання й вивчатимуть 
питання, які найбільше хвилюють 
селян. «Для Луцька великою виго-
дою буде те, що ми збільшимо свою 
площу в межах об’єднаної грома-
ди, приєднаємо до себе землі, які в 
майбутньому можна буде викорис-
товувати під соціальну інфраструк-
туру чи для житлової забудови. А 
для сіл, які приєднуватимуться, це 
буде покращення інфраструктури: 
освітлення, дороги, тротуари, ве-
лосипедні доріжки. Йдеться і про 
обслуговування в Центрі надання 
адміністративних послуг, що по-

легшить селянам виготовлення 
будь-яких документів. Також це 
і прив’язка до закладів охорони 
здоров’я, освітніх закладів», – додав 
Григорій Недопад.

Заступник міського голови 
Луцька переконаний: громади сіл 
лише виграють від добровільного 
об’єднання. Посадовець пояснює, 
що Луцьк як місто обласного зна-
чення фактично вже має такий 
статус, як об’єднані територіальні 
громади, тому податки залишають-
ся у місті, а субвенції надходять на-
пряму, чого немає у випадку сіль-
ських рад. «Села виграють тим, що 
будуть у рівних умовах із Луцьком. 
Наприклад, прямі медичні та освіт-
ні субвенції значно збільшують 
бюджет об’єднаної громади, тобто 

й тих сільських рад, які до неї вхо-
дять. Окрім того, селяни матимуть 
легший доступ до закладів охорони 
здоров’я», – відзначив перший за-
ступник луцького мера і підкрес-
лив, що Луцьк зі свого боку зробив 
перший крок і показав, що готовий 
до об’єднання.

Голова сільської ради Гіркої По-
лонки Ніна Симонович повідомила, 
що лист-звернення від Луцької місь-
кої ради до них надійшов 3 серпня. 
Відповідно до процедури, вона 
організує громадське обговорен-
ня, на якому й вирішиться питання 
щодо ініціативи Луцької міськради. 
«Протягом 30 календарних днів я 
зберу всю громаду, а це три села, 
п’ять тисяч населення, тобто всіх 
небайдужих жителів. Проведемо 
громадське обговорення, потім – 
сесію сільської ради. Після цього, 
згідно з протоколом, надамо відпо-
відь міській раді», – розповіла Ніна 
Леонідівна й додала, що жителі сіл 
по-різному оцінюють ідею добро-
вільного об’єднання. 

Не приховує своєї стурбованос-
ті щодо об’єднання й очільник При-
луцької сільської ради Валентин 
Арчибасов, який певен, що з ухва-
ленням рішення не варто поспіша-
ти. На його думку, слід розглянути 
всі можливі за і проти та, звісно ж, 
влаштувати громадське обговорен-
ня: «Неврегульованість законодав-
ства не дозволяє нам із оптимізмом 
дивитися вперед. Якщо ми сьогодні 
об’єднаємося, то завтра держава 
кине все на наші плечі. Вважаю, що 
потрібно вкрай виважено підійти 
до цього питання.

м. Луцькм. Луцьк
4023,1717 га4023,1717 га

Загалом цей процес може тривати близько 
півроку і залежить передусім від сільських рад

Директор будівельної компанії 
«Інвестор» Андрій Разумовський

До кінця 2017 року заплановано здати в експлуатацію 
два перші будинки, а навесні 2018 року – третій
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Якби на сьогодні в світі було більше людей, які бажали б власного щастя більше, ніж вони бажають 
нещастя інших, через кілька років ми змогли б жити в раю. Бертран Рассел

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. 

«У мене така ситуація: перед 
смертю дідусь склав заповіт 
на сторонню людину. Ця лю-
дина від спадку відмовилася 

(письмово в нотаріуса). Моя мама 
(дочка дідуся) – єдина його дитина – 
теж відмовилася, тож на спадок пре-
тендую я – внучка. Читала в інтернеті 
про нові умови оформлення спадщи-
ни для спадкоємців другої черги, а 
саме – про відміну сплати 5% подат-
ку. Виходить, я – спадкоємець за за-
коном. Чи стосується нововведення 
моєї ситуації?»

Так, нововведення щодо відміни 5% 
податку на спадок стосується вашого 
випадку. Тобто вам як онучці спадко-
давця не потрібно буде сплачувати цей 
податок.

«Мій рідний брат більше ніж 
півроку не сплачує борги за 
кредитом. На мій номер те-
лефонують з колекторської 

фірми і погрожують, мовляв, якщо я 
не сплачу за нього, то можуть ареш-
тувати майно і землю, де він пропи-
саний, і я позбудуся своєї спадщини. 
Я жодного стосунку до цього кредит-
ного договору не мав, не був поручи-
телем тощо, навіть не знаю, звідки у 
них мій номер. Там у селі зареєстро-
вані за однією адресою я, наш батько 
і брат. Земельну ділянку приватизо-
вано на батька, тобто це його приват-
на власність. Чи справді є така небез-
пека, що хоч брат і не є власником, а 
суд, приватний виконавець можуть 
ареш тувати майно, земельну ділян-
ку чи частину ділянки?»

Такої небезпеки немає, і це лише 
блеф колекторів. Те, що не належить 
юридично вашому брату, за його борги 
законно ніхто не забере, і арешт на таке 
майно ніхто не накладе.

«Я хотів би розірвати родинні 
зв’язки з братом, щоб юри-
дично він не вважався моїм 
родичем і був позбавлений 

прав, наприклад, на спадок. Підка-
жіть, чи це взагалі можливо, і якщо 
так, то яка процедура?»

Розірвання правових родинних 
зв’язків із братом юридично неможли-
ве. Щодо спадку – можете лише регулю-
вати питання заповітом.

«Ми з чоловіком придбали в 
селі двір, оформили договір 
купівлі-продажу, але будинок 
непридатний для експлуатації 

і реконструкції. Ми вирішили знести 
старий будинок і поряд побудувати 
новий. Чи можна зробити все це без 
додаткових дозволів?»

У такому випадку вам слід належним 
чином, окрім самого будинку, оформити 
права на землю, тобто приватизувати її 
(йдеться про земельну ділянку для об-
слуговування будинку, який придбали). 
Надалі слід скласти проект на будівни-
цтво будинку, який плануєте звести, і 
зареєструвати в ДАБІ відповідну декла-
рацію про початок будівництва. Якщо 
просто збудувати дім, у подальшому ма-
тимете проблеми з його легалізацією.

   Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста ПРАВА ДЛЯ ЄС: ЧИ ЗОБОВ’ЯЗУЄ 
АСОЦІАЦІЯ ЗМІНЮВАТИ 
ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ

за кермом

З 1 січня 2018 
року міжнародні 
українські водійські 

права припинять 
діяти на території 
країн Євросоюзу. 
Повідомлення такого 
змісту розлетілися 
українським 
медіапростором. З 
них випливає, що це 
пов’язано із виконанням 
Україною зобов’язань 
у рамках Угоди про 
асоціацію з ЄС. ЗМІ при 
цьому посилаються на 
керівника Головного 
сервісного центру МВС 
України Владислава 
Криклія.

Спрощено картина має такий 
вигляд: Україна мусить до кінця 
року перейти на «європейські» 
посвідчення водія з вимогами до 
них, закладеними у відповідних 
законах ЄС, мовляв, лише з таки-
ми правами можна буде їздити до 
Євросоюзу. Більше того, за слова-
ми Криклія, українські водії уже 
зараз не можуть в’їздити до ЄС зі 
старими ламінованими правами, 
які не містять терміну дії.

А головний месидж був та-
ким: восени має розпочатися ви-
дача саме тих нових посвідчень, з 
якими після нового року і можна 
буде їздити в ЄС. Треба розуміти, 
українці вже тепер мали би по-
чати формувати черги на отри-
мання цих «прав». Було названо 
навіть ціну – 201 грн.

ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ 
АСОЦІАЦІЯ?

Угода про асоціацію справді 
містить положення щодо при-
ведення Україною водійського 
посвідчення у відповідність до 
стандартів Євросоюзу. Йдеться 
про впровадження відповідного 
закону ЄС – директиви від 1991 
року, модернізованої 2006-го ін-
шою директивою. Вона постанов-
ляє, наприклад, що водійські по-
свідчення для категорії В можуть 
бути чинними максимум 15 років, 
для професійних категорій – 5 ро-
ків. Правда і те, що передбачено 
електронний чип як запобіжник 
від підробки. Йдеться і про необ-
хідність регулярного медогляду, 
про який також згадують в МВС. І 
так далі.

На цей документ і посилався 
Владислав Криклій, що зрештою 
й породило купу недостовірної 
інформації. Утім під час спілку-
вання з «ЄвроПравдою» чинов-
ник зауважив, що ЗМІ його слова 
перекрутили.

По-перше, Україна не 
зобов’язана запроваджувати 
норми щодо посвідчення водія, 
прописані у директиві Ради ЄС. 
«Як і всі директиви, вона має ре-
комендаційний характер. Тож 
ми зі свого боку розглядаємо 
рекомендовані норми, їх імп-
лементацію та форму введення 
в Украї ні, – пояснює Владислав 
Криклій. – Головний сервісний 
центр МВС працює над пропози-
ціями щодо відповідних законо-
давчих змін та запропонує їх на 
розгляд парламенту вже восени. 
Щойно ми такі пропозиції сфор-
муємо, поіформуємо суспільство, 
що саме пропонуємо для впрова-
дження в Україні та у якій формі».

По-друге, навіть якщо посвід-
чення водія європейського типу 
будуть схвалені для видачі в Укра-

  Анатолій 
МАРЦИНОВСЬКИЙ
«Європейська правда»
eurointegration.com.ua

їні, це не означатиме неможли-
вості поїздок до ЄС із нинішніми 
правами. «Реалізація положень 
директиви або можливих ново-
введень буде стосуватися лише 
тих, хто у майбутньому отриму-
ватиме посвідчення водія впер-
ше або вже замінювати їх після 
прийняття таких норм, – каже чи-
новник. – В Україні вже видають 
національні посвідчення водія, 
які відповідають частково нор-
мам ЄС. А оскільки закон зворот-
ної дії не має, то у разі ухвалення 
нами нових норм громадяни не 
муситимуть терміново міняти по-
свідчення водія».

Власне, переконатися в цьому 
можна й проглянувши директиву, 
яка в ЄС набула чинності у січні 
2013 року. У ній жодним словом 
не сказано про те, що стають не-
дійсними для руху в Євросоюзі 
всі попередні водійські посвід-
чення. Більше того, в документі 
зазначено: «Будь-яке право на ке-
рування, надане до 19 січня 2013 
року, не може бути скасоване».

Природним є і рекоменда-
ційний характер директиви для 
України. Адже її призначено 
насамперед для внутрішнього 
вжитку країнами ЄС. «Правила, 
що стосуються посвідчень водія, 
є суттєвим елементом спільної 
транспортної політики, внеском 
у покращення безпеки на доро-
гах, полегшення вільного руху 
осіб, які обирають проживання в 
іншій державі-члені, аніж та, що 
видала посвідчення», – обґрунто-
вано нововведення.

Тобто на практиці вони сто-
суються насамперед тих водіїв, 
які є громадянами країн-членів 
ЄС і постійно проживають в іншій 
країні. Угодою про асоціацію між 
ЄС та Україною не передбачено 
таких можливостей для україн-
ських громадян, а для коротко-
строкових поїздок, знову ж таки, 
цілком достатньо нинішніх водій-
ських посвідчень.

ЯК БУТИ З 
ПРАВАМИ БЕЗ 
ТЕРМІНУ ДІЇ?

Окреме питання, яке було 
актуалізоване цією історією, – чи 
можуть їздити до ЄС власники 

старих ламінованих прав без 
терміну дії? 

«Сьогодні в Україні видають 
національні посвідчення водія, 
приведені до міжнародних стан-
дартів, якими можна користува-
тися в Україні та за кордоном, а 
також міжнародні посвідчення 
водія, відповідно до дії Женев-
ської та Віденської конвенцій 
про дорожній рух, – прокомен-
тував Владислав Криклій. – На-
ціональні посвідчення водія 
останнього зразка пластикові, 
вони містять повну інформацію 
про власника, дату видачі та тер-
мін дії, саме ними можна корис-
туватися на території ЄС». Тобто 
чиновник від МВС не дав прямої 
відповіді, а лише натякнув на 
неможливість користуватися за 
кордоном безстроковими по-
свідченнями. 

Згідно з Міжнародною кон-
венцією про дорожній рух, по-
свідчення водія справді має мати 
термін дії. Але обов’язковою ця 
вимога стала 29 березня 2011 
року і стосується посвідчень, ви-
даних державами-учасницями 
саме після цієї дати. 

Водночас, згідно зі ст. 43 кон-
венції, видані раніше документи 
й надалі мають визнавати. До 
слова, контроль на кордоні ЄС 
не передбачає перевірку посвід-
чень водія, прикордонники та 
митники дивляться лише техпас-
порт на авто.

ПРО ЩО СВІДЧИТЬ 
ЦЯ ІСТОРІЯ?

По-перше, чиновники в 
спілкуванні з медіа мають мак-
симально точно роз’яснювати 
подібні питання. Так, щоби гаран-
товано уникнути неправильного 
трактування і не давати приводів 
для спекуляцій та підозр щодо 
певних корисливих мотивів дер-
жави, звісно, якщо таких справді 
немає. Зрештою, щоб не дис-
кредитувати ідею європейської 
інтеграції загалом та належного 
виконання Угоди про асоціацію 
зокрема. 

Тим більше, що раніше з боку 
МВС уже були спроби «стимулю-
вати» водіїв масово міняти права 

та державні номери. І це так само 
обумовлювалося потребою вико-
нувати міжнародні зобов’язання.

Найгучніша історія мала міс-
це 2011 року з подачі тодішнього 
очільника МВС Анатолія Моги-
льова. Він заявив, що, згідно з 
вимогами згаданої Міжнародної 
конвенції з дорожнього руху, во-
діїв зі старими правами без тер-
міну дії з 29 березня 2011 року 
за кордон не пускатимуть. Від-
повідно, такі посвідчення треба 
терміново поміняти. Однак заява 
Могильова виявилася примітив-
ною брехнею.

Як уже було сказано, най-
пізніше з 29 березня 2011 року 
всі держави-учасниці конвенції 
мали почати видавати посвідчен-
ня водія із зазначеним у них ад-
мінтерміном, а не міняти чинні.

Зрештою, тоді МВС визнало 
власну дезінформацію. До речі, 
попутно офіційно підтвердивши: 
із ламінованими правами без 
терміну дії можна й далі їздити за 
кордон. У нинішньому МВС це за-
перечують, хоча у конвенції від-
тоді нічого не змінилося.

Наступна спроба «розведен-
ня» трапилася 2015 року. Тоді в 
Міністерстві внутрішніх справ 
вигадали нову казку: мовляв, 
виконання євроінтеграційних 
зобов’язань передбачає перехід 
на нові реєстраційні автономери. 
Батьком скандалу став тодішній 
заступник міністра внутрішніх 
справ Сергій Чеботар. «Нові но-
мерні знаки країн Європи, які ви-
користовуються на етапі набуття 
членства в Європейському Сою-
зі, в Україні будуть введені вже з 
31 березня цього року», – заявив 
він, пішовши у своїх фантазіях на-
віть далі за асоціацію з ЄС – пря-
місінько до членства. «В Угоді про 
асоціацію немає жодних норм 
щодо зовнішнього вигляду реє-
страційних номерів автомобілів. 
Навіть в ЄС немає гармонізації з 
цього приводу», – заявили тоді у 
представництві ЄС в Україні. 

Хочеться сподіватися, що 
подібне «євроінтеграційне» шах-
райство з боку держорганів у ми-
нулому. Хоча, звісно, суспільство 
має лишатися пильним.

ua-reporter.com

В Україні вже видають національні посвідчення 
водія, які відповідають частково нормам ЄС
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У тебе є вороги? Добре. Значить, у своєму житті ти щось колись відстоював. Уїнстон Черчилль

як нас дурять

«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 
Луцьк

ЗАРОБИТИ НА ЛУЧАНАХ: 
ЯК З КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ЗДИРАЮТЬ МІЛЬЙОНИ

У боргах як в шовках. 
Для працівників 
ДКП «Луцьктепло» 

цей крилатий вислів 
перетворився на 
характеристику їхнього 
роботодавця. На 
підприємстві грошові 
стягнення рахують не 
тисячами, а десятками 
мільйонів. І їм немає кінця-
краю. 

28 мільйонів гривень – стільки 
комунальне підприємство «Луцьк-
тепло» має віддати сумнівному під-
приємству, з яким установа ніколи 
не мала жодних відносин. 

МІЛЬЙОНИ НІ ЗА ЩО
Боргова історія почалася із сум-

нозвісної котельні на вулиці Карби-
шева в Луцьку, яку майже 20 років 
тому віддали в приватні руки, по-
при те, що об’єкт стратегічний – 
опалює третину міста. Її власником 
стало ТзОВ «Східноєвропейська 
тепло електрогенеруюча компанія». 
Де сять років тому «Луцьктепло» 
заборгувало майже 30 мільйонів 
за теплопостачання цій структурі. 
У 2011 році «Східноєвропейська 
теп лоелектрогенеруюча компанія» 
передала право вимоги боргу з 
«Луцьктепла» іншій фірмі. В кінце-
вому результаті у 2012 році Госпо-
дарський суд Рівненської області 
дозволив нікому не відомій фірмі 
«Тепелен» вимагати з «Луцьктепла» 
28 мільйонів боргу. На тому справа 
затихла, бо ж тоді комунальним під-
приємством керували люди, набли-
жені до олігархічного клану «Конти-
ніуму». Коли ж у Луцьку змінилася 
влада, а чиновників, лояльних до 
оборудок згаданого клану, «турну-
ли», «Тепелен» відразу заявила свої 
вимоги на 28 мільйонів гривень. 

До слова, ТОВ «Тепелен» має ту 
ж юридичну адресу, що й котельня 
на вулиці Карбишева у Луцьку. А 
сама фірма має статутний капітал 
у 800 гривень і є офшором – засно-
вана на Британських Віргінських 
Островах.

Та це ще не все. Саме за звер-
ненням фірми «Тепелен» 13 липня 
цього року рахунки ДКП «Луцьктеп-
ло» було заблоковано. 

«Цю процедуру якимось чином 
змогли провести через виконав-
чу службу. Крім того, з рахунків 
«Луцьк тепла» було списано 1 міль-
йон 71 тисячу гривень. Ми знаємо, 
що «Тепелен» – це фірма групи «Кон-
тиніум», яка зареєстрована на Кар-
бишева, 2, і ми всі розуміємо, кому 
це все належить», – каже перший 
заступник міського голови Луцька, 
укропівець Григорій Недопад.

«Рух коштів повністю паралізо-
ваний. Ми не можемо купити на-
віть якихось елементарних речей 
для проведення ремонтних робіт, у 
нас почалися проблеми з пальним. 
Наші аварійні бригади не мають як 
виїжджати на мережі та поломки. 
А міжсезоння – період, коли треба 
встигнути зробити максимум робо-

в теплопостачанні. Згідно з його 
вимогами, держава визнала, що є 
різниця в тарифах. Тобто тарифи, за 
якими діяло підприємство, неокуп-
ні, сформувалася певна заборгова-
ність, яку держава визнала і взяла 
на себе зобов’язання її перекрити. 
І ми ввійшли в реєстр підприємств, 
перед якими держава визнала борг 
із різниці в тарифах», – розповідає 
Валентина Малютіна. 

Та додає: держава також має 
борг перед державним комуналь-
ним підприємством, і його сума 
просто фантастична. Так, за надання 
теплопостачання в квартири лучан, 
які платять за тепло за субсидіями, з 
держбюджету «Луцьктеплу» мають 
повернути 140 мільйонів гривень.

«Як відомо, цього року зросла 
ціна газу, частина її покривається за 
рахунок субсидій. Тобто частину суми 
за теплопостачання платять лучани, і 
ці кошти йдуть на рахунок «Луцьк-
тепла», а іншу частину суми – субси-
дію – має платити держава. Проте з 
січня за послуги, надані підприєм-
ством, держава нам не повернула ні 
копійки. Ми тепло постачаємо, а за 
це нічого не отримуємо», – констатує 
Валентина Малютіна.

«Ми як можемо, так і перекри-

«Ми звернулися в усі можливі правоохоронні 
структури», – констатує Валентина Малютіна

Борги комунальної установи рахують десятками мільйонів
Попри заборгованості, котельні, які подають 
гарячу воду лучанам, продовжують працювати

«Підприємство і наші праців-
ники постійно в напрузі. Нам бло-
кують рахунки, знімають кошти, 
бракує грошей на зарплату. У ситу-
аціях, коли працівники хворіють чи 
в них якісь негаразди, постійно на-
магаємося шукати десь гроші. Але 
дійшло до того, що приходять люди 
і просять дати зарплату, бо немає за 
що купити хліба», – з прикрістю роз-
повідає директор підприємства.

«Чомусь так склалося, що ні 
держава, ні приватні фірми, які ви-
магають із «Луцьктепла» гроші, не 
розуміють, що це стратегічне під-
приємство, де у жодному випадку 
не можна допускати кризи. За ним 
стоять прості споживачі, лучани, які 
хочуть, щоб були гаряча вода і тепло 
в квартирі. Але, на жаль, політична 
гра вже почалася, і вона спрямо-
вана проти простих споживачів», – 
підкреслює Григорій Недопад.

За словами начальника відді-
лу кадрів ДКП «Луцьктепло» Хрис-
тини Іщук, за останні чотири роки, 
що вона тут працює, таких масових 
звільнень ще не було.

«У нас величезні проблеми на 
ринку праці. Це те, про що я зараз 
найбільше думаю і переживаю. У 
нас величезна кількість вакансій. 
Сьогодні це 100 вільних місць. Люди 
звільняються і їдуть на заробітки за 
кордон», – каже Христина Іщук.

Єдиний вихід на підприємстві 
бачать у формуванні тарифів на 
місцевому рівні. Тобто ціну за теп-
лопостачання визначатимуть на 
громадських слуханнях та затвер-
джуватимуть на сесії Луцької місь-
кої ради. 

«Люди думають, що коли тари-
фи визначатиме місцеве самовря-
дування, то буде дешевше. На жаль, 
ні, бо основа тарифу – ціна за газ і 
електрику, яка складає 90% плате-
жу, на яку не має впливу місцева 
влада. Але ми зможемо нарешті не 
залежати ні від кого, нормально 
проводити ремонті роботи і вчас-
но реагувати на всі несправності у 
тепломережах», – каже Валентина 
Малютіна.

«Ми боремося за існування 
«Луцьктепла», бо розуміємо, що 
через викачування грошей із під-
приємства, зокрема цих 28 міль-
йонів, структуру хочуть довести до 
банкрутства та в подальшому при-
ватизувати. Але ми цього не допус-
тимо», – додає Григорій Недопад.

Так, 15 серпня Господарський 
суд Волинської області в повному 
обсязі задовольнив скаргу «Луцьк-
тепла». Зокрема, скасував поста-
нову державного виконавця щодо 
арешту рахунків, визнав дії вико-
навчої служби в частині блокування 
рахунків підприємства незаконни-
ми та заборонив це робити.

У результаті такого рішення ра-
хунки «Луцьктепла» найближчим 
часом мають бути розблоковані. 
А поки працівники комунальної 
структури продовжують щодня 
виконувати свою роботу, забез-
печувати подання в домівки лучан 
гарячої води та вірять, що все на-
лагодиться. Бо вони патріоти свого 
підприємства.

АФЕРИ КОМПАНІЇ «КОНТИНІУМ» МОЖУТЬ ПРИЗВЕСТИ ДО ХОЛОДУ 
ТА ВІДКЛЮЧЕННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ В ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРІ

ти. Відремонтувати тепломережі, 
замінити труби, провести теплоізо-
ляцію – ці роботи ми мали б провес-
ти зараз. Проте через заблоковані 
рахунки цього виконати не може-
мо, – констатує директорка «Луцьк-
тепла» Валентина Малютіна. – 28 
мільйонів, які з нас вимагають, – це 
гроші громади, простих людей, і ми 
зробимо все, аби не допустити, щоб 
їх вивели з «Луцьктепла». 

БОРГИ ДЕРЖАВНІ
Та це не все. Дамокловим мечем 

над «Луцьктеплом» висять давні 
борги у більш як 35 мільйонів пе-
ред двома найбільшими газопоста-
чальними компаніями країни – НАК 
«Нафтогаз України» та ДК «Газ Укра-
їни» – за блакитне паливо. Вони 
виникли ще п’ять років тому, коли 
держава не визнавала, що є невід-
повідність між встановленими ціна-
ми на житлово-комунальні послуги 
та їхньою реальною собівартістю. 
У результаті цього «Луцьктепло» 
вчасно не розрахувалося за газ. 

«На щастя, наприкінці минулого 
року було ухвалено закон №1730, 
який нормалізує роботу і ситуацію 

ваємо заборгованість із зарплатні 
для працівників з міського бюдже-
ту, – підкреслює Григорій Недопад. 
– Законом передбачена реструкту-
ризація боргу перед ДК «Газ Укра-
їни» і НАК «Нафтогаз України» на 
п’ять років. Зробили все, аби рахун-
ки не були заблоковані. Але єдина 
причина заблокованого рахунку на 
сьогодні – це компанія «Тепелен». 
Ми зараз робимо усе можливе, аби 
забезпечити нормальну роботу 
«Луцьктепла».

За словами Григорія Недопада, 
Луцька міська рада спільно з Ва-
лентиною Малютіною звернулися 
до всіх можливих правоохоронних 
структур, аби ті провели розсліду-
вання щодо законності грошових 
претензій фірми «Тепелен» до кому-
нального підприємства та арешту 
рахунків «Луцьктепла» і списання з 
них грошей. 

«ДАЙТЕ ЗАРПЛАТУ, 
ЩОБ КУПИТИ ХЛІБА»

Через постійні затримки зар-
платні, неможливість працювати в 
нормальних умовах із «Луцьктепла» 
йдуть люди. Так, на підприємстві за-
робітну плату робітникам заплати-
ли лишень за червень, і то частину.

«Підприємство відстоюватимемо», – каже Григорій Недопад

Працівників на підприємстві бракує катастрофічно
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будьмо здорові

смакота ВАРЕНА КУКУРУДЗА: 
СЕКРЕТИ ПРИГОТУВАННЯ

ПРОБЛЕМИ 
З ПОТЕНЦІЄЮ? 
ЇЖТЕ НАСІННЯ ДИНІ

Відкрився динний сезон. Але 
разом з тим почастішали 

випадки харчових отруєнь. І зовсім 
не тому, що з динями щось не так. 
Річ у тім, що багато хто просто не 
вміє правильно їсти диню. Через 
те, що в ній багато клітковини, вона 
вважається важким продуктом, і 
вживати ї ї потрібно між основними 
прийомами їжі – за дві години або 
через дві години після їди, інакше 
буде відчуття важкості в шлунку. 

У дині дуже багато клітковини. Якщо її 
їсти, то не буде запорів. Не можна змішува-
ти диню з алкоголем, бо буде понос. З цієї 
ж причини її не можна запивати холодною 
водою і особливо – кислим молоком, кефі-
ром та йогуртом. Диня протипоказана ма-
терям, які годують грудьми (може спрово-
кувати у малюка важкі розлади травлення), 
при цукровому діабеті, виразковій хворобі 
шлунка і дванадцятипалої кишки. 

Також диня містить багато заліза, ка-
лію, кальцію, магнію, вітамінів групи В, С 
і А. Завдяки їм диня запобігає утворенню 
пухлин, є засобом профілактики серцево-
судинних захворювань, знижує рівень 
холестерину в крові й запобігає розвитку 
атеросклерозу, заспокоює центральну 
нер вову систему. Диня підвищує імунітет, а 
завдяки низькій калорійності – всього 30-
35 Ккал – допомагає схудненню. 

Насіння дині, за словами медичних 
експертів, збільшує потенцію. Сухе насін-
ня треба перемолоти на кашку і приймати 
тричі на день по ложці до їди. Також диня 
чудово дає раду сухості шкіри, робить її 
красивою, еластичною. Усе – завдяки ви-
сокому вмісту ретинолу.

корисна ягода

СКАЧЕ ТИСК? НА ЗМІНУ ПОГОДИ
Різкі перепади 

погоди вклали 
на лікарняні 

ліжка чимало людей. 
Причина – у змінах 
тиску, коли протягом 
кількох годин верхня 
його позначка може 
перевищувати 200 
міліметрів ртутного 
стовпчика, а потім 
різко опуститися до 90 і 
нижче. 

Це відбувається і за кілька 
годин до зміни погоди або маг-
нітних бур, і під час цих коливань 
або після них. Такі стрибки не-
безпечні. Високий тиск найчасті-
ше призводить до геморагічного 
інсульту – коли стінка судини 
лопається і стається крововилив 
у мозок. Цей вид інсульту дуже 
руйнівний і найчастіше призво-
дить до смерті. 

Високий тиск може спричи-
нити спазм коронарних судин 
серця, а через їх звуження чи 
закупорення тромбом розви-
вається інфаркт міокарда. На 
тлі значно підвищеного тиску 
часто виникає фібриляція пе-
редсердь (хаотичні скорочен-
ня), тому і збивається ритм 
серця.

Під час гіпертонічного кризу 
в головному мозку різко звужу-
ються судини, може виникнути 
ішемія. Коли спазм минає, імо-
вірний зворотний синдром – 
набряк (виявляється сильним 
головним болем, нудотою, блю-
вотою, порушенням свідомості 
та зору).

Різке зниження тиску може 
призвести до так званого кар-
діогенного синкопального 
епізоду (слабкість, задишка, 
непритомність), ішемії мозку 
(погіршення кровопостачання, 
що призводить до нестачі кис-
ню й глюкози) та колапсу (одна 
з форм гострої судинної недо-
статності).

ОЗНАКИ СТИГЛОЇ ДИНІ  
Диня має бути м’якою. Під час 
дозрівання плодів протопектин, 
що додає оболонкам клітин 
жорсткості, перетворюється на 
пектин, який розпушує м’якоть, 
робить ї ї ніжною. 

Що достигліша диня, то більше в 
ній накопичується ароматичних 
речовин. Доспіла 
диня дуже пах-
не. Запах, який 
вона виділяє, – 
суміш запахів 
ананаса, ванілі 
та груші. 

а 

Кукурудза – це один із найбільш 
улюблених та очікуваних літніх 

смаколиків. Вона чудово вгамовує 
голод, адже, крім прекрасних 
смакових якостей, містить багато 
корисних мікроелементів та 
вітамінів.

СОРТ
Однакові за зовнішнім виглядом куку-

рудзяні качани після приготування можуть 
виявитися зовсім різними на смак. На-
справді смакові якості кукурудзи залежать 
від її виду, сорту і ступеня зрілості.

Усю кукурудзу можна поділити на два 
основні види: солодку харчову та звичай-
ну кормову. І хоча варити можна і кормо-
ву кукурудзу (вона теж виходить непога-
ною та досить смачною), набагато більш 
солодкою та ніжною, звичайно ж, буде 
саме харчова. Та й вариться вона значно 
швидше.

Відрізнити харчову кукурудзу несклад-
но: вона має ніжний трохи кремовий відті-
нок, невеликі, соковиті, солодкі зернята і не 
дуже довгі качани.

ВІК
Перед тим як варити кукурудзу, потріб-

но правильно її вибирати. Купувати слід 
неочищені качани, тому що натуральна 
«обгортка» не тільки підкаже ступінь сві-
жості, але і вбереже їх від передчасного 
висихання. Свіжозірвана молода кукурудза 
має яскраво-зелені листочки і трохи вологі 
«вусики».

Який тиск може витримати 
людина без шкоди для здоров’я 
і що таке гіпертонічний криз? Гі-
пертонічним кризом вважають 
стан, викликаний надмірним 
підвищенням артеріального 
тиску, що спричиняє уражен-
ня органів і систем організму. 
У нормі тиск дорослої людини 

не має перевищувати 140/90 
міліметрів ртутного стовпчика. 
Небезпечним вважається тиск, 
верхній (систолічний) показ-
ник якого перевищує позначку 
180, а нижній (діастолічний) – 
120. Систолічний тиск за 200 
вважається загрозливим для 
життя. Проте у декого гіперто-

нічний криз може розвинутися 
й за показників, що сягають 
160/100.

Небезпечним є стан, коли 
систолічний тиск падає нижче 
за 80 міліметрів ртутного стовп-
чика. Коли цифри ще нижчі, 
може розвинутися кардіогенний 
шок. Реагують люди на криз по-
різному. Одні стають збудже-
ні, у них червоніє обличчя та 
тремтять руки – це так званий 
нервово-вегетативний стан. Інші, 
навпаки, пригнічені, їхні реакції 
загальмовані – набряковий стан. 
Найважчим вважається судом-
ний – супроводжується непри-
томністю, судомами, спричине-
ними різким набряком мозку.

Що робити, якщо тиск різ-
ко підвищився? Не панікувати. 
Адже нервове збудження є од-
ним із фізіологічних механізмів, 
які підвищують артеріальний 
тиск. Треба прийняти препарат, 
що його лікар призначив осо-
бисто вам. Схема виведення з 
кризу в кожного пацієнта індиві-
дуальна. Гіпотензивні препарати 
мають різну дію – одні вплива-
ють на нервову систему, іншим 
властивий сечогінний ефект, 
якісь розширюють судини. Якщо 
криз супроводжується тахікар-
дією, потрібні бета-блокатори, 
якщо людина мала інфаркт – їй 
обов’язково слід прийняти ні-
трогліцерин.

Лікар має розробити індиві-
дуальну терапію, аби у пацієнта 
не було рецидивів.

Коли ж тиск упав, допомо-
жуть венотоніки (препарати 
кофеїну). Також можна випити 
міцний солодкий чай або каву. 
Дехто радить додати до напоїв 
трохи коньяку (максимум чай-
ну ложку) – у невеликих дозах 
нормалізує баланс тонусу су-
дин.

Якщо ж тиск не нормалізу-
ється, викликайте швидку. Адже 
є стани, коли напад можна зняти 
лише ін’єкціями.

ЯК ПРАВИЛЬНО 
ВИМІРЮВАТИ 
ТИСК? 

НО

Це краще робити сидячи. 
Руку треба розташувати на рівні 
серця, повністю розслабити і тримати 
нерухомо до кінця процедури. Вимірювати 
артеріальний тиск слід у спокої. Після їжі, міцного 
чаю, кави та куріння це треба робити лише через 
півгодини. За дві години до процедури не варто 
приймати медикаменти, які впливають на роботу 
серцево-судинної системи. Також не можна 
застосовувати очні та носові краплі, адже вони 
підвищують рівень тиску. 
Нормальний артеріальний тиск, незалежно 
від віку та статі, має бути вищим від 90/60 мм 
ртутного стовпчика, але нижчим від 140/90 мм 
ртутного стовпчика. 

А ось зів’яле пожовкле листя свідчить про 
те, що кукурудза перезріла або зірвана давно 
і вже втратила соковитість. Така кукурудза 
буде довго варитися, а після приготування 
стане крохмалистою і несолодкою.

Про вік качанів підкажуть зернятка. При 
натисканні нігтем з них має виступити сік. 
Тверде і сухе насіння свідчить, що кукурудза 
стара.

ЯК ВАРИТИ КУКУРУДЗУ 
Качани слід очисти від листя і волокон, 

але не варто викидати кукурудзяні рильця – 
вони роблять кукурудзу більш соковитою та 
ароматною. У широку і товстостінну кастру-
лю на дно та з боків треба викласти спочатку 

кукурудзяні рильця і листя, а зверху на них – 
качани. Кукурудзу слід залити водою так, щоб 
качани були повністю вкриті. Також у процесі 
приготування треба стежити, щоб кукурудза 
залишалася у воді. Солити воду не потрібно – 
так кукурудза буде більш соковитою.

Варити треба на повільному вогні при-
близно 40 хвилин. Залежно від сорту, свіжості 
та розміру качанів кукурудза може варитися 
від 20 хвилин до трьох годин. Орієнтуватися 
треба на стан зерняток, періодично пробуючи 
на готовність. Якщо зернятка м’які, соковиті й 
легко розжовуються, кукурудза готова. Перед 
вживанням її можна натерти маслом і сіллю. 
Зберігати варену кукурудзу в холодильнику 
можна до двох днів.

Найкраще вимірювати тиск сидячи

Якщо зернятка м’які та соковиті, 
то кукурудза готова

У 100 г дині – всього 35 Ккал

ukr.m
edia

expres.ua

bonduelle.ua



www.volynnews.com
Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й

ТЕЛЕПРОГРАМА
www.volynnews.com 9

Я все життя залежала від доброти незнайомців. Фільм «Трамвай «Бажання»

№ 32 (80)  17 серпня 2017 року

ВІВТОРОК 22 серпня
06.00 Д/с «Орегонський 
путівник» 06.35, 17.05 
Погода 06.40 М/с 
«Мандрівники в часі» 
07.30 РАНКОВИЙ БЛОК 
ПРОГРАМ 08.20 М/ф 
«Книга джунглів» 09.05 
Д/ф «Садові скарби» 
09.30 Т/с «Гранд-готель» 
11.15 Т/с «Епоха честі» 
13.00, 15.00, 18.30, 
21.00, 01.10 Новини 
13.15, 23.00 Вересень 
14.00 Мій Шевченко. М. 
Жулинський. Роздуми 
15.20 Фольк-music 16.40 
Д/с «Садові скарби» 
17.10 Хто в домі хазяїн? 
17.30 М/с «Легенда 
про Білосніжку» 18.45 
Д/ф «Яскраві перемоги. 
Дефлімпіада-2017» 19.00, 
01.50 Новини. Культура 
19.20 Д/с «Мистецький 
пульс Америки» 19.55 
Д/ф «Олесь Шевченко. 
Як на сповіді» із циклу 
«Дисиденти» 20.30 Наші 
гроші 21.30, 01.35 ХХІХ 
Всесвітня Універсіада-
2017. Щоденник 21.50 
Т/с «Серце океану» 
23.30 Чоловічий клуб 
02.05 Д/ф «Василь Стус. 
Феномен суток» 03.00 
Т/с «Таксі» 04.15 Д/с 
«Середземномор’я»

UA: ПЕРШИЙ

03.10, 02.50 Зона ночі
04.25, 18.00 Абзац
05.19, 06.35 Kids Time
05.20 М/с «Сімейка 

Крудс»
05.40 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
06.40 Т/с «Щасливі 

разом»
10.30 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
14.30 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Хто зверху
21.00 Х/ф «Година пік 2»
22.50 Х/ф «Убивці на 

заміну»
00.40 Х/ф «Це кінець»

НОВИЙ КАНАЛ
06.55, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.55 «Україна має 

талант!-3»
11.40, 00.55 «Містичні 

історії-5 з Павлом 
Костіциним»

13.20 «Битва 
екстрасенсів. 
Апокаліпсис»

18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини»

18.40, 00.00, 01.50 
«Слідство ведуть 
екстрасенси»

20.35, 22.45 «Вагітна 
у 16»

23.05 «Доньки-матері»

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

Шопінг»
14.25, 20.00 «Орел і 

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

Решка. Ювілейний 2»
16.20, 23.00 Т/с «Лікар 

Хаус»
18.00 «Орел і Решка. 

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

К1
06.10 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 Реальна містика. 

Новий сезон
12.50 Т/с «Черговий 

лікар 2»
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар 2»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Друге життя Єви»
23.30 Т/с «Закон і порядок: 

Спеціальний корпус»
01.20 Х/ф «Подвійний 

форсаж»
05.20 Реальна містика

УКРАЇНА
06.00, 19.00 Бандитський 
Київ 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 
Океан «Вет» 11.50 
Пустелі: життя на межі 
13.40, 03.40 Містична 
Україна 14.30 Бандитська 
Одеса 15.20 Бойові сили 
16.10, 20.50 Скарби зі 
сховищ 18.00, 22.40 
Диво-винаходи 20.00 
Паранормальний світ 
23.40 Великі танкові 
битви 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30 «ТСН»

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

09.30, 10.55 «Чотири 
весілля»

12.20, 13.50 «Міняю 
жінку - 4»

15.05, 17.10 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

20.15, 21.15, 22.15, 
23.15 Т/с «Центральна 
лікарня»

00.15, 02.00 Х/ф «Зелені 
гори»

05.25 «Ескімоска - 2: 
пригоди в Арктиці»

1+1

06.20, 13.30, 22.40 
«Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.35, 20.40 Т/с «Східні 
солодощі»

16.45 «Речдок»
18.00, 04.30 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.05, 05.15 

«Подробиці»
00.25 Т/с «Особисті 

обставини»
02.45 Док.проект «Квітка. 

Голос в єдиному 
екземплярі»

03.15 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»

ІНТЕР

05.35, 15.05, 16.10, 20.20 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.00 Більше ніж правда
11.00, 13.20 Х/ф 

«Спеціальне 
завдання»

13.30 Я зняв!
14.15, 21.25 Скетч-шоу 

«На трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.45 Х/ф «Вороги»
00.40 Т/с «Лас-Вегас»
02.05, 04.45 Дивитись 

усім!
02.55 Провокатор
04.15 Служба розшуку 

дітей
04.20 Студія Вашингтон

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

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

Дроздобород»
11.40 Х/ф «Пані 

Метелиця»
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, 22.35 Час-Тіme
07.45 «Молодички» з 

Шацька»
08.05 Крок назустріч
08.35 «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»
13.25 Т/ц «Видатні 

волиняни»
14.25 «Загублені в часі»
14.40 Т/ц «Спадщина»
15.05 Т/ц «Зірковий 

коктейль»
15.20 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
15.40 Т/ц «Мандри 

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

- разом!»
17.00 «Ми вас обирали»
17.20 «Мультфільм»
17.35 «Дитячий світ»
17.50 «Кошик творчих ідей»
18.15 Т/ц «Народна 

скарбниця»
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 «Влада громади»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Луцький депутат» 
21.35 «Тільки разом!» 
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.50 «Актуальний 

репортаж»
23.10 «Музичний проспект»
23.50 «Хроніка війни»
00.25 «Із перших уст»
01.25 Т/ц «Лінія здоров’я»
01.50 Т/ц «Козацька звитяга»
02.10 «Музичний проспект»
03.20 Т/ц «Історія без купюр»
03.40 Т/ц «Сам собі 

господар»
04.25 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
04.40 Т/ц «Мандри 

великим лугом»

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 Глобал 3000
09.00 Т/с «Айвенго»
10.00 Дайджест
10.30 Культ Ура!
11.00 Я тут живу
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20, 17.20 Забави

АВЕРС 12.30 Т/ц «Дзеркало 
історії»

14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Шукаємо таланти
15.00 Х/ф «Буйна»
16.00 ЧП+
16.15 Я тут живу
17.00 Ломастер
17.30 Рандеву
18.00 МузейОк
18.30 Вголос
19.00 Т/с «Айвенго»
20.00 Запитай у депутата
20.55 Вечірня казочка
21.00 Завтра-сьогодні
22.05 Х/ф «Буйна»
23.30 Культ Ура!
00.35 Т/с «Айвенго»
03.05 Х/ф «Буйна»
04.30 Ретроспектива: 

«Олександр Невський»

06.00 Д/с «Орегонський 
путівник» 06.35, 08.45, 
09.20, 17.05, 22.55 
Погода 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 
Т/с «Гранд-готель» 11.15 
Т/с «Епоха честі» 13.00, 
15.00, 18.30, 21.00, 01.10 
Новини 13.15, 23.00 
Перша шпальта 14.00 Д/ф 
«Ті десять років. Євген 
Сверстюк» 15.20 Д/с «Бог 
в Америці» 16.40 Д/с 
«Садові скарби» 17.10 М/с 
«Легенда про Білосніжку» 
18.00 Вікно в Америку 
18.45 Всесвітні ігри-2017. 
Яскраві моменти 19.00, 
01.50 Новини. Культура 
19.20 Д/с «Мистецький 
пульс Америки» 19.55 
Д/ф «Микола Руденко. 
Формулу життя знайдено» 
із циклу «Дисиденти» 
20.30 Вересень 21.30, 
01.35 ХХІХ Всесвітня 
Універсіада-2017. 
Щоденник 21.50 Т/с 
«Серце океану» 23.30 
Чоловічий клуб 02.05 Д/ф 
«Володимир Івасюк. Щоб 
народитися знову» 04.15 
Д/с «Середземномор’я»

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30 «ТСН»

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля»
10.50 «Міняю жінку - 4»
12.20 Х/ф «Тещині 

млинці»
16.10, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
20.15, 21.15, 22.15, 

23.15 Т/с «Центральна 
лікарня»

00.15, 02.00 Х/ф «Після 
тебе - нікого»

05.25 «Ескімоска - 2: 
пригоди в Арктиці»

06.20, 13.30, 22.40 
«Слідство вели... »

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 12.25 Т/с «Диван 
для самотнього 
чоловіка»

16.10 «Чекай на мене»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.05 «Подробиці»
20.40 Т/с «Східні 

солодощі»
00.25 Т/с «Особисті 

обставини»
02.45 Док.проект 

«Анатомія голосу. 
Джамала»

03.15 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»

05.25 Служба розшуку 
дітей

05.30, 02.00, 04.45 
Дивитись усім!

06.10 Громадянська 
оборона

07.00, 04.25, 08.45, 
12.45, 15.45 Факти

07.45, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
09.55 Х/ф «Мишаче 

полювання»
11.50, 13.20 Х/ф «Моя 

супер-колишня»
14.10, 16.10 Х/ф 

«Електра»
16.30 Х/ф 

«Шибайголова»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Скетч-шоу «На 

трьох»
22.40 Х/ф «Спеціальне 

завдання»
00.35 Т/с «Лас-Вегас»
02.40 Провокатор

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

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

Метелиця»
11.40 Х/ф «Спляча 

красуня»
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 «Чорна рада»
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)

23.35 «Шацькі 
«Молодички»

01.20, 06.35 «Волинська 
веселка»

02.15 Д/ф «У колі любові 
Миколи Рушковського»

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»

07.05, 16.00 «Все буде 
добре!»

09.00 Х/ф «Два береги»
10.35 «Україна має 

талант!-3»
13.15 «Битва 

екстрасенсів. 
Апокаліпсис»

18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини»

18.40, 00.55 «Слідство 
ведуть екстрасенси»

20.35, 22.35 «Хата на 
тата»

02.50 «Найкраще на ТБ»

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

Юкрайна»
10.30 «Розсміши коміка»
11.25, 19.00 «Орел і Решка»
12.25, 01.25 «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 Х/ф «Білявка в 

ефірі»
23.50 Х/ф «Прикинься 

моїм хлопцем»

03.00 Зона ночі
04.40, 18.00 Абзац
05.35 Т/с «Татусеві дочки»
06.29, 07.59 Kids Time
06.30 М/ф «Замбезія»
08.00 Х/ф «Двоє: я і моя 

тінь»
10.00 Х/ф «За бортом»
12.30 Х/ф «Дуже погані 

матусі»
14.30 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Хто зверху
21.00 Х/ф «Година пік»
23.00 Х/ф «Ми - 

Міллери»
01.10 Х/ф «Секс-відео»

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 «Дочки - матері»
14.45, 15.30 Т/с «Якби я 

була цариця»
19.45, 02.20 Ток-шоу 

«Говорить Україна»
21.00 Т/с «Друге життя 

Єви»
23.30 Х/ф «Подвійний 

форсаж»
05.20 Т/с «Черговий 

лікар»

06.00, 14.30 Бандитська 
Одеса 07.20 Скарб.UA 
08.10, 12.50 Правила 
життя 09.00 Правда 
життя 10.00, 21.40 За 
межею комфорту 10.50, 
17.00 Океан «Вет» 
11.50 Пустелі: життя на 
межі 13.40 Містична 
Україна 15.20, 23.40 
Бойові сили 16.10, 
20.50 Скарби зі сховищ 
18.00, 22.40 Диво-
винаходи 19.00, 00.30 
Бандитський Київ 20.00 
Паранормальний світ 
03.30 Теорія змови 

ПОНЕДІЛОК 21 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 «Київські 

прохачі»
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»

АВЕРС 14.00 Сад. Город. Квітник
14.15 Шукаємо таланти
15.00 Поспілкуймося
16.00 ЧП+
16.15 Я тут живу
17.00 Ломастер
17.30 Рандеву
18.00 МузейОк
18.30, 20.30 Вголос
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На часі»
19.00 Т/с «Айвенго»
20.00 Глобал 3000
20.40 Вечірня казочка
21.00 Дайджест
22.05 Х/ф «Буйна»
23.30 Культ Ура!
00.35 Т/с «Айвенго»
03.05 Х/ф «Буйна»
04.30 Ретроспектива: 

«Кам’яна квітка»

Фільм «Електра»

14:10

kinofi lm
s.m

e

Фільм «Убивці на заміну»

22:50

katushka.net

ВІДОМО, ХТО СУДИТИМЕ 
«ТАНЦІ З ЗІРКАМИ»

27 серпня о 21:00 на телеканалі 
«1+1» відбудеться грандіозна 

прем’єра легендарних «Танців з 
зірками». 

Днями став відомий повний суддів-
ський склад проекту. Отож, оцінювати за-
пальні танці учасників будуть мультиартист 
і тренер «Голосу. Діти-4» Дмитро Монатик, 
всесвітньовідома балерина Катерина Ку-
хар та популярний хореограф Влад Яма.

Співак і танцівник Monatik у суддівській 
трійці виконає роль  експерта у танцях 
street style, прима-балерина Національної 
опери України Катерина Кухар – міжнарод-
ного викладача танцю, а танцівник Влад 
Яма – професійного хореографа та експер-
та у бальних танцях.

телешоу

tsn.ua
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СЕРЕДА 23 серпня
06.00 Д/с «Орегонський 
путівник» 06.35, 10.50, 
17.05 Погода 06.40 М/с 
«Мандрівники в часі» 
07.30 РАНКОВИЙ БЛОК 
ПРОГРАМ 08.20 М/ф 
«Книга джунглів» 09.05 
Д/ф «Садові скарби» 09.30 
Т/с «Гранд-готель» 11.15 
Т/с «Епоха честі» 13.00, 
15.00, 18.30, 21.00, 01.10 
Новини 13.15, 23.00 Наші 
гроші 13.55 Мій Шевченко 
14.25 Д/ф «Микола 
Руденко. Формулу життя 
знайдено» із циклу 
«Дисиденти» 15.20, 04.45 
Світло 16.40 Д/с «Садові 
скарби» 17.10 Хочу 
бути 17.30 М/с «Легенда 
про Білосніжку» 18.45 
Д/ф «Яскраві перемоги. 
Дефлімпіада-2017» 19.00, 
01.50 Новини. Культура 
19.20 Д/с «Мистецький 
пульс Америки» 19.55 
Д/ф «Левко Лук’яненко. 
Йти за совістю» із циклу 
«Дисиденти» 20.30 
Слідство. Інфо 21.30, 
01.35 ХХІХ Всесвітня 
Універсіада-2017 21.50 
Т/с «Серце океану» 22.45 
Мегалот 23.30 Чоловічий 
клуб 02.05 Д/ф «Операція 
«Тютюн» 03.05 Т/с «Таксі» 
03.50 Надвечір’я 05.40 
Д/ф «Ті десять років. Євген 
Сверстюк» 
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03.00, 02.50 Зона ночі
04.25, 18.00 Абзац
05.19, 06.35 Kids Time
05.20 М/с «Сімейка 

Крудс»
05.40 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
06.40 Т/с «Щасливі 

разом»
10.30 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
14.30 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Хто зверху
21.00 Х/ф «Година пік 3»
22.45 Х/ф «Брати Грімм»
01.00 Х/ф «Убивці на 

заміну»

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 16.00 «Все буде 
добре!» 09.00 «Церемонія 
підняття Президентом 
України Державного 
Прапора України на 
Софійській площі» 09.30 
«Україна має талант!-3» 
12.30 «Відкриття 
Президентом України 
виставки сучасних зразків 
озброєння і військової 
техніки» 13.00 «Містичні 
історії-5 з Костіциним» 
13.55 «Битва екстрасенсів. 
Апокаліпсис» 18.00, 
22.00 «Вiкна-Новини» 
18.40, 01.55 «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
07.00, 08.00, 15.00, 
19.00, 23.00, 02.50 
Сьогодні 07.15, 08.15 
Ранок з Україною 09.00 
Церемонія підняття 
Президентом України 
Державного Прапора 
України 09.30, 03.40 
Зірковий шлях 10.30 
Реальна містика. Новий 
сезон 12.30 Відкриття 
Президентом України 
виставки сучасних 
зразків озброєння та 
військової техніки 14.45, 
15.30 Т/с «Жіночий 
лікар 2» 19.45 «Говорить 
Україна» 21.00 Т/с «Друге 
життя Євыи» 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 Правда 
життя 10.00, 21.40 За 
межею комфорту 10.50, 
17.00 Океан «Вет» 11.50 
Пустелі: життя на межі 
13.40 Містична Україна 
15.20 Бойові сили 
16.10, 20.50 Скарби зі 
сховищ 18.00, 22.40 
Диво-винаходи 19.00 
Бандитський Київ 20.00 
Паранормальний світ 
23.40 Великі танкові 
битви 00.30 Ризиковане 
життя 03.40 Україна: 
забута історія 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
12.00, 16.45, 19.30 
«ТСН»

06.45, 07.10, 08.10 
«Сніданок з 1+1»

09.00 «Трансляція 
урочистостей з нагоди 
Дня Прапора»

09.30, 10.55 «Чотири 
весілля -2»

12.20 «Міняю жінку - 4»
13.55 «Міняю жінку - 5»
15.10, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
20.15, 21.15, 22.15, 

23.15 Т/с «Центральна 
лікарня»

00.15, 02.00 Х/ф «Стати 
зіркою»

05.25 М/ф «Як козаки...»

06.20, 13.30, 22.40 
«Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 12.00, 17.40 
Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.00 Официальные 
мероприятия ко Дню 
украинского флага

09.30 «Давай 
одружимося»

11.10, 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 «Особисті 

обставини»
02.20 Подробиці
03.00 «Готуємо разом»
03.45 «Орел і Решка»

1+1 ІНТЕР

05.35, 09.35, 04.50 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 15.45, 04.30 Факти
09.00 День Державного 

Прапора України
10.35 Х/ф «Вороги»
12.30, 21.25 Скетч-шоу 

«На трьох»
15.00, 16.10, 20.20 

Секретний фронт
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини
22.40 Х/ф «Останній 

король»
00.40 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
02.05 Стоп-10
02.50 Провокатор
04.25 Студія Вашингтон

ICTV

07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф «Столику, 

накрийся»
11.40 Х/ф «Король 

Дроздобород»
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 «Влада громади»
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 Т/Ф «Під стягом 

України»
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 Прем’єра т/ф 

«Український стяг у долі 
волинян»

21.35 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

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

Волині»
02.45 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
03.10 Т/ф «Він на землі - 

людина»
04.30 Т/ц «Роки і долі»
05.00 Т/ф «Наша 

Незалежність»
05.30 Т/ц «Музеї Волині»

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, 21.00 Феєрія 

мандрів
09.00 Т/с «Айвенго»
10.00 Діагноз: здоров’я
10.30 Культ Ура!
11.00 Я тут живу
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20, 17.10 Забави
12.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»

АВЕРС 14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Шукаємо таланти
15.00 Х/ф «Буйна»
16.00 ЧП+
16.15 Я тут живу
17.00 Ломастер
17.30 Рандеву
18.00 МузейОк
18.15 Життя в цифрі
18.30, 20.30 Вголос
19.00 Д/с «Собор на 

крові»
20.00 У фокусі Європа
20.40 Вечірня казочка
22.05 Х/ф «Сад 

Гефсиманський»
23.30 Культ Ура!
00.35 Д/с «Собор на 

крові»
03.05 Х/ф «Сад 

Гефсиманський»
04.30 Ретроспектива: 

«Галасуй, містечко!»

ЧЕТВЕР 24 серпня
06.00 Д/ф «Ті десять 
років. Євген Сверстюк» 
06.40 Д/ф «Українська 
Гельсінська спілка-вектор 
визначено» 07.45, 04.30 
Д/ф «Олесь Шевченко. 
Як на сповіді» із циклу 
«Дисиденти» 08.10, 03.05 
Д/ф «Левко Лук’яненко. 
Йти за совістю» із циклу 
«Дисиденти» 08.45, 
09.10, 09.35, 11.00, 
20.15 Марафон «Україна 
26» 09.45 «ЗРОДИЛИСЬ 
МИ ВЕЛИКОЇ ГОДИНИ». 
Парад з нагоди Дня 
Незалежності України 
11.15 Д/ф «Генічеськ» 
12.05 Українська рапсодія 
12.45 Фольк-music 14.10 
Д/ф «Кардинал Любомир 
Гузар» 14.45, 21.35 
Розсекречена історія 
17.05 Х/ф «Жива» 19.05 
Первісний авангард 19.45 
Українська музика. Онука 
21.00, 01.10 Новини 
23.30, 01.50 ЗРОДИЛИСЬ 
МИ ВЕЛИКОЇ ГОДИНИ 
00.45 Мій Шевченко. Р. 
Балаян 01.35 Всесвітні 
ігри-2017. Яскраві 
моменти. Перемоги 
українських спортсменів 
03.35 Мій Шевченко. М. 
Жулинський. Роздуми 
05.00 Світло 
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05.25, 07.39 Kids Time
05.50 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.40 М/ф «Тор - легенда 

вікінгів»
09.30 М/ф «Бременські 

розбишаки. 
Відчайдушна гастроль»

10.50 Х/ф «Київський 
торт»

12.50 Х/ф «Самотній за 
контрактом»

15.00, 01.00 Х/ф «Тіні 
незабутих предків»

17.10 М/ф «Микита 
Кожум’яка»

19.00 Х/ф «Інфоголік»
21.00 Х/ф «Кохання у 

великому місті 2»
22.50 Х/ф «Селфіпаті»

НОВИЙ КАНАЛ
06.45, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.40, 11.20 «Україна має 

талант!-3»
10.00 «Парад військ на 

Майдані Незалежності 
та вул. Хрещатик за 
участю Глави Держави 
з нагоди 26-ї річниці 
незалежності України»

13.10 Х/ф «Коли сонце 
було Богом»

18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини»

18.40, 00.55 «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 Реальна містика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 03.00 Сьогодні
07.15, 08.15, 09.15 

Ранок з Україною. День 
Незалежності

10.00 Урочистості з 
приводу 26-ї річниці 
проголошення 
Незалежності України

11.20 Х/ф «Якби да каби»
13.30, 15.20, 19.50 Т/с 

«Друге життя Єви»
23.00 Концерт. Музична 

платформа
00.15 Д/ф «ДНК. Портрет 

націй»
01.50 Д/ф «ДНК. В 

пошуках жінки»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.40 Леонід Биков. 

Зустрічна смуга
08.30 Наші
11.00 Великі танкові битви
12.40, 21.00 Бойова 

залізниця
14.30 Океан «Вет»
15.30 Пустелі: життя на межі
16.30 Дика Канада
18.20 Містична Україна
22.40 Паранормальний світ
00.30 Прокляття відьом
01.20 Шосте відчуття. Дар 

чи прокляття?
02.00 Органи на експорт
02.50 Професія - альфонс
03.40 Бізнес на 

залякуванні

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 09.45, 11.15, 
19.30 «ТСН»

06.45, 07.10, 08.10, 
09.10, 11.30 «Сніданок 
з 1+1»

10.00 «Трансляція 
урочистого параду 
військ «Зродились ми 
великої години»

13.10 Х/ф «Століття 
Якова»

17.15 Х/ф «Діамантова 
рука»

20.15 Т/с «Слуга народу 
- 2»

22.15 «Україна. 
Повернення своєї 
історії -2»

00.15 Концерт «Океан 
Ельзи. Без меж»

05.10 М/ф «Як козаки...»

06.25, 04.25 Х/ф «Вірні 
друзі»

08.25 Х/ф «Ласкаво 
просимо, або Стороннім 
вхід заборонено»

10.00 Офіційні  заходи 
до Дня Незалежності 
України

11.20 Х/ф «За двома 
зайцями»

13.00 Х/ф «Королева 
бензоколонки»

14.30 Х/ф «Пес Барбос 
та незвичайний крос»

14.45 Х/ф «Самогонники»
15.00 Х/ф 

«Джентльмени удачі»
16.50 Х/ф «Службовий 

роман»
20.00, 01.40 «Подробиці»
20.40 Концерт «Мрія про 

Україну»
00.00 Т/с «Особисті 

обставини»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45 Факти
09.00 Надзвичайні 

новини
10.00 Урочистий парад 

до Дня Незалежності 
України

11.20, 01.45 Скетч-шоу 
«На трьох»

12.25 Х/ф 
«Поліцейський з 
Беверлі Гіллз»

14.25 Х/ф 
«Поліцейський з 
Беверлі Гіллз-2»

16.40 Х/ф 
«Поліцейський з 
Беверлі Гіллз-3»

18.45 Факти. Спецвипуск 
до Дня Незалежності

19.55 Дизель-шоу
22.25 С/п «26 речей, які 

нас змінили»
23.25 Х/ф «Міські 

піжони»
02.00 Д/ф «Карлсберг»
02.40 Стоп-10
03.25 Провокатор

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

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

скарбів тамплієрів 2»
12.05 М/с «Козаки. 

Футбол»
13.05 Одного разу під 

Полтавою
17.50 Танька і Володька
00.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
01.50 Казки У
02.40 Країна У
03.30 Віталька

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

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

громадянами»
08.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
09.00 Т/ф «Обітниця»
10.00 «З Днем 

Незалежності!» 
12.00 Т/ф «Український 

стяг у долі волинян»
12.30 «Луцьк 

європейський-2017»
13.25 Т/ф «На варті миру і 

безпеки»
13.55 Т/ц «Хочу бути»
14.10 Т/ц «Абетка здоров’я»
14.35 Т/ф «Наївна школа»
15.00 «Український клуб»
16.00 Т/ф «Спільно 

суспільне. Незалежність: 
Схід - Захід»

17.00 «Дитячий світ»
17.15 «Казки Сашка Лірника»
17.30 «Кошик творчих ідей»
18.00 Прем’єра. Т/ц 

«Воїни миру» (О.Войчук)
18.35 Т/ц «Історії про історію»
19.00 Репортаж про 

відзначення Дня 
Незалежності на Волині

19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.45 «Луцьк 

європейський-2017»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ц «Стоп корупція!»
21.30 «Час країни»
22.00 Репортаж про 

відзначення Дня 
Незалежності на Волині

22.35 «Час-Time»
23.00 Т/ф «Ровесники 

Незалежності»
23.25 «Музичний проспект»
23.40 Т/ц «Обличчя війни»
00.00 Репортаж про 

відзначення Дня 
Незалежності на Волині

00.30 «Луцьк 
європейський-2017»

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!»
04.00 Репортаж про 

відзначення Дня 
Незалежності на Волині

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 16.30 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

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

07.35 У фокусі Європа
08.35 Феєрія мандрів
09.00 Д/с «Собор на 

крові»
10.00 Діагноз: здоров’я
10.30 Культ Ура!
11.00 Я тут живу
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20, 17.20 Забави
12.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»

АВЕРС 14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Шукаємо таланти
15.00 Х/ф «Сад 

Гефсиманський»
16.00 ЧП+
16.15 Я тут живу
17.00 Ломастер
17.30 Рандеву
18.00 МузейОк
18.30, 20.30 Вголос
19.00 Д/с «Собор на 

крові»
20.00 Євромакс
20.40 Вечірня казочка
21.00 Заживемо
22.05 Х/ф «Сад 

Гефсиманський»
23.30 Культ Ура!
00.35 Д/с «Собор на 

крові»
03.05 Х/ф «Сад 

Гефсиманський»
05.00 Ретроспектива: 

«Наталка Полтавка»

ЛЕОНІД ЯКУБОВИЧ – 
У ЧОРНОМУ СПИСКУ

Російський телеведучий Леонід 
Якубович опинився у базі 

«Миротворця». Ведучого «Поля 
чудес» включили до списку за візити 
в окупований Крим. Така ж доля 
спіткала учасників гурту «Дискотека 
аварія» та співака Вадима Казаченка, 
причини – аналогічні.

Стосовно Якубовича на 
сайті зазначено, що 2012-го 
він увійшов до списку дові-
рених осіб кандидата в пре-
зиденти Росії Володимира 
Путіна.

Як відомо, сайт «Миро-
творець» діє з 2014 року. По-
зиціонує себе незалежною 
недержавною організацією, 
яку створила група науков-
ців, журналістів та спеціалістів з питань 
дослідження ознак злочинів проти націо-
нальної безпеки України, миру, безпеки 
людства та міжнародного правопорядку, 
що займаються творчою, науковою та жур-
налістською діяльністю.

табу

Фільм «У пошуках скарбів тамплієрів 2»

Фільм «Брати Грімм»

10:30

22:45

Фільм «Останній король»

22:40

kinoprofi .org

zona.m
obi

cinem
a-kritik.ru

«МІС УКРАЇНА ВСЕСВІТ-
2017» – 18-РІЧНА КИЯНКА

Розкішну корону вартістю близько 
4 млн грн та право представляти 

нашу державу на цьогорічній першості 
«Міс Всесвіт» виборола 18-річна 
киянка Яна Краснікова.

Яна обійшла 15 конкуренток та завою-
вала титул, хоч мала травму ноги. Утім це 
не завадило студентці-психологу вразити 
журі вокальним талантом: під час конкурсу 
Яна виконала гімн України рідною та анг-
лійською мовами. 

«Я займалася вокалом, кінним спор-
том, акторською майстерністю, танцями, 
малюванням, володію іноземними мовами: 

англійською, іспанською, 
французькою, вчу порту-
гальську, китайську та іта-
лійську. Я брала участь у 
численних міжнародних 
конкурсах та посідала 
почесні місця. Але най-
більші мої досягнення 
ще попереду!» – розпові-
ла Яна «Комсомольській 
правді в Україні».

краса врятує світ

Якщо у 
дівчини 

іскринки в 
очах, отже, 
таргани в ї ї 
голові щось 
святкують.

instagram
.com

/yanakrasni

novozhilov.com
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«Фонд – це серце, «Фонд – це серце, 
це душа, це те, це душа, це те, 
що я вiдчуваю»що я вiдчуваю»

Iгор ПАЛИЦЯ  

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

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

Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

Загальна кількість об’єктів 
житлового фонду міста Луцька 
нараховує 1643 багатоповерхові 
будинки. З них 46 обслуговує 
МЖК №8, 103 – МЖК, 1120 – 
інші жеки. Станом на 31 липня 
2017 року зареєстровано 338 
ОСББ, які створено на базі 374 
багатоквартирних будинків. 
За сприяння Офісів розвитку 
кварталу Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» у рамках проекту 
«Сприяння розвитку ОСББ» було 
створено 112 ОСББ.

ПІДТРИМКА

БУДЬ ГОСПОДАРЕМ У СВОЄМУ ДОМІ!

Петро БОЙКО, голова ГО «Рада голів 
правлінь ОСББ міста Луцька», 
депутат Луцької міської ради:
– У бюджеті Луцька на 2017 рік передбачено 
серйозну підтримку діяльності ОСББ. «Програму 
сприяння діяльності об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків на території 
міста Луцька на 2015-2019 роки» цього року 
профінансовано в чотири рази 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 громадської організації 
(тоді обов’язки міського голови виконував Ігор 

Поліщук) на підтримку ОСББ виділили ще 5,5 млн грн. Для нашого міста 8 млн 
грн – серйозна сума. За ці кошти ОСББ планують замінювати покрівлю, труби 
водопостачання, здійснювати ремонт внутрішньобудинкових мереж.

Валерій Корпач, представник ГО «Рада голів 
правлінь ОСББ міста Луцька», 
член виконкому Луцької міської ради: 
– Я два з половиною роки очолюю ОСББ, що на Карпенка-
Карого, 9. На початку свого господарювання ми не 
могли нічого добитися від влади. Відповідно, постало 
питання, що потрібно гуртуватися і спільними 
зусиллями відстоювати свої права. Тоді за підтримки 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» створили громадську 
організацію. Зараз є реакція та розуміння органів 
влади. Нам ідуть назустріч у питаннях встановлення 
теплових лічильників, розбудови прибудинкових 
територій, виділяють чималі кошти, реагують на наші 
звернення. За цей період збільшилася кількість ОСББ. 
Вагому підтримку співвласникам багатоквартирних 

будинків надає Фонд. Сприяння у створенні ОСББ та підтримка в подальшому 
господарюванні, встановлення спортивних майданчиків, тенісних столів, 
залагодження інших наболілих проблем – це все суттєва допомога для лучан.

Усе більше лучан переконуються в 
тому, що об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків 
(ОСББ) – одна з найефективніших 
форм управління будинком та 
житловим майном. Зараз у місті діє 
понад 300 об’єднань. Більш як сто з 
них створено за підтримки Офісів 
розвитку кварталу (ОРК) Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом».

Лучани, які створили ОСББ, відзна-
чають низку переваг такої форми управ-
ління:

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

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

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

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

РАДА ГОЛІВ ПРАВЛІНЬ 
ОСББ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПРАВА 
СПІВВЛАСНИКІВ БУДИНКІВ

2 липня 2016 року в Луцьку зареєстровано 
ГО «Рада голів правлінь ОСББ міста Луцька». 
Основна мета створення організації – забез-
печення захисту прав та законних інтересів 
її членів, розвиток напрямку ОСББ в місті 
Луцьку, налагодження партнерських відно-
син між владою і ОСББ, вплив на процеси 
ухвалення рішень Луцькою міською радою 
у сфері ЖКГ, підтримка державної політики 
у сфері енергозбереження. Організація є не-
прибутковою, недержавною та некомерцій-
ною; здійснює діяльність зі статусом юридич-
ної особи як непідприємницьке товариство, її 
основною метою не є отримання прибутку.

Основними напрямками діяльності ГО 
«Рада голів правлінь ОСББ міста Луцька» є:

– розгляд звернень голів правлінь – чле-
нів ГО щодо дотримання вимог законодав-
ства у сфері ЖКГ і об’єднаннями, і органами 
державної влади України, органами місцево-
го самоврядування, їх посадовими та служ-
бовими особами;

– підтримка основних напрямків держав-
ної політики у сфері енергозбереження;

– надання роз’яснень та консультацій з 
питань застосування норм законів України 
у сфері житлово-комунального господар-
ства;

– забезпечення супроводу фіскальної пе-
ревірки ОСББ за зверненням членів ГО;    

– підготовка та участь в опрацюванні 
проектів програм підтримки;

– представництво та активна участь пред-
ставників ГО у виконавчому комітеті Луцької 
міської ради;

– збільшення кількості членів ГО, поліп-
шення ефективності та якості її роботи;

Принципова позиція організації – кон-
структивний діалог з органами Луцької 
міської ради та державної влади з усіх не-
врегульованих питань (громадські слухання, 
круглі столи, участь у засіданнях профільних 
комісій Луцької міської ради тощо).

«ШКОЛА ЛІДЕРА ОСББ» 
ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

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

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

– компенсацію витрат на реєстрацію 
ОСББ;

– участь у «Школі лідера ОСББ» (тренін-
ги, круглі столи та зустрічі з експертами в цій 
галузі);

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

Відповіді на питання, що виникають під 
час створення ОСББ чи в процесі господа-
рювання, лучани можуть отримати в Офісах 
розвитку кварталу. На базі ОРК ще торік було 
започатковано комплексну програму «Школа 
лідера ОСББ», в рамках якої щокварталу від-
буваються навчання. Участь у таких заходах 
беруть і керівники новостворених об’єднань, 
і ті, що працюють тривалий час. Цікавим є 
той факт, що лекторами наступної «Школи 
лідера» будуть уже чинні голови ОСББ, які 
поділяться власним досвідом господарю-
вання.

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

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Створення ОСББ – перший крок до комфортного життя
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Команда Фонду «Тільки разом» – це волиняни, які прагнуть змін на кращеКоманда Фонду «Тільки разом» – це волиняни, які прагнуть змін на краще

ТВОРЧІ ЗУСТРІЧІ 

АКТИВНЕ ДОЗВІЛЛЯ

НА ВОЛИНІ ВІДБУЛОСЯ ТРАДИЦІЙНЕ 
ПОЕТИЧНО-МИСТЕЦЬКЕ СВЯТО «ЛІСОВА ПІСНЯ»

ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЛУЦЬКА 
З’ЇДУТЬСЯ СЕНЬЙОРИ

Обласний центр Волині 
має усі шанси стати 

українською столицею 
спортивних змагань серед 
людей поважного віку. 
Для цього Луцьк має все, 
що потрібно: активних 
учасників, мудрих меценатів та 
інфраструктуру. 

За підтримки Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» 23-26 серпня 
вперше в Україні у Луцьку відбу-
деться І Міжнародний Фестиваль 
літньої Сеньйориади  «Спорт для 
всіх заради здоров’я». Учасниками 
стануть слухачі Університетів тре-
тього віку, територіальних центрів 
соціального обслуговування, гро-
мадських організацій, об’єднань і 
колективів України і країн ЄС.

Ініціатива проведення таких 
змагань належить слухачам гро-
мадської організації Центр освіти 
«Університет третього віку». Адже 
одним із найголовніших напрям-
ків діяльності цієї ГО є здоровий 
спосіб життя людей поважного 
віку.

– Вважається, що спорт – спра-
ва молодих. Та є люди, які дово-
дять, що і в 50, і навіть у 80 років 
вистачає завзяття та вправності, 
щоб не лише виступити на най-
престижніших змаганнях світу, 
а й здобути медалі, – наголошує 
Катерина Мельник, адміністра-
тор Центру освіти третього віку 
ВІЕМу.

Його слухачі роблять акцент 
на здоровому способі життя. Від-
повідно, вправляються у гімнасти-
ці, легкій атлетиці та інших видах 
спорту. Поважні студенти спілку-
ються з ровесниками з-за кордону, 
відвідуючи Сеньйориади і Спор-
тивні змагання у Польщі та Сло-
ваччині. Цьогоріч активні пенсіо-
нери вирішили організувати літню 
олімпіаду в Луцьку та запросити 
до участі закордонних колег.

– Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» долучився до фінансуван-
ня поїздки наших студентів на Зи-
мову олімпіаду у Польщі, – каже 
керівник громадської організа-
ції «Університет третього віку»  
Оксана Степанюк. – Не відмовили 

Щороку, починаючи з 2000-го, 
першої суботи й неділі серпня сотні 
шанувальників Лесі Українки збираються 
на зустрічі з поетичним словом. 

Ці числа вибрано не випадково, адже 
саме 6 серпня 1911 року Леся Українка закін-
чила написання драми-феєрії «Лісова пісня». 
От і цього року 5-6 серпня в урочище Не-
чимне біля села Скулин, що за 17 кілометрів 
від Колодяжного, з’їхалися письменники та 
шанувальники творчості Лесі Українки. 

Зазначимо, що літературно-мистецьке 
свято відбулося за підтримки Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом».

Цьогоріч гостями 16-го фестивалю «Лі-
сова пісня» були директор Будинку пись-
менника Національної спілки письменників 
України, заступник голови НСПУ Олек-
сандр Гордон; письменник, лауреат Націо-
нальної премії ім. Т. Шевченка В’ячеслав 
Медвідь; гості з Білорусі: Аксана Спринчан – 
письменниця, директорка Поетичного теат-
ру «Арт.С», Яраш Малішевскі – музикант, 
історик, літератор; голова Тернопільської 
організації НСПУ, відомий бард Олександр 
Смик; голова Житомирської організації 
НСПУ Світлана Штатська; головний ре-
дактор пригодницького журналу для дітей 
«Крилаті», відома письменниця Тетяна Ви-
нник; голова Рівненської організації НСПУ 
Ірина Баковецька, волинські літератори.

Першого дня свята гості відвідали Коло-

нам і в підтримці І Міжнародного 
Фестивалю літньої Сеньйориади в 
Луцьку, за що ми дуже вдячні.  

Оргкомітет планує провести 
літню олімпіаду для людей поваж-
ного віку в рамках святкування 
Дня Незалежності України. 

Керівники та активісти 
ГО «Університет третього віку» 
переконані, що Луцьк – європей-
ське місто. Іноземцям буде цікаво 
прогулятися старовинними ву-
личками обласного центру Волині, 
побувати в музеях та галереях, по-
змагатися у різних видах спорту.

Світлана Бакун – активна 
слухачка «Університету третього 
віку». Вона спочатку зацікавила-
ся вивченням англійської мови, 
адже у школі опанувала німець-
ку. А коли постало питання, 
кого відправити на Сеньйориаду 
до Словаччини, пані Світлана 
зголосилася представити Укра-
їну в змаганнях зі спортивної 
стрільби. 

– Я захоплювалася стрільбою 
з гвинтівки у старших класах за-
гальноосвітньої школи. У нашій 
ЗОШ №17 міста Луцька був гар-

ний викладач військової підго-
товки й оснащений тир. Я з задо-
воленням складала на швидкість 
автомат Калашникова, влучно 
стріляла. Через багато років вда-
лося пригадати отримані знання 
та навички й гідно виступити на 
змаганнях, – каже пані Світлана, 
яка має дві золоті медалі за участь 
у Сеньйориадах.

Капітан команди олімпійських 
переможців «Центру освіти тре-
тього віку» Валентин Тимченко 
пригадує, що спочатку вони їз-
дили на міжнародні спортивні 

змагання не заради перемог. По-
важним спортсменам було цікаво 
поспілкуватися із зарубіжними 
колегами, відвідати музеї та теат-
ри. Але після чергової поїздки у 
волинян прокинувся справжній 
азарт і вони вирішили серйозно 
розвиватися у професійному на-
прямку. Внаслідок такої політики 
вони помітно збільшили кількість 
завойованих медалей.

– Якщо в Луцьку приживеть-
ся традиція проведення літніх 
Сеньйориад, це принесе Волині 
лише позитивні здобутки. Роз-
виватиметься туристична галузь, 
місто набуде популярності серед 
туристів. А для тих слухачів нашо-
го Центру, які не мали можливос-
ті побувати за кордоном, це шанс 
продемонструвати спортивні до-
сягнення вдома, – каже Валентин 
Тимченко. 

Під час Сеньйориади спортив-
ні змагання відбуватимуться з різ-
них видів спорту і на різних ста-
діонах Луцька. Це, зокрема, біг на 
різні дистанції, штовхання ядра, 
стрільба з гвинтівки, дартс тощо. 
Спробувати свої сили зможуть не 
лише офіційно зареєстровані учас-
ники, а й спортсмени-любителі, 
для яких буде облаштовано спеці-
альні локації.

За словами Оксани Степанюк, 
про участь у Сеньйориаді вже за-
явили учасники з різних областей 
України, а також із Туреччини, 
Литви, Польщі та Білорусі. Зага-
лом – близько 250 спортсменів.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Луцьк

дяжненський літературно-меморіальний му-
зей Лесі Українки, взяли участь у традицій-
ній мистецькій годині в «сірому» будиночку 
Косачів. Того ж дня в Ковельській централь-
ній районній бібліотеці відбулася зустріч із 
творчою інтелігенцією міста й району. 

6 серпня о 12:00 в урочищі Нечимному 
за Скулином на лісовій галявині відбулося 
традиційне мистецьке дійство. Прозвучав 
уривок з «Лісової пісні» у виконанні акторів 
Волинського академічного обласного укра-
їнського музично-драматичного театру іме-

ні Т.Г. Шевченка, народні пісні та обрядові 
дійства виконали учасники дитячої фольк-
лорної студії «Жайворонок» і фольк лорні 
колективи Ковельщини, виступили україн-
ські та білоруські поети.

Організатори подякували усім, хто 
долучився до проведення заходу. Зокре-
ма, Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Вітаючи учасників свята, голова Ковель-
ської міської організації політичної пар-
тії «Українське об’єднання патріотів – 
УКРОП» Ігор Пініс наголосив: 

– Є дві категорії патріотизму: зі зброєю 
в руках або із полум’ям у серці та словом на 
устах. Тут зібралися люди зі щирими гаря-
чими серцями, які своїм талановитим сло-
вом захищають націю, піднімають дух та 
віру в перемогу світла над силами пітьми. 

Присутні на святі мали нагоду відвідати 
музей драми-феєрії «Лісова пісня», ознайо-
митися з місцевістю, яка колись надихнула 
Лесю Українку на написання шедевру.

Оксана ДОСВІТНЯ,
Ковельський район

У нагороду – заслужені медалі Валентин Тимченко стріляє влучно

Делегація волинських сеньйорів

Лукаш і Мавка ожили на сцені Учасники фольклорного колективу
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Міцна держава – сильна і здорова нація

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

З добром у серці – з любов‘ю до людейЗ добром у серці – з любов‘ю до людей

Якщо ви маєте бажання і змогу 
допомогти фінансово цьому сильному 
духом чоловікові подолати недугу, 
кошти можна переказати ось на цей 
рахунок: картка ПриватБанку 
5168 7572 2964 6247, 
Романюк Олександр Миколайович.

ЛЮБОВ, ЯКА ДОЛАЄ ПЕРЕШКОДИДОБРО У СЕРЦІ

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»

ІМПРЕЗА

МАЛЯРСТВО, НАПОВНЕНЕ ТЕПЛОМ І НІЖНІСТЮ

Кажуть, Бог дає людині стільки 
випробувань, скільки вона здатна 

витримати. На долю 24-річного 
Олександра Романюка із Сошичного 
випало їх чимало. Боротися за 
повноцінне життя хлопцеві допомагає 
янгол-охоронець – кохана дівчина 
Катерина Кальчук. Вона підставила 
своє тендітне плече Олександру, коли 
він опинився в інвалідному візку. 

БІДА ТРАПИЛАСЯ В ДЕНЬ 
НАРОДЖЕННЯ 

Олександр народився й виріс у Сошич-
ному – мальовничому поліському селі, яке 
так полюбляють лелеки. Здобувши освіту, 
повернувся вчителювати у рідну школу. З 
Катериною познайомився завдяки інтернету. 
На ту пору дівчина мешкала в Луцьку. Моло-
ді люди відразу зрозуміли, що вони – спорід-
нені душі. Тож планували одружитися. Але в 
день, коли Сашко святкував 24-річчя, трапи-
лася біда. 

– Я дуже чекав цього дня, – пригадує 
Сашко. – Зібрав друзів, святкували на став-
ку в Боголюбах Луцького району. Я готував 
шашлики, хлопці грали у волейбол. Хотів і я 
покидати м’яча, але мав брудні руки. Пішов 
до ставка помити. Побачив кладку й вирішив 
скупатися, хоча Катя відмовляла. Пірнув, а 
потім усе відбувалося, наче уві сні. Я не втра-
чав свідомості, пам’ятаю, що не міг повору-
шити руками і ногами. Ледве не втопився, 
врятував якийсь хлопець, який відпочивав 
на тому ставку. 

Потім була реанімація, операції, невтіш-
ний діагноз... За життя травмованого юнака 
боролися лікарі, друзі, батьки, кохана дівчи-
на. У ці важкі хвилини Катя вирішила бути з 
ним і в горі, і в радості. 

Завдяки Катерині Сашко навчився само-
стійно їсти. Тепер вони можуть, як раніше, 
кавувати і спілкуватися. Щоб домогтися та-
кого результату, мужня дівчина переїхала в 

В Арт-галереї центрального універмагу 
Луцька – чергова імпреза. До уваги 
любителів мистецтва –  персональна 
виставка волинської художниці 
Юлії Гетьман. Експозиція картин 
відбувається за підтримки Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом».

Роботи Юлії Гетьман наповнені її влас-
ними почуттями та переживаннями. У кож-
не полотно авторка вклала часточку своєї 
душі. Мисткиня каже: кожна картина – ніби 
ілюстрація до певного періоду чи події у її 
житті.

Про свої роботи художниця розповідає 
хоч і скромно, та з запалом в очах. Адже ма-
лярство – це не лише робота, а й життя. 

– Я залишаю в картині трішки загадки. 
Щоб людина, прочитавши назву роботи, 
собі подумала, додала свого. Це ніби така 
співпраця з глядачем, – каже мисткиня. 

На виставці представлено 45 картин. Це 
ті твори, що залишилися в авторки, не піш-
ли подорожувати світами. Експонуються 

роботи, написані в різний період, почина-
ючи з 2008 року. Певний слід у творчості 
Юлії Гетьман залишили й події Майдану та 
війни, яку зараз переживає Україна. 

Привітати художницю прийшли друзі, 
знайомі, а також найрідніші люди – син, 
чоловік і тато. Саме завдяки батькові, теж 
художнику, Юлія у ранньому дитинстві 
взяла до рук пензлик. Відтоді малярство 
стало найулюбленішою справою мисткині.

– Ці роботи надихають людей на добро, 
на любов, спонукають боротися зі злом, – 
оцінює картини доньки Анатолій Гетьман. 

В’ячеслав Шмельов, чоловік художни-
ці, відмітив, що сучасна зала Арт-галереї, 
хороше освітлення роблять картини Юлії 
ще більш ефектними.

– Були моменти, коли Юля прагнула до 
натуральності. У певні періоди її роботи 
були більш композиційними і настроє-
вими. Тому ця зала доповнює її бачення. 
Я переконаний, що кожен у певній якійсь 
роботі знайде для себе щось таке, що нади-
хатиме. Адже кожна картина має свій дух. 

Можливо, десь завуальований, але він є, – 
резюмував В’ячеслав Шмельов.

– У Луцьку, попри те, що це обласний 
центр, мінімум майданчиків, де могли б 
зібратися поціновувачі мистецтва. В Арт-
галереї експозиціонувати свої роботи ма-
ють можливість і молоді, і відомі митці. 
Виставка Юлії Гетьман – це ще одна нагода 
кожному лучанину та гостю нашого міста 
подивитися на те, які талановиті люди жи-
вуть на Волині, – відзначив заступник го-
лови правління Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом» Орест Маховський.

Експозиція картин Юлії Гетьман три-
ватиме два місяці. Упродовж цього часу 
в Арт-галереї відбудеться серія майстер-
класів для діток. Запрошуємо всіх охочих 
насолодитися мистецтвом волинської ху-
дожниці щоденно з 9:30 до 21:00.

Записати дітей на тематичні майстер-
класи можна за телефонами: 099-954-26-70, 
050-558-65-63.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Сошичне. Серце підказало: Сашко не впо-
рається з ударом долі, якщо її не буде поряд. 
Завдяки дівчині юнак тренується щодня по 
кілька годин. Йому ці вправи даються дуже 
непросто. Але має суворого тренера – Катру-
сю. 

– Я справді люблю Сашка й готова роз-
ділити з ним своє життя, – переконана дів-
чина. – Для себе остаточно вирішила, що не 
залишу його. 

Ухвалюючи таке важливе рішення, Кате-
рина прислухалася лише до власного серця. 
Чужі поради пропускала повз вуха. Бо не одна 
людина радила добре подумати перед тим, як 
зважитися стати Сашковим опікуном. 

– Так, мені зараз дуже важко, але я щас-
лива. А те, що мені говорять, я в одне вухо 

впускаю, а в друге випускаю. Хай своє життя 
будують, а не моє, – каже Катя. 

Народилася Катерина в Луцькому районі, 
на момент знайомства із Олександром винай-
мала житло в обласному центрі, працювала, 
мріяла стати професійним візажистом. І от 
життя перетасувало пріоритети. 

«Я МОЛЮСЯ ЗА КОЖНОГО, ХТО 
НАМ ДОПОМАГАЄ»

– Я не знала, куди їду, що там на мене че-
кає. Головне – бути поряд з коханим. Коли 
Сашка виписували з лікарні, він був лежачим 
овочем: не міг ні піднятися, ні сидіти... А сьо-
годні він може дати мені води, зі мною кави 
попити. Я не годую його з ложечки. Просто 
вірю в нього більше, ніж він сам у себе, – 
каже Катерина.  

З безтурботної дівчинки вона перетво-
рилася на жінку-воїна. Інакше не було б 
жодного результату, поступу. Спочатку хво-
ра, з високою температурою супроводжува-
ла його в реабілітаційному курсі у Білорусі. 
Потім три тижні у реабілітаційному центрі 
в Модричах на Львівщині. Молоді  люди по-
дивували  лікарів: за півроку реабілітації 
хлопця вдалося посадити, він навіть почав 

відчувати одну ногу.
– Лікарі нам сказали, що Сашко – інвалід 

на все життя. Але ми рухаємося вперед. Вірю, 
що він стане на ноги. Я просто не дам йому 
лягти назад, – вирішила для себе Катерина.

Таким результатам передувало чимало 
зусиль. Насамперед, потрібні були гроші. 
Багато грошей. Адже кожен день відновлен-
ня – це місячна зарплатня. Сашкові близькі 
залучили усіх друзів, знайомих, обійшли усі 
можливі пороги, забули про упередження. 

– Я молюся за кожного, хто нам допо-
магає. Для нас кожна копійка – золота. Реа-
білітація дуже дорого коштує. Так, ми влізли 
у великі борги, але не шкодуємо, бо маємо 
результат. Ми заробимо і віддамо, – каже Ка-
терина.

До фінансування Сашкового порятунку 
долучилася народний депутат України Ірина 
Констанкевич, частина коштів надійшла із 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». Історія 
родини Романюків відома тепер досить ши-
рокому колу небайдужих. А тих, хто хоче і 
може допомогти, просити не потрібно. Їм до-
статньо знати, кому потрібна поміч. 

Наталка ПЕТРУК,
Камінь-Каширський район

Юлія Гетьман разом з батьком 
Анатолієм Гетьманом

В очах коханої дівчини Сашко 
завше бачить підтримку Нелегкі тренування дають гарні результати

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

АВТОРАЛІ, ВОЛЕЙБОЛ ТА 
МУЗИЧНЕ ШОУ НА БЕРЕЗІ 
ЗГОРАНСЬКОГО ОЗЕРА

Любителів драйвових змагань та 
шанувальників сучасної музики 

зібрали у Згоранах організатори 
фестивалю «FEST.Likе». За один день 
відвідувачі отримали максимум емоцій 
та вражень, адже програма була 
досить насиченою та різноманітною – 
усі заходи тривали до четвертої години 
ранку! Берег озера став плацдармом 
для виступів молодих виконавців, 
турніру з волейболу, ярмарку та 
розважального майданчика для дітей.

Відпочивальники, місцеві жителі та гос-
ті фестивалю були задоволені масштабним 
музичним святом і видовищним авторалі. Як 
розповів голова оргкомітету «FEST.Lіkе» Ан-
дрій Бокоч, ідея проведення свята належить 
фонду Ігоря Гузя «Прибужжя». До організа-
ції фестивалю долучився і Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Завдяки організаторам, для 
відвідувачів свята вхід був безплатним.

– Цим фестивалем ми хочемо показати 
молоді, що можна розвиватися культурно, 
спортивно, а не лише на вулиці з пляшкою 
пива. Другий рік поспіль відбувається також 
міжнародне авторалі. Це – родзинка фесту, 
який збирає друзів з України та Білорусі, – 
розповів Андрій Бокоч.

ПОЛІСЬКИМИ ПІСКАМИ – 
НА ВСЮДИХОДІ... «ДУБАЙ» 

Родзинкою денної програми стало міжна-
родне авторалі. Найкращі гонщики України 
та Білорусі спробували подолати бездоріжжя 
у лісових масивах поблизу водойми. Участь у 
заїзді взяли 22 екіпажі у двох напрямках: ту-
ризм та екстрим. Однією з найцікавіших була 
перепона «Терези», потрапивши на яку, водій 
мав так вправно маневрувати автомобілем, 
щоб зрівноважити шальки колоди, яка балан-
сувала в повітрі.

Перед початком авторалі штурманів де-
тально ознайомили з трасою, усім вболіваль-
никам та глядачам наголосили на дотриманні 
вимог безпеки. До слова, на території патру-
лювали працівники Любомльського відділу 
поліції та громадського формування «Варта 
порядку». Були присутні також медики.

Спочатку відбулося жеребкування, а по-
тім – видовище. Майже п’ять годин драйво-
вих змагань на трасі неподалік озера Згорани 
зібрали сотні глядачів. Учасники на залізних 
конях подекуди неабияк захоплювали гля-
дачів, адже їм доводилося подолати на трасі 
багнюку, глибокі рови, ями і високі пагорби. 
А з цим завданням упоралися не всі. Когось 
навіть доводилося витягати з болотяної паст-
ки важкою технікою, а інші через серйозні 
технічні ушкодження автівок були змушені 
зійти з траси.

В учасника ралі Андрія Сліпчука – маши-
на власного виробництва:

– Наш екіпаж – мій кум, син Юрко і я. 
Складали машину по запчастинах: з однієї 
взяли один міст, з другої – другий. Двигун 
«позичили» в третьої. Вийшла ціла колек-
ція. Усе купував за власні кошти. За пора-
дою кума назвав машину «Дубай», бо там 
тримостові машини їздять. Тепер і ми таку 
маємо, ще хочемо номери зробити. Беру 
участь у змаганнях дев’ятий рік, я починав 
їздити на «Волинянках», потім пересів на 

«УАЗики», а відтак уже сконструював свій 
всюдихід і їжджу на ньому, – каже Андрій 
Сліпчук.

Штурман Сергій із водієм Дмитром удру-
ге взяли участь в авторалі у Згоранах. Вони 
закривали туристичний заїзд. Їхнє змагання 
розпочалося з того, що вони двічі загрузли у 
багнюці, але вже наступні етапи траси про-
йшли успішно.

– Траса була підготовлена, і нам пощас-
тило, певно, найбільше, – сміється Сергій. 
– А якщо серйозно, то було складно на старті. 
Але ми не засмучуємося, головне ж участь, а 
не перемога. Ми приїхали з Бреста. Бували на 
авторалі в Києві. На Волині – вдруге. Раніше 
ми більше спостерігали за автогонщиками, 
а тепер випробовуємо і власні сили в салоні 
автівки. Ми називаємо себе по життю пред-
ставниками офісного планктону, тому такі 
змагання – це наше хобі й можливість відпо-
чити.

– Торік у Згоранах ми представляли Біло-
русь із дочкою. Цьогоріч привіз із собою аж 
сім екіпажів земляків, – розповів Павло Ста-
сюк, переможець заїзду «Туризм».

Для екіпажів у номінації «Туризм» траса 
випала без особливих перепон. Для команд 
екстремалів умови були дещо жорсткіші, 
адже їм облаштували чимало перешкод.

ДИСКОТЕКА, КІНОЗАЛ І ВАТРА
Музична сцена цьогоріч була модернізо-

вана. Як пояснили організатори, торік було 
більше фольклорних колективів, а нині за-
просили молодих виконавців і сучасні музич-
ні гурти, організували україномовну дискоте-
ку. На молодіжній сцені виступили виконавці 
з Тернопільської та Волинської областей.

Хедлайнером нічної сцени, яка розпочала 
роботу о 22-й годині, був гурт «ФлайzZza». 

Організатори також підготували нічний 
перегляд фільму та посиденьки біля велетен-
ської ватри. Після її завершення на велико-
му проекторі всі охочі змогли переглянути 
фільм «Штольня».

Представник Волинської обласної регіо-
нальної парторганізації політичної партії 
«Українське об’єднання патріотів – УКРОП» 
Назар Недбайло, який був учасником авто-
ралі, наголосив:

– Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» до-
лучився до організації фестивалю «FEST.
Lіkе», а саме – допоміг в облаштуванні 
сцени та підготував подарунки учасникам 
змагань із волейболу. Показово, що два по-
тужні фонди профінансували організацію 
такого видовищного фестивалю. Люди, які 
приїхали сюди просто відпочити і гарно 
провести час, одночасно набралися сили, 
позитиву, енергії. Прикметно, що цей фес-
тиваль відбувається у сільській місцевості. 
Закордонні учасники бачать, чим живуть 
українські села, бачать активну сільську мо-
лодь. Я думаю, що за такими фестивалями – 
майбутнє. 

Підсумовуючи результати, організатори 
фестивалю дійшли кількох висновків. Оче-
видно, наступного року вони повернуться 
до дводенного формату, організують кілька 
гутірок за участю відомих спортсменів і му-
зикантів. Окрім волейболу, а змагалось по-
над 10 чоловічих і жіночих команд, додадуть 
футбол.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Любомльський район

Виступ на головній сцені
Наймолодшим учасникам 
фестивалю – повітряні кульки

Виступи музикантів публіка слухає уважно

Головну сцену відкрила ViolAnna (Анна Скрипка) Перепону «Терези» здолати непросто!Змагання з пляжного волейболу



Життя – це бенкет, а більшість скигліїв помирають з голоду! Фільм «Тітонька Мейм»
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 15№ 32 (80)  17 серпня 2017 року

СУБОТА 26 серпня
06.00 Д/с «Орегонський 

путівник»
06.35 М/с «Мандрівники 

в часі»
07.20 М/ф «Книга 

джунглів»
08.30 Д/с «Традиційні 

свята Мацурі»
09.20, 22.55 Погода
09.30 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
10.00 Національний 

відбір до Дитячого 
пісенного конкурсу 
Євробачення-2017

13.45 Т/с «Серце океану»
17.25 Український корт
18.00 Богатирські ігри
18.50 Х/ф «Королівський 

генерал»
21.00, 01.10 Новини
21.30 ХХІХ Всесвітня 

Універсіада-2017
21.40 Д/ф «Яскраві 

перемоги. Дефлімпіада-
2017»

22.10 Д/ф «Генічеськ»
22.40 Мегалот
23.30 Д/с «Бог в Америці»
00.35 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
01.30 Вікно в Америку
01.55 Д/с «Традиційні 

свята Мацурі»
02.40 Д/ф «Микола 

Руденко. Формулу 
життя знайдено» із 
циклу «Дисиденти»

03.05 Т/с «Роксолана»

UA: ПЕРШИЙ

03.10 Служба розшуку 
дітей

03.15, 01.20 Зона ночі
06.09, 07.25 Kids Time
06.10 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.30 Т/с «Сашатаня»
14.00 Х/ф «Смокінг»
16.00 Х/ф «Карате-

пацан»
18.50 Х/ф «Затяті 

напарники»
21.00 Х/ф «Три ікси»
23.20 Х/ф «Гість»

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

Майдані»
08.55 «Все буде смачно!»
10.45 «Хата на тата»
12.20 «Вагітна у 16»
14.10 «Доньки-матері»
15.05 Х/ф «Дорога моя 

донечко»
16.55 Х/ф «Щастя за 

рецептом»
19.00 Х/ф «Мама буде 

проти»
23.10 Х/ф «Службовий 

роман»
02.15 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 

Нова історія»
06.00 «Спеція»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.25 «Мультфільми»
09.30 М/ф «Гніздо 

Дракона»
11.15 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
12.50 «Орел і Решка. 

Навколосвітня 
подорож»

00.00 Х/ф «Блондинка і 
блондинка»

01.45 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 02.10 

Сьогодні
07.50, 05.30 Зірковий 

шлях
09.00 Х/ф «Якби да 

каби»
11.10 Х/ф «Чого хочуть 

чоловіки»
13.10 Т/с «Русалка»
15.20 Т/с «Русалка»
17.20, 19.40 Т/с «Сила 

Віри»
22.00 Х/ф «Готель для 

Попелюшки»
00.10 Реальна містика
02.50 Т/с «Закон і 

порядок: Спеціальний 
корпус»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.40 Богдан Ступка
08.30 Наші
11.00 Великі танкові битви
12.40, 21.00 Бойова 

залізниця
14.30 Левиний рик
15.30 Африка: хижий світ
18.20 Містична Україна
22.40 Паранормальний 

світ
00.30 Полювання на НЛО
01.20 Зворотній бік 

Місяця
02.00 Академік Корольов
02.50 Аджимушкай. 

Підземелля смерті
03.40 Місто
04.30 Підроблена історія

МЕГА

06.05, 19.30, 05.05 «ТСН»
07.00 «Гроші»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
10.00, 23.10 «Світське 

життя»
11.00 «Вгадай ящик»
12.05 Х/ф «Дівчата»
14.05 Х/ф «Діамантова 

рука»
16.10 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка 

2017»
20.15 «Українські 

сенсації»
21.15 «Вечірній квартал »
00.10 «Юрмаліто з 

Кварталом 95»

1+1

05.55 Мультфільм
06.20 Х/ф «Королева 

бензоколонки»
08.00 Х/ф «Сладкая 

женщина»
10.00, 03.15 Док.проект 

«Наталя Гундарева. 
Запам’ятайте мене 
такою»

11.00, 04.05 Х/ф «На Вас 
чекає громадянка 
Никанорова»

12.50 Т/с «Домогосподар»
16.30 Т/с «Яблуневий 

сад»
20.00, 05.25 «Подробиці»
20.30 Великий концерт 

«Україна від А до Я»
00.05 Х/ф «Обміняйтесь 

обручками»
01.55 Х/ф «Дідька 

лисиго»

ІНТЕР

08.55 С/п «26 речей, які 
нас змінили»

09.55 Х/ф «Помінятися 
місцями»

12.10, 13.00 Х/ф 
«Поліцейський з 
Беверлі Гіллз»

12.45, 04.20 Факти
14.40 Х/ф «Поліцейський 

з Беверлі Гіллз-2»
16.40 Х/ф 

«Поліцейський з 
Беверлі Гіллз-3»

18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Облівіон»
22.45 Х/ф «Зелена миля»
02.10 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
03.30 Провокатор
04.50 Т/с «Відділ 44»

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

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

Пригоди в місті»
10.50 М/ф «Пустотливе 

вороня»
12.20, 01.45 Х/ф «Я твій 

герой»
14.50, 22.05 Казки У Кіно
18.00 Х/ф «Бібліотекар. 

Прокляття Юдиного 
потира»

19.55 Одного разу під 
Полтавою

00.05 Х/ф «Дуже 
страшне кіно»

03.45 Віталька

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Д/ф «Персона 

грата. Іван Фундуклей»
07.30 Час-Тіme
07.50 Т/ц «Те, що в мені»
08.05 «Ковель: події, час»
08.30 «Грані»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05, 03.40 «Волинська 

веселка»
10.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
11.00 «Вісник обласної 

ради»
11.30, 16.30, 22.45 Тема 

дня
12.00 «Натхнення»
12.30 «Протилежний 

погляд»
13.25 Т/ц «Ключ до успіху»
13.40 Т/ц «Воїни миру» 

(В.Іонов)
14.10 Концерт “Молюсь 

за тебе, Україно”, 1, 2 ч.
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 «Ковель: події, час»
20.00 «Про головне з 

В.Гунчиком»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «За літнім часом»
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 «За літнім часом»
01.20 «Музичний 

проспект»
01.35 Т/ф «Світло хреста 

митрополита Андрея 
Шептицького»

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

волиняни»
04.30 «Музичний 

проспект»
06.00 «Остання 

барикада»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 М/с «Авто про добро»
06.30 Культ Ура!
07.00 Детонація
07.30 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 Рандеву
10.00 Запитай у депутата
11.00 Д/с «Собор на крові»
12.00 Говоримо польською
12.20 Мультфільм
12.30, 20.00 Феєрія 

мандрів
14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Волинський 

портрет
15.00 Х/ф «Сад 

Гефсиманський»

АВЕРС 16.00 Діагноз: здоров’я
16.30 Малюваки
17.00 Культ Ура!
17.30 Завтра-сьогодні
18.00 Детонація
18.30 Вголос
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На 
часі». Спецвипуск

19.10 Д/с «Собор на 
крові»

20.20 МузейОк
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

подій
21.55 Х/ф «Сад 

Гефсиманський»
23.30 Культ Ура!
00.25 Д/с «Собор на 

крові»
03.00 Х/ф «Сад 

Гефсиманський»
04.30 Ретроспектива: 

«Блакитні дороги»

П’ЯТНИЦЯ 25 серпня
06.00 Д/с «Орегонський 
путівник» 06.35, 22.55 
Погода 06.40 М/с 
«Мандрівники в часі» 
07.30 РАНКОВИЙ БЛОК 
ПРОГРАМ 08.20 М/ф 
«Книга джунглів» 09.05 
Д/ф «Садові скарби» 09.30 
Т/с «Гранд-готель» 11.15 
Т/с «Епоха честі» 13.00, 
21.00, 01.10 Новини 
13.15 Слідство. Інфо 
13.50 Д/ф «Кардинал 
Любомир Гузар» 14.40 
Д/ф «Іван Франко» 15.40 
Первісний авангард 16.45 
Українська музика. Онука 
17.00 Портрети учасників 
ДПКЄ-2017 17.30 
Національний відбір 
до Дитячого пісенного 
конкурсу Євробачення-
2017 21.30, 01.35 ХХІХ 
Всесвітня Універсіада-
2017. Щоденник 21.50 
Богатирські ігри 22.40 Д/с 
«Південна Корея сьогодні» 
23.00 «Схеми» 23.30 Д/с 
«Дикі тварини» 00.35 
Д/с «Мистецький пульс 
Америки» 01.45 Всесвітні 
ігри-2017. Перемоги 
українських спортсменів 
02.00 Д/ф «Українська 
Гельсінська спілка-вектор 
визначено» 03.00 Т/с 
«Роксолана» 

UA: ПЕРШИЙ

03.05 Служба розшуку 
дітей

03.10 Зона ночі
04.25 Абзац
05.24, 07.39 Kids Time
05.25 М/с «Сімейка 

Крудс»
05.45 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.40 Київ вдень та вночі
19.00 Х/ф «Смокінг»
21.00 Х/ф «Громобій»
23.10 Х/ф «Бійка у 

Бронксі»
01.00 Х/ф «Брати Грімм»

НОВИЙ КАНАЛ
06.55 Х/ф «Коли сонце 

було Богом»
09.40 Х/ф «Дамське 

танго»
11.25 Х/ф «Коли його 

зовсім не чекаєш»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.30 Х/ф «Дорога моя 

донечко»
20.20, 22.45 Х/ф «Щастя 

за рецептом»
23.20 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 

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

Юкрайна»
10.30, 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»
01.40 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 03.10 Сьогодні
07.50, 05.20 Зірковий 

шлях
09.00, 15.20 Т/с «Кохання 

у спадок»
16.20, 19.50 Т/с 

«Пощастить у коханні»
21.00 Х/ф «Чого хочуть 

чоловіки»
23.20 Спеціальний 

репортаж
00.00 Т/с «Закон і 

порядок: Спеціальний 
корпус»

03.50 Реальна містика

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса
07.40 Квітка Цисик
08.30 Наші
11.00 Великі танкові 

битви
12.40, 21.00 Бойова 

залізниця
14.30 Океан «Вет»
15.30 Пустелі: життя на 

межі
16.30 Дика Канада
18.20 Містична Україна
22.40 Паранормальний 

світ
00.30 Брама часу
04.30 Скарб.UA

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 

09.00, 12.00, 16.45, 

19.30 «ТСН»

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

09.30, 10.55 «Чотири 

весілля -2»

12.20, 13.50 «Міняю 

жінку - 5»

15.10, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

20.15 «Ліга сміху»

23.00 «Юрмаліто з 

Кварталом 95»

02.00 «Вечірній Київ»

06.00, 20.00, 04.10 
«Подробиці»

06.40 Мультфільм
07.30, 02.40 Х/ф 

«Дівчина з гітарою»
09.20 Х/ф 

«Джентльмени удачі»
11.10, 00.30 Х/ф 

«Закоханий за 
власним бажанням»

13.00 Х/ф «Службовий 
роман»

16.10 Х/ф «Обміняйтесь 
обручками»

18.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.40 Т/с «Домогосподар»
02.15 Х/ф «Пес Барбос 

та незвичайний крос»
02.25 Х/ф 

«Самогонники»
04.50 «Чекай на мене»

1+1 ІНТЕР

05.15 Студія Вашингтон
05.20 Факти. Спецвипуск
06.30 Ранок у великому місті
08.45, 04.10 Факти
09.15 Х/ф «Останній 

король»
11.10 Х/ф «Голий 

пістолет. З файлів 
поліційного відділку»

12.55 Х/ф «Голий 
пістолет-2. Запах 
страху»

14.25 Х/ф «Голий 
пістолет-3. Остання 
образа»

16.00 Дизель-шоу
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Антизомбі
21.25 Скетч-шоу «На трьох»
00.25 Х/ф «Код доступу 

«Кейптаун»
02.15 Х/ф «Міські 

піжони»

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.30 Т/с «Ніделяндія»
13.50 Одного разу під 

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

арешт»
15.55, 03.00 Віталька
17.50, 01.10 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.00 Х/ф «Бібліотекар. 

Прокляття Юдиного 
потира»

22.00 Х/ф «Дуже 
страшне кіно»

23.40 Х/ф «Дуже 
страшне кіно 2»

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Репортаж про 
відзначення Дня 
Незалежності на Волині

07.30 Час-Тіme
07.55, 22.30 «Із перших 

уст»
08.00 Т/ц «Полігон»
08.30 Т/ц «Стоп корупція!»
09.00 Т/ф
10.10 “Піщані історії”
10.15 Т/ц «Чудесний 

канал»
10.40 Т/ц «Воїни миру»
11.20 Т/ц «Козацька 

звитяга»
11.35 Х/ф «Мій тато став 

зіркою»
12.00 Т/ц «Творчий портрет»
12.30 «Луцьк європейський»
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»
16.30, 23.15 Тема дня
17.05 «Дитячий світ»
17.20 «Кошик творчих ідей»
17.40 Т/ц «Разом» 

(сурдопереклад)
18.00 «Мультфільм»
19.00 «Воїни миру» 
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.40 «З добром у серці»
19.45 «Протилежний 

погляд»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ф «Світ ірію»
21.25 «Час країни»
22.00 Т/ф «Їм не байдужа 

доля України»
22.35 «Час-Time»
22.50 Д/ф «Гайдамацьким 

шляхом»
23.40 Т/ц «Обличчя війни»
23.50 «Хроніка війни»
00.00 «Вірю в тебе, Україно!»
00.30 «Протилежний 

погляд»
01.25 Т/ц «Воїни миру»
01.45 «Лише у нас на 

Україні»
03.40 Т/ц «Жіночий клуб»
04.00 Д/ф «У колі любові 

Миколи Рушковського»
04.30 «Пам’ятай, що 

живеш» (І.Франко)

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 Євромакс
08.35 Заживемо
09.00 Д/с «Собор на 

крові»
10.00 Діагноз: здоров’я
10.30 Культ Ура!
11.00 Я тут живу
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20, 17.20 Забави
12.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»

АВЕРС 14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Шукаємо таланти
15.00 Х/ф «Сад 

Гефсиманський»
17.00 Ломастер
17.30 Рандеву
18.00 МузейОк
18.30 Вголос
19.00 Д/с «Собор на 

крові»
20.00 Життя в цифрі
20.30 Запитай у депутата
20.55 Вечірня казочка
21.00 Запитай у депутата
22.05 Х/ф «Сад 

Гефсиманський»
23.30 Культ Ура!
00.35 Д/с «Собор на 

крові»
03.05 Х/ф «Сад 

Гефсиманський»
04.30 Ретроспектива: 

«Острів скарбів»

Фільм «Обміняйтесь обручками»

Фільм «Щастя за рецептом»

Фільм «Дуже страшне кіно»

00:05

20:20

22:00

inter.ua

Фільм «Зелена миля»

22:45

elcom
ercio.pe

obnovi.com

seriesm
aniac.com

ЛОБОДА ВЛИПЛА 
У СКАНДАЛ  

В інтернеті з’явилося відео зі 
співачкою Світланою Лободою, на 

якому вона з футболкою проросійської 
організації «Оплот» у руках каже: «Ну 
що, друзі! «Оплот», живи сильно!».

У відповідь на обурення віртуальної 
спільноти прес-служба Лободи пояснила 
походження відео. Виявляється, його зня-
ли журналісти у травні 2013-го на прес-
конференції співачки в Харкові, задовго до 
трагічних подій у державі. Футболку скан-
дальної нині організації Світлані подарува-
ли після спілкування з пресою. Співачка не 
знала про діяльність «Оплоту».

Як відомо, спочатку «Оплот» був бійців-
ським клубом із Харкова. У часи Революції 
Гідності організація на чолі з Євгеном Жи-
ліним стала противником Євромайдану, а 
потім пристала на бік донецьких сепара-
тистів. Учасники донецького відділення 
«Оплоту» на чолі з Олександром Захар-
ченком відокремилися і створили власний 
батальйон, у складі якого воювали проти 
української армії на Донбасі.

слово – не горобець

СИН ВІКТОРА ЦОЯ 
ПРЕЗЕНТУВАВ ПІСНЮ 

Єдиний син лідера гурту «Кіно» 
Віктора Цоя уперше представив 

власну пісню. Композиція «Шепот», 
яку 32-річний Олександр написав ще 
у 18 років, увійде до міні-альбому 
«Опора», що побачить світ у вересні й 
міститиме п’ять пісень. 

Донині молод-
ший Цой з’являвся в 
музичних проектах 
лише як TV-дизайнер 
або як гітарист.

«Пісні записані 
вдома. Це той альбом, 
який я, напевно, мав 
випустити, як усі мо-
лоді музиканти, в 20 
років. Але я довго не 
міг зважитися поча-
ти співати – це було, 
звичайно, пов’язано з 
усім моїм багажем», – 
зазначив Олександр 
в інтерв’ю «Комер-
санту».

музика

kinom
annia.ru
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06.00 Д/с «Орегонський 

путівник»
06.35 М/с «Мандрівники 

в часі»
07.20 М/ф «Книга 

джунглів»
08.30, 02.05 Д/с 

«Традиційні свята 
Мацурі»

09.20 Погода
09.30 Х/ф 

«Королівський 
генерал»

11.50, 01.40 Театральні 
сезони

12.20 Мистецькі історії
12.35 Фольк-music
13.55 Перший на селі
14.25 Т/с «Гранд-готель»
20.30 Перша шпальта
21.00, 01.10 Новини
21.30, 01.30 ХХІХ 

Всесвітня Універсіада-
2017. Щоденник

21.40 Д/с «Супервідчуття»
22.15 Д/с «Вагасі - 

японські смаколики»
23.30 Богатирські ігри
00.20 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»
00.35 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
02.50 Д/ф «Василь 

Симоненко. Тиша і грім»
03.20 Т/с «Роксолана»

07.25 Х/ф «Голий 
пістолет. З файлів 
поліційного відділку»

08.55 Х/ф «Голий 
пістолет-2. Запах 
страху»

10.40 Х/ф «Голий 
пістолет-3. Остання 
образа»

12.05, 13.00 Х/ф «Зелена 
миля»

12.45 Факти
16.10 Х/ф «Облівіон»
18.45 Факти тижня
20.35 Х/ф «Людина з 

залізними кулаками»
22.25 Х/ф «Людина 

з залізними 
кулаками-2»

00.15 Х/ф «Код доступу 
«Кейптаун»

02.25 Т/с «Морська 
поліція. Лос-Анджелес»

03.45 Провокатор

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
09.30 М/ф «Пустотливе 

вороня»
11.00 М/с «Лис Микита»
16.00 Танька і Володька
19.55 Одного разу під 

Полтавою
22.05 Казки У Кіно
00.05 Х/ф «Дуже 

страшне кіно 2»
01.35 Х/ф «Страчені 

світанки»
03.15 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 «Урок для... 

батьків»
11.00 «За літнім часом»
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 «Актуальний 

репортаж»
14.30 «Кошик творчих ідей»
14.55 Концерт «Мелодії 

дитинства»
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». 2 с.

18.35 «Натхнення»
19.00 Місто
20.00 Т/ц «Історія без 

купюр»
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Прем’єра т/ф «Ти 

зобов’язаний жить!»
21.45 Т/ц «Музеї Волині»
22.00, 04.00 

«Волинський тиждень» 
(сурдопереклад)

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

100»
00.00 «Волинський 

тиждень»
00.25 Т/ц «Музеї Волині»
00.50 Х/ф «Чорна рада»
02.20 Т/ц «Народна 

скарбниця»
02.55 Д/ф «Українська 

мрія»
04.25 «Музика літа»
06.00 «Український клуб»

05.40 «Все буде добре!»
06.50 «Хата на тата»
08.50 «Все буде смачно!»
09.45 «Караоке на 

Майдані»
10.40 «Полювання»
11.40 Х/ф «Службовий 

роман»
14.45 Х/ф «Мама буде 

проти»
19.00, 02.30 «Слідство 

ведуть екстрасенси»
22.50 «Я соромлюсь 

свого тіла 3»

05.10 «Рецепти щастя. 
Нова історія»

06.00 «Спеція»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.25 «Мультфільми»
09.50 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
11.15 М/ф «Гніздо 

Дракона»
13.00 «Орел і Решка. 

Навколосвітня 
подорож»

23.00 Х/ф «Моє велике 
грецьке весілля 2»

00.50 «Вечірній квартал»
02.25 «Нічне життя»

06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
09.15 Т/с «Пощастить у 

коханні»
13.10 Т/с «Сила Віри»
17.00, 20.00 Т/с «Його 

любов»
19.00, 05.50 Події тижня з 

Олегом Панютою
21.40 Т/с «Квиток на 

двох»
01.30 Реальна містика
03.30 Т/с «Черговий 

лікар 2»

06.00, 00.30 Бандитська 
Одеса

07.40 Володимир Івасюк
08.30 Наші
11.00 Великі танкові 

битви
12.40, 21.00 Бойова 

залізниця
14.30 Левиний рик
15.30 Дика Шрі-Ланка
18.20 Містична Україна
22.40 Паранормальний 

світ
04.30 Скарб.UA

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.00 «Україна. 
Повернення своєї 
історії -2»

08.00 «Сніданок. 
Вихідний»

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

ведмідь»
09.50 «Розсміши коміка 

2017»
10.50 «Світ навиворіт - 3: 

Танзанія, Ефіопія»
12.00 Т/с «Слуга народу»
17.30 Т/с «Слуга народу 

- 2»
19.30, 05.15 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Танці с зірками»
23.00 «Ліга сміху»
01.45 «Світське життя»
04.30 «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»

05.55 Мультфільм
06.25 Х/ф «За двома 

зайцями»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Рай 

і пекло»
11.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
12.00, 04.25 Х/ф 

«Шалене весіллля»
14.00, 02.40 Х/ф 

«Наречена-втікачка»
16.10 Х/ф «Як же бути 

серцю»
18.10 Х/ф «Як же бути 

серцю. Продовження»
20.00 «Подробиці»
20.30 Концерт Олега 

Винника «Моя душа...»
23.10 Т/с «Яблуневий 

сад»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

04.00 Т/с «Татусеві дочки»
05.45, 08.05 Kids Time
05.50 М/с «Губка Боб 

Прямокутні штани»
06.40 М/ф «Бременські 

розбишаки»
08.10 М/ф «Микита 

Кожум’яка»
10.00 Х/ф «Затяті 

напарники»
12.10 Х/ф «Година пік»
14.10 Х/ф «Година пік 2»
16.00 Х/ф «Година пік 3»
17.45 Х/ф «Три ікси»
20.00 Х/ф «Коммандо»
22.00 Х/ф «Механік»
00.00 Х/ф «Неймовірний 

блокбастер»
02.00 Х/ф «Селфіпаті»

06.00 М/c «Авто про добро»
06.30 Культ Ура!
07.00 Детонація
07.30 Огляд світових подій
08.00, 09.00 Новини «На 

часі». Спецвипуск
08.20, 09.20, 18.55, 

21.55 Погода
08.25 Завтра-сьогодні
09.25, 20.00 Феєрія 

мандрів
09.45 Життя у цифрі
10.00 2 я - одне життя
11.00 Д/с «Собор на крові»
12.00 Мультфільм
12.30 Благодатна купель
14.00 Дайджест
14.30 Заживемо
14.50 Вголос
15.00 Х/ф «Сад 

Гефсиманський»
16.00 Діагноз: здоров’я
16.30 Малюваки

АВЕРС 17.00 Культ Ура!
17.30 Глобал 3000
18.00 Мозаїка батьківства
18.30 МузейОк
19.00 Топ- Нет
19.10 Д/с «Собор на 

крові»
20.25 Життя у цифрі
20.40 Вечірня казочка
21.00 Волинський 

портрет
21.30 Євромакс
22.00 Х/ф «Сад 

Гефсиманський»
23.30 Культ Ура!
00.00 Огляд світових 

подій
00.30 Д/с «Собор на 

крові»
02.30 Завтра-сьогодні
03.00 Х/ф «Сад 

Гефсиманський»
04.30 Ретроспектива: 

«Сорочинський 
ярмарок»

ФУТБОЛ 1

ПН 21 серпня ВТ 22 серпня СР 23 серпня ЧТ 24 серпня ПТ 25 серпня СБ 26 серпня НД 27 серпня
06.00, 08.00, 21.05, 03.40 
Топ-матч 06.10 Свонсі - МЮ. 
Чемпіонат Англії 08.10 
Ворскла - Маріуполь 10.00, 
15.40, 22.00 Футбол NEWS 
10.15 «Великий футбол» 
12.00 Депортіво - Реал. 
Чемпіонат Іспанії 13.50 
Зірка - Зоря 16.00 Чемпіонат 
Англії. Огляд туру. Прем’єра 
16.55 Тоттенгем - Челсі. 
Чемпіонат Англії 18.45 Світ 
Прем’єр-Ліги 19.15 Шахтар - 
Олімпік 21.10 LIVE. Леванте - 
Вільярреал. Чемпіонат Іспанії 
23.10 LIVE. Малага - Ейбар. 
Чемпіонат Іспанії 00.55 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
01.50 Гаддерсфілд - Ньюкасл. 
Чемпіонат Англії 03.55 
Сельта - Сосьєдад. Чемпіонат 
Іспанії 

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.15 Ман Сіті - 
Евертон. Чемпіонат Англії 
09.05, 17.15 Чемпіонат 
Іспанії. Огляд туру 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Шахтар - Олімпік 
12.05 «Великий футбол» 
13.50 Барселона - Бетіс. 
Чемпіонат Іспанії 18.15 LIVE. 
Астана - Селтік. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 20.25 Огляд середи. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 21.00 
LIVE. «Ліга Чемпіонів. ONLINE» 
23.45 Севілья - Еспаньйол. 
Чемпіонат Іспанії 01.35, 
03.35, 05.35 Топ-матч 01.45 
Ворскла - Маріуполь 03.45 
Ліверпуль - Кристал Пелес. 
Чемпіонат Англії 

06.00 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру 06.55, 18.30, 
23.40, 02.45 Топ-матч 07.15 
Шахтар - Олімпік 09.05, 
20.35, 04.45 Огляд вівторка. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Астана - Селтік. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 12.05 
Ман Сіті - Евертон. Чемпіонат 
Англії 13.55, 00.55 Ніцца 
- Наполі. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 16.00 «Ліга Чемпіонів. 
ONLINE» 18.45 Барселона - 
Бетіс. Чемпіонат Іспанії 21.30 
LIVE. Ліверпуль - Гоффенгайм. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 00.00 
Огляд середи. Ліга Чемпіонів 
УЄФА. Прем’єра 02.55 Зірка 
- Зоря 

06.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру 06.55, 20.20, 22.20 Топ-
матч 07.15 Депортіво - Реал. 
Чемпіонат Іспанії 09.05, 22.50 
Огляд середи. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Славія - АПОЕЛ. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 12.05 Тоттенгем - Челсі. 
Чемпіонат Англії 13.55 Астана 
- Селтік. Ліга Чемпіонів УЄФА 
16.00 «Ліга Чемпіонів. ONLINE» 
18.30 «Сіткорізи» 19.00 LIVE. 
Жеребкування групової стадії. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 20.30 
Ліверпуль - Гоффенгайм. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 23.45 
Барселона - Бетіс. Чемпіонат 
Іспанії 01.35 Олександрія - 
БАТЕ. Ліга Європи УЄФА 03.25 
«Студія LIVE» 03.55 Ман Сіті - 
Евертон. Чемпіонат Англії 

06.00 Астана - Селтік. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 07.45, 15.10 
«Сіткорізи» 08.15 Зірка - Зоря 
10.00, 15.40, 22.00 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Огляд. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 11.10 
Барселона - Бетіс12.55 
Огляд середи. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 13.45, 14.45, 18.20 
«Студія LIVE» 14.00 LIVE. 
Жеребкування групової стадії. 
Ліга Європи УЄФА 15.05 
Коефіцієнти ФІФА/УЄФА 16.00 
Чемпіонат Іспанії. Передмова. 
16.30 Олександрія - БАТЕ. 
Ліга Європи УЄФА 18.50 
Ніцца - Наполі. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 20.40 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова 21.10 LIVE. 
Сосьєдад - Вільярреал 23.10 
Світ Прем’єр-Ліги 23.40 Свонсі 
- МЮ 01.30 05.35 Топ-матч 
01.40 Славія - АПОЕЛ

06.00, 08.00, 23.10, 03.30, 
05.35 Топ-матч 06.10 
Олександрія - БАТЕ. Ліга 
Європи УЄФА 08.10 Тоттенгем 
- Челсі 10.00, 22.00 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Сосьєдад - 
Вільярреал. Чемпіонат Іспанії 
12.10 Ліверпуль - Гоффенгайм. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 13.55 
Чемпіонат Англії. Передмова 
до туру 14.25 LIVE. Борнмут 
- Ман Сіті. Чемпіонат Англії 
16.30 Бетіс - Сельта. Чемпіонат 
Іспанії 18.20 Огляд вівторка. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 19.20 
LIVE. МЮ - Лестер. Чемпіонат 
Англії 21.25 LIVE. Леванте - 
Депортіво. Чемпіонат Іспанії 
23.20 Алавес - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії. Прем’єра 
01.10 Світ Прем’єр-Ліги 01.40 
Сталь - Зірка 03.45 Лас-
Пальмас - Атлетіко

06.00, 08.00, 03.35, 05.35 
Топ-матч 06.10 Олімпік - 
Карпати 08.10 Борнмут - Ман 
Сіті. Чемпіонат Англії 10.00, 
15.40, 20.15 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Сталь - Зірка 12.05 
МЮ - Лестер. Чемпіонат Англії 
13.55 Алавес - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 16.00 Світ 
Прем’єр-Ліги 16.30, 18.55 
«Тур ONLINE» 16.55 LIVE. 
Маріуполь - Динамо 17.45 
Футбол Tables 19.25 LIVE. 
Олександрія - Ворскла 21.20 
«Великий футбол» 23.00 
Челсі - Евертон. Чемпіонат 
Англії 00.50 Огляд вівторка. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 01.45 
Хетафе - Севілья. Чемпіонат 
Іспанії 03.45 Олександрія - 
Ворскла 

РОСІЙСЬКУ 
ЖУРНАЛІСТКУ 
ВИСЛАЛИ З УКРАЇНИ 

15 серпня з території України 
видворили журналістку 

телеканалу «Россия 1» Тамару 
Нерсесьян, яка зняла брехливий 
сюжет про всеукраїнський фестиваль 
патріотичного духу «Бандерштат», 
повідомляє «Детектор медіа». Жінці 
заборонили в’їзд на територію України 
на три роки.

«Сподіваюся, ні в кого не виникне сумні-
ву, що ця особистість діяла на шкоду націо-
нальним інтересам України», – повідомила 
прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

У своєму сюжеті журналістка російського 
ЗМІ розповідала, що у Луцьку зібралися нео-

нацистські організації, 
а на фестивалі влашто-
вують презентації книг 
нео нацистів і забороня-
ють російську мову.

Цікаво, що на само-
му «Бандерштаті» Нерсе-
сьян не була. У сюжеті, 
окрім відео з фесту, по-
дано кадри з Києва.

добрехалася

Фільм «Облівіон»

16:10

top-antropos.com

Фільм «Механік»

22:00

api.hitfi x.com

кінодіва

Її називали екзотичною 
лялькою, найкрасивішою 
жінкою планети. 

Перемога на конкурсі 
краси «Міс Світу» принесла 
Айшварії Рай славу. Багато 
дівчат брали участь у 
таких конкурсах і не 
отримували нічого, крім 
гучних аплодисментів. 
А Айшварія разом з 
перемогою отримала все: 
пропозиції від рекламних 
компаній, світових брендів 
та кіностудій. Вона стала 
найбільш улюбленою 
акторкою Боллівуду. 
Красива та розумна 
дівчина підкорила серця 
жителів усієї Індії.

Після кількох боллівудських 
фільмів Айшварію запросили в Гол-
лівуд. І це був успіх, про який мріяли 

АЙШВАРІЯ РАЙ: СУМНА КАЗКА ПРО 
НАЙКРАСИВІШУ ПОПЕЛЮШКУ 
XXI СТОЛІТТЯ
мільйони простих індійських дівчат. 
Акторка знімалася в найкращих 
фільмах, могла дозволити собі від-
мовитися від сценарію або взагалі 
не приймати пропозиції про спів-
працю. Адже перед нею були відчи-
нені двері у великий світ акторсько-
го мистецтва.

Айшварія стала втіленням ін-
дійської мрії. А тут ще й весілля з 
«принцом» Абхишеком, сином «ко-
роля індійського кіно» Амитабха 
Баччана. Здавалося, ця історія ма-
тиме тільки щасливе закінчення.

16 листопада 2011 року Айш-
варія Рай в одній із клінік Мумбая 
народила дочку. Дівчинку назвали 
Аарадхія. Жінка після пологів дуже 
розтовстіла. Шанувальники навіть 

почали пліткувати, мовляв, красу 
втратила. Їх перший вихід у світ піс-
ля народження доньки буквально 
приголомшив усю Індію. 

І, хай що кажуть про стандар-
ти краси в цій країні, де, мовляв, 
повнота жінки тільки цінується, до 
Айшварії це вже не мало жодного 
стосунку.

2012 року на Канському кіно-
фестивалі Айшварія намагалася 
мати розкішний вигляд, і в неї це 
майже вийшло. Правда, зацькова-
ний погляд усе ж видавав її пере-
живання. Зрештою актриса і мо-
дель була предметом постійного 
обговорення. Індія обурювалася. 
Екзотична лялька, яку вважали 
найвродливішою в країні, посміла 

зганьбити її. Шанувальники від неї 
відвернулися, але перед цим заки-
дали пошту акторки листами. Вони 
писали, що Айшварія Рай зганьбила 
Індію, просили її негайно схуднути і 
повернутися до Голлівуду.

Такий суспільний тиск та стрес 
не минули безслідно – на наступ-
ний фестиваль актриса з’явилася 
ще товстішою. Її знімки уже обго-
ворювала не тільки Індія, але і весь 
світ. Для Айшварії, мабуть, це стало 
останньою краплею. До Кансько-
го кінофестивалю 2016 року вона 
дуже схудла, але вийшла на публіку 
з невдалим макіяжем.

Жінка почала рано старіти: під 
очима з’явилися западини і синці, 
на шиї – зморшки. Ось так бездо-
ганну яскраву красу юності змінила 
типова південна зрілість.

На Каннах-2017 Айшварія знову 
з’явилася з кілограмом косметики 
на обличчі. До того ж, роки бороть-
би з зайвою вагою не минули без-
слідно: разом з кілограмами було 
втрачено свіжість образу. Айшварія Рай

m
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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

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

АВТО

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

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

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

НЕРУХОМІСТЬ

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

 Продам 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 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 Луць-
ку площею 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.  

 Орендую однокімнатну квартиру в 
Луцьку або у передмісті в господаря. 
Сергій. 099-117-13-29.

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 місько-
го нотаріального округу Волинської облас-
ті Красневич О.А. за р. №1846, вважати не-
дійсним.

ТОРГОВИЙ ДІМТОРГОВИЙ ДІМ
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квітник зверніть увагуварто знати

Живці слід заготовляти із 
напівздерев’янілих пагонів. 

Вони не мають бути надто довгими. 
В ідеалі – на дві-три бруньки. А якщо 
міжвузля розташовані на великій 
відстані, то краще нарізати живці з 
однією брунькою. 

Верхній зріз роблять просто над брунь-
кою, відступивши від неї 0,5-1 см. Нижній – 
під кутом, за 1,5-1 см від нижньої бруньки. На 
живці достатньо залишити два листочки. Щоб 
у підготовленого матеріалу зменшилося ви-
паровування вологи, безпосередньо перед 
висадженням його тримають 20 хв у воді. 
Дехто практикує занурення верхнього кінця в 
розплавлений парафін або віск, щоб його за-
крити. Висаджувати слід у добре зволожений 
і спушений ґрунт. Варто заздалегідь полити 
його слабким розчином марганцевокислого 
калію для дезінфекції. Відтак землю утрамбо-
вують і висаджують живці, заглиблюючи при-
близно на 1 см. Місце для троянд слід обрати 
таке, щоб живці освітлювалися сонцем уранці 
й надвечір, але не в полудень. Кожну виса-
джену рослинку накрити обрізаною пласти-
ковою пляшкою. Краще вибирати більші єм-
ності – на 2-5 літрів. Протягом місяця знімати 

таке укриття не можна взагалі. 
Коли з’являться молоді листочки, живці 

треба періодично провітрювати, знімаючи з 
пляшок корки. Але тримати під накриттям по-
трібно аж до наступного літа. Деякі садівни-
ки радять перші листочки обривати, бо тоді 
пагінець не вкорениться. Коли ж він зміцніє 
настільки, щоб пересадити на постійне місце, 
пляшку треба зняти. 

Узимку троянди треба вкрити ялиновим 
гіллям (просто поверх пляшок) чи обрізаною 
поростю багаторічних рослин. 

Найуспішніше живцюються таким спосо-
бом чайно-гібридні, виткі, паркові й ґрунто-
покривні види троянд.   

Улітку популярність вуличних 
кафе та інших закладів 

швидкого харчування зростає. 
Проте варто пам’ятати про 
небезпеку отруєнь. Щоб 
уникнути проблем зі шлунком, 
дотримуйтеся нескладних правил. 

Краще зупинити вибір на літньому 
кафе, яке розташоване на території ста-
ціонарного. У невеликій будці, що торгує 
пиріжками або чебуреками, немає навіть 
водопроводу, де можна помити руки. А 
брати їжу немитими руками, тим паче  – 
місити ними тісто для біляшів і закладати в 
нього начинку – небезпечно для здоров’я. 

Найбільше шансів отруїтися – у люби-
телів пиріжків, млинців з начинкою або 
чебуреків. Адже на фарш часто викорис-
товують несвіже м’ясо. Салати, заправлені 
майонезом, на літній спеці швидко псу-
ються.

Продавці курей-гриль, хот-догів, ша-
урми, млинців мають працювати у полі-
етиленових рукавичках.

Звертайте увагу на посуд. На ньому не 
має бути тріщин, подряпин та інших по-
шкоджень.    

Якщо ви намагаєтеся схуднути, 
то у жодному разі не 

відмовляйтеся від вечері. Адже 
так ще більше знесилите свій 
організм. Вечеряти варто за дві-
три години до сну. Такий режим 
сприяє кращому засвоєнню їжі 
і не перевантажує шлунково-
кишковий тракт.

До вечора обмін речовин в організмі 
сповільнюється, тому відмовтеся від важ-
кої їжі. Дієтологи рекомендують обрати 
на вечерю м’ясо з овочами, яйця або не-
жирну рибу.

При цьому м’ясо має бути дієтичним: 
курка, індичка або кролик.

Вечеря та обід мають включати велику 
кількість овочів, щоб наситити організм 
клітковиною, та й калорій у них небага-
то. Корисними будуть морська капуста, 
морква, селера, імбир і зелень. Також уга-
мувати незначний голод перед сном до-
поможе кефір або йогурт без цукру.

ЯК НЕ ОТРУЇТИСЯ 
У ЛІТНЬОМУ КАФЕ

ХОЧЕТЕ 
СХУДНУТИ? НЕ 
ПРОПУСКАЙТЕ 
ВЕЧЕРЮ

ЧАС ЖИВЦЮВАТИ ТРОЯНДИ
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Висаджувати слід у добре 
зволожений і спушений ґрунт
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  Лілія БОНДАР 
Луцьк

медові хазяї 

мереживо долі

РОДИНА ШОТІКІВ ПЕРЕТВОРИЛА 
ХОБІ НА УСПІШНИЙ БІЗНЕС 

ПАДАВ СЛІПИЙ ДОЩ...

за пасікою. Почав усе з нуля. Сам 
усього навчився. Усе приходить із 
часом. У мене це вміння закладено 
десь на генетичному рівні. Кожна 
людина має покликання, а я своє 
знайшов».

За словами Антона, спочатку 
було дуже важко. Продавав мед на 
ринку. Потрібно було заробляти 
гроші, щоби вдягати та вчити дітей.

«Ринок навчив мене правиль-
но пропонувати продукцію та 
оформляти стенди, – каже чоловік. 
– Насправді дуже радий від того, 
що можу допомагати людям, при-
носити їм користь та задоволення. 
Бджоли – то моє життя. Віддаю їм 
весь свій час».

Нині у бджільництві працює вся 
сім’я: дружина, дочки та зяті.

«Завжди розповідала людям 
про нашу продукцію, – долучається 
до розмови дружина Марія. – Ста-
вила етикетки біля всіх баночок. На 

ринку м’ясо, сир, яйця продавали, а 
тут – ми із медом з гарними етикет-
ками. Ми туди зовсім не вписували-
ся. Тому п’ять років тому оселилися 
в «Медовій хаті» у Луцьку.

Марія все життя пропрацю-
вала вчителем математики. Через 
улюблену роботу майже втратила 
голос. Лікарі сказали залишати цю 
професію.

«Для мене це було дуже боля-
че, – ділиться жінка. – Моя школа 
поряд із будинком, у якому мешка-
ємо. Вийду на балкон, бачу, що діти 
йдуть на уроки, аж на душі тривож-
но. Бо знаю, що не маю до цього 
вже жодного стосунку...».

«Тепер дружина та діти – моя 
опора, – провадить Антон. – Марія 
робить медову косметику. Нам над-
ходять замовлення з усієї України. 
Щороку беремо участь у різнома-
нітних заходах: виставках, ярмар-
ках».

квіти у садку. Так, вона не сама! Бо 
є в її житті той єдиний, заради кого 
ладна все віддати. Он він іде з ри-
боловлі – красивий, як те сонце, що 
малює на небі веселку після дощу. А 
його погляд малює веселки у Рити-
ному серці.

...Ігоря дівчина зустріла зовсім 
випадково. Не на вечірці, не в біб-
ліотеці й навіть не на відпочинку 
біля моря, як усі її подруги. Просто 
якось, замріявшись, брела додо-
му. У руках – босоніжки, у думках – 
метелики. І... ледь не провалилася 
у каналізаційний люк просто біля 
свого під’їзду. Останньої миті хтось 
міцно ухопив її за руку. Від несподі-
ванки Рита ледь не знепритомніла. 
А коли побачила, що стоїть за пів-
кроку від глибокої діри, що зяяла 
чорнотою, захлинулася реготом. 
Спантеличений хлопець, який її 
врятував, спочатку кліпав очима, 
відтак почав щосили репетувати 
на неї, мовляв, ти що, не розумієш, 
що могла покалічитися?! Він так 
щиро сварився, що в Рити почався 
новий напад сміху. Заспокоївшись 
трохи, дівчина, затинаючись, тільки 
й змогла вимовити: «Спасибі...». І по-
брела додому, тамуючи веселощі й 
намагаючись бути серйозною. Уже 
у своїй кімнаті дала волю емоціям. 
І тільки ввечері, умощуючись спати, 
чомусь згадала сонячний погляд 
свого рятівника, його гнівну тира-
ду й сильні руки, що спинили її за 
мить до біди. «От би ще його зустрі-
ти», – уже засинаючи, пробурмотіла 
у спинку м’якому рожевому зайчи-
кові. Цієї ночі вона мандрувала до 
сонця веселковою дорогою. І хтось 
тримав за руку. Міцно-міцно...

Рита зустріла свого рятівника 
вже наступного ранку. Він саме 

Бджільництво – 
це стабільний 
дохід у бюджет 

сім’ї та хобі, яке враз 
може перетворитися на 
справу всього життя, – 
переконаний бджоляр 
із понад 30-річним 
стажем Антон Шотік. За 
17 кілометрів від Луцька 
він має пасіку із 60 
бджолосімей. 

«КОЖНА ЛЮДИНА 
МАЄ ПОКЛИКАННЯ, 
А Я СВОЄ ЗНАЙШОВ»

«Маю неабияку насолоду від 
цієї роботи, – каже пасічник. – Ду-
шею відпочиваю. Моя пасіка – на 
хуторі, де колись була батьківська 
хата. Там тиша і спокій. Аура специ-
фічна. Бджоли люблять тишу. Хай 
який втомлений та знервований, а 
на пасіці заспокоююся. Бджоли за-
бирають із мене весь негатив».

Пасічником був ще прадід Анто-
на Прокіп. Він передав це вміння си-
нові. Від них пішов родовід пасічни-
ків. Чоловік розповідає, що колись 
навіть подумати не міг, що стане 
бджолярем. У дитинстві, як усі хлоп-
ці, любив футбол та риболовлю.

«Мій батько був ковалем. Від 
діда залишилися старі вулики, і 
якось мене осіяло, – розповідає 
Антон Шотік. – Подумав: «А чому 
б не стати пасічником?». Дід, коли 
ще був живий, дав один рій сусіду. 
Той часто кликав мене, щоб я до-
помагав йому рої знімати з дерев. 
Так зняв три рої, а четвертий він 
мені віддав. Тоді я навіть не знав, 
як збирати мед та як доглядати 

  Оксана ГОЛОВІЙ

Знову, як у далекому 
щасливому дитинстві, 

Рита босоніж стояла 
під рясним дощем, 
підставляла обличчя під 
теплі краплі й навіть... 
усміхалася. Прозорі 
дощинки вигравали 
кольоровими самоцвітами 
під променями літнього 
вмитого сонечка, веселими 
капітошками скочувалися 
за комір і ніби омивали 
душу від злості, прикрощів, 
брехні та зради. Так, 
вона завжди почувалася 
щасливою, коли падав 
сліпий дощ. Бо знала, що 
після нього неодмінно буде 
веселка.

Ще крихітним дівчатком, щойно 
у шибу стукали перші дощові крап-
лі, вона вибігала з бабусиної хати, 
куди мама з татом підкидали її на 
літо. І годі було втримати капризулю 
Риту в кімнаті. Лопотіла босими ніж-
ками по теплих калюжах, заливисто 
реготала, ще й бабцю до забави ви-
тягувала. Ніщо ніколи так не тішило 
дівчинку, як оті веселі краплинки 
небесної благодаті під теплими 
променями сонечка. І мультиком 
улюбленим був «Капітошка».

Ех, і де те дитинство босоноге? 
За якими дощами полинуло?.. Рита 
давно вже виросла. Уже й бабуся 
наймиліша цьому світові подякува-
ла. А дівчина щоліта мандрує до ста-
ренької хатини в селі. Заборонила 
батькам навіть думати про продаж 
обійстя. Бо тільки там, ген за тином, 
п’є з річки воду найяскравіша ве-
селка.

«Не сама, не сама лілію сади-
ла...» – мугикала під ніс, поливаючи 
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«ТАКІ КУЧЕРІ 
МАВ – ХОЧ БЕРИ ТА Й 
ЗАПЛІТАЙ. ВОНИ МЕНЕ 
І ПОЛОНИЛИ»

Антон з Марією народилися й 
виросли в селі Радомишлі. Там і по-
знайомилися.

«Він на окраїні села жив, під 
лісом, – ділиться Марія. – А я зов-
сім в іншому боці. Кучерявий був 
мій Антон, красивий такий. У мене 
волосся рівне, то треба було цілу 
ніч на бігуді спати. А він прийде до 
мене, те волосся довге і густе, на-
дивитися не можна, а кучері – хоч 
бери та й заплітай. Мене ті кучері й 
полонили».

«Треба було її додому 40 хвилин 
водити», – жартує чоловік.

Марія зізнається, що вона сама 
запропонувала йому одружитися.

«Антон з цього ще й зараз смієть-
ся, – жартує дружина. – Я тоді якраз 
інститут закінчила. Треба було три 
роки відпрацювати за направлен-
ням у Житомирській області. Поди-
вилася на карті, а там навіть дороги 
нормальної нема. Кажу йому: «Або 
бери мене заміж, або я туди їду». Так 
він зі мною й побрався».

Чоловік розповідає, що дуже 
добре пам’ятає їхнє весілля.

«Це було 3-4 травня. Весна була 
дуже холодна. Ще дерева голі стоя-
ли і сніг пролітав», – пригадує він.

«Ми щороку річницю одружен-
ня святкуємо, – продовжує дружи-
на. – Залишилися фото з весілля, то 
ми їх на річницю переглядаємо. Ще 
такого не було, щоб про цей день 
забули. А тепер цієї пори в травні 
яблуні цвітуть. То я Антону кажу: «А 

ти пам’ятаєш, як на наше весілля хо-
лодно було, а ми з тобою мерзли?». 
І так добре й тепло стає від тих спо-
гадів».

«НЕ ЛЮБЛЮ ЙОГО ТАК, 
ЯК КОЛИСЬ. ЛЮБЛЮ 
ЙОГО У МІЛЬЙОН РАЗІВ 
СИЛЬНІШЕ»

Бог подарував подружжю двох 
доньок – Олю і Аню.

«Мій Антон завжди про сина 
мріяв. Тепер маємо двох зятів, то 
вони нам як сини, – ділиться Марія. 
– Старша донька Оля медичний уні-
верситет закінчила, а менша – між-
народні відносини. Оля мені з кос-
метикою допомагає, поради дає про 
лікувальні властивості меду. Менша 
донька – хороший менеджер. Тепер 
батькові допомагає».

Подружжя Шотіків розбагатіло 
вже й на трьох онуків: дівчаток Кат-
русю та Софійку і хлопчика Тимо-
фійка.

Коли запитую Марію, що най-
більше подобається їй в чоловіко-
ві, жінка мило усміхається, а потім 
каже: «Знаєте, не люблю його так, як 
колись. Люблю його у мільйон разів 
сильніше. Це надзвичайна людина. 
Дуже добра і щира. Пишаюся, що у 
мене такий чоловік».

Антон Шотік каже, що секрет 
їхнього сімейного щастя насправді 
дуже простий: «Моє щастя склада-
ється зі звичайних буднів. Щастя – 
це коли дружина і діти поряд. А най-
краще задоволення – коли Марія та 
діти щасливі. У житті по-всякому 
буває, але треба вміти прощати та 
терпіти».

виносив чималу торбу з усіляким 
мотлохом. «Здрастуй, божевільна 
мрійнице, – привітався. – Уже не 
смішно? До речі, будьмо знайомі: 
я – Ігор». «Рита...», – тамуючи сміх, 
мовила дівчина. З’ясувалося, що 
Ігор буквально днями переїхав у 
їхній будинок в бабусину квартиру, 
тепер ось робить ремонт.

Вони гуляли містом аж до вечо-
ра. Годували голубів на площі. Їли 
морозиво на лавочці. Танцювали 
під теплим сліпим дощем під аком-
панемент саксофоніста, який щолі-
та тішив публіку в міському парку. 
Просто дивилися одне одному в очі. 
«Завтра вийдеш?» – знітившись, не-
мов школяр, питав Ігор біля під’їзду. 
«Вийду...».

На вихідні вони з Ігорем їздили 
в село у бабусину тиху хату, де ген 
за тином веселка з річки воду п’є. 
Поки коханий сидів з вудкою на бе-
резі, Рита порпалася у квітнику. Як 
рясно цьогоріч цвітуть лілії! 

«Лесю, треба зустрітися. Термі-
ново!» – торохтіла Рита найкращій 
подрузі телефоном. І вже з порога, 
Леся навіть роззутися не встигла, 
випалила: «А я закохалася! У нас все 
серйозно. Може, навіть поберемося 
восени!». Подруга знизала плечима, 

вмостилася на дивані й приготува-
лася до емоційної Ритиної тиради. 
Атож, не перший-бо день знайомі.

«Знаєш, аж самій закортіло по-
дивитися на твого Ігорчика. Невже 
справді такий хороший? Позна-
йомиш? Не бійся, не відіб’ю. Ми ж 
подруги», – підморгнула. На мить 
Ритине серце стислося від перед-
чуття чогось недоброго, але дівчи-
на відмела його геть. Адже ж вона 
довіряє коханому. І Лесі також.

...Учора він не зателефонував. І 
сьогодні вранці теж. Дотерпівши до 
вечора, Рита набрала його номер. 
«Ваш абонент поза зоною досяж-
ності...» – безбарвний електронний 
голос розкраяв серце навпіл. Може, 
телефон загубив? Чи не хоче її ба-
чити? Але ж присягався, що любить, 
що вона – єдина, що разом – назав-
жди. Заштовхавши гордість десь 
далеко, в самий закуток стривоже-
ної душі, подалася до Ігоря додому. 
Пішла як була: у легкому халатику й 
капцях.

Довго дзвонила у двері. Здаєть-
ся, надто довго. Точно щось трапи-
лося. Бо ж чому не відчиняє? З того 
боку почувся якийсь шерех. Рита 
вкотре натиснула на кнопку дзвін-
ка. Із прочинених дверей виглянув 

Ігор. Якийсь знічений. Із одягу – 
тільки рушник. «Що трапилося?» – 
злякано зазирнув у вічі. «Просто не 
могла до тебе додзвонитися. Де ж 
ти подівся?» – Рита ледве стримува-
ла сльози. «Та я... того...» – не міг до-
брати слів хлопець. «Милий, ну я ж 
уже зачекалася. Хто там іще?» – теж 
закутана в самий тільки рушник, на 
поріг вискочила... Леся. Повисла тя-
гуча тиша. Рита німувала, вдивляю-
чись у знічені обличчя коханого чо-
ловіка й найкращої подруги. Відтак 
зірвалася й побігла геть. Отямилася 
лишень удома. Сиділа в темноті. 
Плакала. Шматувала спільні світли-
ни. Телефон був уже червоний від 
дзвінків та повідомлень. Але вона 
так і не взяла слухавку. Десь біля 
дванадцятої подзвонили у двері. 
Рита напевне знала, що це Ігор. Але 
бачити його не була годна. Нав-
шпиньки у кімнату ввійшла мама: 
«Доню, тут до тебе прийшли...». 
«Мамо, я не хочу його бачити!» – зі-
рвалася на крик дівчина. Але Ігор 
уже стояв на порозі. «Благаю, ви-
слухай, – хапав за руки. – Не знаю, 
що зі мною сталося. Потьмарення 
якесь. Леська ж мені навіть не подо-
бається. Сама на шиї повисла. Прос-
ти...». Однак простити зраду двох 
близьких людей Риті було несила.

...І ось тепер вона стоїть посеред 
бабусиного подвір’я, зігріта літнім 
сонечком, умита світлим дощиком. 
Рана у серці ще болить. Але в душі 
народжується якийсь тихий спокій. 
«Усе минає. Мине й біль, – подумки 
сказала сама собі. – Після невдачі 
завше приходить успіх. Після роз-
чарування буде втіха. А після дощу 
неодмінно намалюється веселка...».

Може, колись вона навіть про-
бачить Ігореві зраду. Тільки це буде 
не сьогодні. Бо нині вона наодинці з 
дощем чекає, коли прийде веселка, 
щоб ген за бабусиним тином пити 
воду з річки.

Вулики пасічник отримав у спадок від діда
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  Ірина КАЧАН
Луцьк

культурний фронт

на лінії вогнюзнай наших!

Уперше за 11 років 
на фестивалі 
українського духу 

«Бандерштат», що відбувся 
на початку серпня, виступив 
легендарний лідер гурту 
«Воплі Відоплясова» Олег 
Скрипка. Патріотичну 
публіку 53-річний музикант 
не лишень розважав 
запальними хітами зі сцени, 
закриваючи дійство, а й 
знайшов час поділитися 
власними міркуваннями 
з приводу реалій сучасної 
української культури на 
гутірці, що традиційно 
зібрала інтелектуальну й 
небайдужу молодь.

– Готуємо новий альбом, буде-
мо випускати по пісні. Цього разу 
розпочнемо із народної «Несе Галя 
воду».  Вона в нашому репертуарі 
вже давно, але тільки тепер ми її 
записали і зняли кліп, який пред-
ставимо восени. І вже восени їдемо 
з туром до Америки та Канади. В 
Україні ж нову програму «ВВ» пред-
ставить уже наступного року.

– Незабаром Україна відзна-
чить 26-ту річницю незалежності. 
Увесь цей час ви творили й мали 
нагоду спостерігати за розвит-
ком української музики. Зміни 
вас тішать?

– По-перше, українська музика 
є, по-друге, маємо феномен розкві-
ту української рок-музики. За ці 26 
років наші музиканти сформували 
цілий напрямок – український рок. 
Є дуже багато талановитих і якіс-

США

Нещодавно у Вашингтоні 
відбувся міжнародний 

конкурс з нейронаук – 
International Brain Bee. Україну 
представила випускниця 
Луцької гімназії №14 імені 
Василя Сухомлинського 
Анастасія Цимбалюк. 
Дівчина змагалася із 
24 представниками країн  
різних континентів.  

Brain Bee – це змагання серед 
школярів у галузі знань з нейро-
хірургії. Конкурс заснував у США 
професор Університету Меріленда 
Норберт Мислінський. Він пере-
конаний: його переможці в май-
бутньому зможуть знайти шляхи 
лікування більш ніж 1000 невроло-
гічних та психічних розладів, на які 
страждають люди.

Учасники відповідали на усні 
запитання, розв’язували письмові 
тести, визначали анатомічні струк-
тури на справжніх препаратах 
головного мозку, працювали із мі-
кроскопічними препаратами, а та-
кож пробували себе у ролі лікаря – 
діагностували хвороби, симптоми 
яких демонстрували спеціально 
підготовлені актори.

ОЛЕГ СКРИПКА: «УКРАЇНСЬКЕ – 
ЦЕ ПЕРЕДУСІМ УКРАЇНОМОВНЕ»

ЛУЧАНКА ПРЕДСТАВИЛА УКРАЇНУ 
НА КОНКУРСІ НЕЙРОНАУК

них команд. Та, на жаль, ми поки 
не збудували справжньої незалеж-
ної України, тому такі фестивалі, як 
«Бандерштат», дуже важливі. Важ-
ливі для розвитку музики, для само-
ідентифікації молоді. Власне, це і є 
інструмент побудови направду не-
залежної України, незалежної куль-
турно. Так само, як квоти і безвіз, які 
також є інструментами на шляху до 
незалежності.

Поки що країна, в якій ми живе-
мо, – це така собі демоверсія держа-

МУЗИКАНТ ПЕВЕН, ЩО ГОДУВАТИ ЛЮДЕЙ НЕЯКІСНОЮ МУЗИКОЮ – 
ПОЛІТИЧНО ВИГІДНО, АБИ ПОТІМ ВОНИ ОБИРАЛИ НЕЯКІСНИХ ПОЛІТИКІВ

«Це свято спілкування з одно-
думцями з різних країн. Саме з цією 
метою американські школярі, які 
допомагали організовувати та про-
водити змагання, заснували торік 
Міжнародну асоціацію юних ней-
ронауковців (International Youth 
Neuroscience Association). Анастасія 
стала першим членом цієї організа-
ції від нашої країни», – каже коорди-
натор національного етапу змагань 
Андрій Чернінський.  

«Участь у конкурсі була над-
звичайно корисною для мене. Я не 
лише познайомилася з новими ці-
кавими людьми з усього світу, а ще 
й визначилася зі своїм майбутнім. 
До цього я лише була впевненою 
в тому, що хочу вивчати біологію, 
але не знала, яку конкретно галузь. 
International Brain Bee показав мені 
всю важливість нейронауки. Робота 
науковців у цій сфері призводить 
не лише до друку нових книг і під-
ручників, а й дає надію для тяжко-
хворих людей», – каже дівчина.

До речі, Настя уже є студенткою 
Інституту біології та медицини Київ-
ського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Дівчина має 
усі шанси розпочати успішну науко-
ву кар’єру в галузі нейронаук.

Луцьк

Майже 2,5 тисячі 
життів врятували 

у зоні найактивніших 
бойових дій на сході 
України представники 
добровільного медичного 
батальйону «Госпітальєри». 
Про це розповіла його 
очільниця Яна Зінкевич, 
яка завітала до Луцька на 
патріотичний фестиваль 
«Бандерштат».

«Наш батальйон виник 6 лип-
ня 2014 року, все почалося до-
сить швидко. Був самий розпал 
війни, дуже багато втрат. Одразу 
стало зрозуміло, що немає людей, 
готових цим займатися, адже це 
великий шмат роботи», – поділи-
лася Яна Зінкевич історією гурту-
вання невеликої кількості людей, 
які евакуйовували поранених, 
надавали їм медичну допомогу, 
вивозили загиблих. Згодом ця 
ініціатива зібрала більше добро-
вольців, завдяки чому було ство-
рено медичний батальйон «Госпі-
тальєри».

Також у рамках діяльності 
батальйону відбуваються спеціа-
лізовані тижневі вишколи, які 

вже пройшли близько 600 людей. 
«Я розуміла, що не можу сидіти 
склавши руки. І вирішила ро-
бити те, що в моїх силах. Зможу 
врятувати одне життя – врятую 
одне життя, зможу врятувати 
п’ять життів – добре, врятую де-
сять – ще краще... Так і зараз, хоча 
здоров’я мені багато не дозволяє. 
Тягну цю місію донині, адже ко-
жен місяць – це чиїсь врятовані 
життя», – зауважила 22-річна Яна, 
яка у 2015-му потрапила в страш-
ну аварію, після якої опинилася 
на візку. 

Дівчина вважає, що війна в 
Україні закінчиться ще не скоро. 
Люди почали звикати до її реалій 
і ставати байдужими. «Спочатку 
навіть рівень гуманітарної допо-
моги був високим, волонтери по-
стійно допомагали, зараз цього 
поменшало».

Волонтерка відзначає: ката-
строфічним залишається рівень 
захворюваності серед учасників 
АТО, зокрема на онкологічні хво-
роби. Причин кілька: це і постійні 
стреси, і погане харчування, і не-
відповідні санітарні умови, і на-
віть випробування різноманітних 
видів зброї.

МЕДИКИ-ДОБРОВОЛЬЦІ 
ВРЯТУВАЛИ МАЙЖЕ 
2,5 ТИСЯЧІ ЖИТТІВ НА СХОДІ

Анастасія Цимбалюк показа-
ла високий рівень знань, зокрема, 
правильно визначила 23 нервові 
структури з 25 запропонованих на 
етапі нейроанатомії. Проте у під-
сумку більш сильними виявилися 
представники з інших країн. Перше 
місце отримав Сойас Вегл (США), 
друге місце посіла Мілена Малча-
рек (Польща), а третє – Ервін Вета-
муту (Малайзія).

Усі учасники отримали почесні 
трофеї, медалі, сертифікати, а най-
сильніших відзначили ще й грошо-
вими винагородами. 

ДОСЬЄ
Олег Юрійович Скрипка – український музикант-
мультиінструменталіст, вокаліст, композитор, лідер етно-
рок-гурту «Воплі Відоплясова». Народився 24 травня 1964 
року в місті Совєтабад (Таджицька РСР) у сім’ї українських 
переселенців. Мати Ганна Олексіївна родом з маленького 
села на Курщині, батько Юрій Павлович – з хутора на 
Полтавщині. Виріс у Мурманській області Росії. 1986 року 
закінчив радіотехнічний факультет Київського політехнічного 
інституту. Цього ж року було створено гурт «ВВ», який за 30 
років творчої діяльності випустив шість студійних альбомів.

ефіри. Годувати людей неякісною му-
зикою – політично вигідно, аби потім 
вони обирали неякісний політичний 
матеріал.

– Скільки часу потрібно і які 
зусилля, аби наша музика повніс-
тю стала українською?

– Тиждень-два. Потрібно просто 
забрати з ефірів усе зайве. Але якщо 
немає такого бажання, це ніколи не 
закінчиться. Взяти й поставити в 
ефір якісну українську музику дуже 
просто – її потрібно взяти і постави-
ти. Але коли її не ставлять в ефір, усі 
думають, що її немає. 

– А вона є? Адже часто можна 
почути думку, що її обмаль.

– Її дуже багато. Але поширена 
протилежна думка, бо над цим не 
працює держава, яка має потрібні 
інструменти.  

– Що й кому потрібно робити, 
аби ті українські гурти, які висту-
пають на «Бандерштаті», збирали 
бодай маленькі, але стадіони? «Хай яким толерантним буде росіянин, для 

нього принциповим є те, що ми – браття 
та один народ, а отже, вони мають право 
на нашу територію. Подібне за другою-
третьою чаркою скаже будь-який російський 
опозиціонер. Вони не визнають нашу 
окремість та самостійність, наше існування 
для них – абсурд. Тому жодної толерантності. 
Потрібно будувати власну історію, 
відгородившись від росіян стіною…»

«Музичні канали пропагують стриптиз, а діти 
вбирають усе це, як губка. Нині в мас-медіа 
відбувається саботаж, коли мовні квоти або 
ігнорують, або дають в ефір низькоякісний 
україномовний продукт. Саме тому мої діти 
не дивляться телевізор, його просто немає 
вдома, а в гостях це – заборонена розвага…»

ви, тому що реальна держава може 
захищати себе на фронтах і звільни-
ти окуповані території. Ми ж поки 
не в силах. Так само, як не в силах 
ми звільнити й окупований інфор-
маційний простір. Оскільки держава 
не функціонує так, як мала б, то це ві-
дображається і на музиці. У культур-
ному середовищі надто багато пара-
зитизму, зокрема іноземного, адже 
чимало пісень на радіо й телебачен-
ні – іноземною мовою, люди зазом-
бовані цією музикою. Паразитизм є й 
вітчизняний: коли ми говоримо про 
боротьбу за українську музику, куль-
туру, то чітко не розділяємо, що укра-
їнське – це передусім україномовне. І 
тут не може бути жодних дискусій. Та 
коли ми боремося за україномовну 
музику, не постає, на жаль, питання 
якості. Ті люди, які співали росій-
ською, швидко переходять на укра-
їнську мову і роблять такий же не-
якісний матеріал, як і робили, й цим 
неякісним матеріалом забивають 

Олег Скрипка зізнався, що йому приємно вперше потрапити 
на рок-фестиваль, де не заведено вживати алкоголь

Настя – майбутній науковець

– Це питання інформаційно-
го простору. Людина жива, поки 
жива її душа. А душа країни – це 
інформаційний простір. А коли ін-
формаційний простір належить не 
нашій державі, то він паразитова-
ний, засмічений і маніпульований 
іншими державами. А культурний 
простір – суттєва частина інформа-
ційного. Влада має вести держав-
ницьку політику, україноцентричну, 
сприяти інформаційно україномов-
ному продукту. 

– Тобто про вихід на західний 
ринок не йдеться?

– Для того щоб сподобатися на 
Заході, перш за все треба сподоба-
тися собі. Усе починається із само-
поваги: якщо ми не знаємо нашу 
культуру, традиції, не слухаємо 
українську музику, не читаємо укра-
їнські книги, то чому наші західні 
партнери будуть цим цікавитися? 
Тобто українська музика має спо-
чатку заволодіти власним ринком, а 
згодом виходити на західні.

з власного архіву
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  Підготувала Лілія БОНДАР 
  Ямайка 

ЛУЦЬК БУДЕ ЦЕНТРОМ 
ОЛІМПІЙСЬКОЇ 
ПІДГОТОВКИ 
ЛЕГКОАТЛЕТІВ
Київ

9 серпня на засіданні уряду 
затверджено проект постанови 
Кабінету Міністрів України «Про 
утворення державних установ 
«Східний державний центр 
олімпійської підготовки з легкої 
атлетики»  та «Західний державний 
центр олімпійської підготовки з 
легкої атлетики».

Отож, у Луцьку в розпорядженні 
спортсменів центру будуть спортив-
ні та медико-відновлювальні об’єкти 
Східноєвропейського національного 
університету, Луцького національного 
технічного університету, спортивна інф-
раструктура міста Луцька, зокрема ста-
діон «Авангард». 

Наразі триватиме важка підготовча 
робота для повноцінної діяльності луць-
кого Центру. Він, як і сумський, відповід-
но до рішення уряду, має запрацювати 
із 1 січня 2018 року.

ГРОНОВИЧ ВИГРАЛА 
ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ
Фінляндія

Лучанка Оксана Гронович стала 
чемпіонкою Європи з класичного жиму 
лежачи серед юніорок, який проходить 
цими днями у Фінляндії. Їй підкорилася 
вага у 75 кг. Гронович виступала у ваго-
вій категорії до 52 кг. Інша українка, Анна 
Рикун, у ваговій категорії до 57 кг також 
завоювала золото, відтак у підсумку жі-
ноча збірна команда України серед юні-
орок посіла друге командне місце.

НОВИНКИ «ЛУЧЕСЬК 
ПІВМАРАФОНУ»
Луцьк

Триває реєстрація на головну осінню 
спортивну подію Луцька. Цього року 
дійство відбуватиметься два дні 
поспіль (9-10 вересня). У «Лучеськ 
півмарафоні» передбачили шоу-
програму, а окрім головного забігу 
на 21 км, відбудуться тематичні 
забіги, дитячі змагання. 

У переддень головного старту на 
учасників свята чекають велоперегони 
крос-кантрі, змагання зі спортивного 
орієнтування у парку, так званий кольо-
ровий пробіг навколо замку «Кольоро-
вий Лучеськ», фестиваль «М’яса та пива». 
Для кольорового забігу учасникам роз-
дадуть спеціальні фарби холі. Аби  їх 
змити, на Замковій площі встановлять 
душі, приберуть і саму площу.

Програма «Лучеськ півмарафону 
2017», який 10 вересня стартує біля 
пам’ятника Тарасу Шевченку, складаєть-
ся із забігів на 5, 10, 21 км, дитячих стар-
тів на 100 м, 500 м, 1000 м. 

Переможці основних забігів претен-
дуватимуть на грошові винагороди та 
подарунки, відбудеться й лотерея серед 
учасників забігів. 

Для реєстрації у «Лучеськ півмара-
фоні» завітайте на сайт http://run.sport.
lutsk.ua/.

перспектива

тендітні й сильні

ноги в руки

історія успіху

Найшвидший бігун у світі, 
легендарний спринтер 
Усейн Болт готується 

завершити спортивну кар’єру. 30-
річний Болт – єдиний спортсмен, 
якому вдалося перемогти на 
дистанціях 100 і 200 метрів 
на трьох Олімпіадах поспіль: у 
Пекіні (2008), Лондоні (2012) і 
Ріо-де-Жанейро (2016). На його 
рахунку – чинні рекорди світу з 
бігу на 100 м (9,58 секунди) і 200 м 
(19,19). Шість разів його визнавали 
найкращим легкоатлетом світу 
за версією Міжнародної асоціації 
легкоатлетичних федерацій. Йому 
навіть дали прізвисько Блискавка. 
Однак на нещодавньому 
Чемпіонаті світу з легкої атлетики 
в Лондоні Болт опинився на 
третьому місці у забігу на 
100 метрів. 

СПОРТСМЕН З НЕТРІВ 
Усейн Сент-Лео Болт народився в малень-

кому ямайському селищі Шервуд-Контент у 
родині власника продуктового магазину і до-
могосподарки. З дитинства Усейн полюбив 
крикет. Він постійно грав у цю гру, викорис-
товуючи апельсини замість м’ячів, а пеньки 
бананових дерев – замість воріт. Коли Болт 
брав участь у шкільних змаганнях з крикету, 
тренер легкоатлетичної команди побачив 
фантастичну швидкість хлопчика і запропо-
нував йому займатися бігом. 

Уперше світовий рекорд на стометрівці 
Усейн Болт побив у 21-річному віці навесні 
2008 року. Тоді на змаганнях Adidas Grand Prix 
у США він подолав 100 метрів за 9,72 секун-
ди. Через кілька місяців на Олімпіаді в Пекі-
ні Болт виграв три золота: на 100 м, 200 м, а 
також в естафеті 4х100 м. Усейн оновив і свій 
рекорд на стометрівці – він пробіг дистанцію 
за 9,69 секунди. 

Коли Болт був маленьким, у його селищі не 
було вуличного освітлення і води в будинках. 
«Три золоті медалі дозволили нам провести 
проточну воду, – розповіла мати спринтера 
виданню The Guardian. – Він постійно перема-
гав, і ми змогли відремонтувати дорогу».

На чемпіонаті світу 2009 року в Німеччині 
Болт встановив два світові рекорди: пробіг 
100 м за 9,58 секунди і 200 м за 19,19 секунди. 
А на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні 
Болт виграв ще три нагороди найвищого ґа-
тунку.

ОСТАННІЙ ЗАБІГ БЛИСКАВКИ: 
НАЙШВИДША ЛЮДИНА 
ПЛАНЕТИ ІДЕ ЗІ СПОРТУ 

стрітбол підсумки

Луцьк

Етап Чемпіонату України з 
баскетболу 3х3, під час якого 
всі охочі могли позмагатися 
за путівку до фіналу в Києві, 
відбувся у Луцьку.  

У турнірі взяли участь 11 ко-
манд. Фінальний матч подарував 
глядачам неймовірні емоції. «Апас-
ні єноти» та «Чаклуни» йшли нога в 
ногу, проте останні все-таки зуміли 
дотиснути суперника та вирвати 
перемогу – 14:8.

У результаті «Чаклуни» вийшли 
до фіналу змагань, які відбудуться 
24 серпня в Києві.

«ЧАКЛУНИ» 
ЗІГРАЮТЬ У ФІНАЛІ 
ЧЕМПІОНАТУ 
УКРАЇНИ

КОНТРАКТИ ЗІ 
СПОРТИВНИМИ БРЕНДАМИ 

Дебютну нагороду ямайський спринтер 
завоював 15-річним, коли виграв срібло в 
забігу на 200 м на чемпіонаті Ямайки серед 
старшокласників. Це сталося в 2001 році, тоді 
ж юний бігун потрапив на радар компанії 
Puma, яка вирішила підтримувати таланови-
того легкоатлета. Через два роки бренд під-
писав з Усейном перший скромний контракт. 
До Олімпійських ігор 2008 року Puma разом 
зі стільниковим оператором Digicel були єди-
ними спонсорами спортсмена.

У 2010 році Усейн підписав зі спортивним 
брендом нову угоду, яка, за даними ЗМІ, стала 
найбільшою в історії спорту. Суму контракту 
не повідомляли, проте й досі ширяться чутки, 
що її можна порівняти з контрактом футбо-
ліста Кріштіану Роналду з Nike (гравець про-
тягом чотирьох років отримав 32,5 мільйона 
доларів).

Пізніше з’ясувалося, що Puma в період з 
2010 до 2013 року платила Болту щороку по 
дев’ять мільйонів доларів. У 2013 році бігун 
підписав з брендом довічну угоду. До моменту 
завершення кар’єри Болту щорічно виплачу-
ватимуть по 10 мільйонів доларів, а потім він 
буде отримувати чотири мільйони доларів на 
рік як міжнародний представник компанії.

Усейн Болт контактував з багатьма спор-
тивними брендами, але ніколи не підписував 
з ними контрактів.

«Безумовно, інші компанії також бажали 
стати моїми партнерами, але Puma – голов-
ний мій партнер, – зізнається спортсмен. – 
Ми працюємо разом протягом кількох років, 
вони стали для мене сім’єю і я не потребую 
нової сім’ї».

Контракт з Усейном також підписала Visa, 
яка зробила спортсмена обличчям своєї ре-
кламної кампанії в Європі. 

300 ТИСЯЧ ДОЛАРІВ – 
ЗА УЧАСТЬ В ЗАБІГУ 

За даними Forbes, у 2012 році спортсмен 
отримав статус найбільш заможного легко-
атлета сучасності. Якщо Болт брав участь у 
змаганнях, то аншлаг на стадіоні був гаранто-
ваний. Аби Болт став учасником паризького 
забігу на 200 метрів у рамках комерційного 
легкоатлетичного турніру «Діамантова ліга», 
організаторам довелося заплатити спортсме-
ну 300 тисяч доларів.

«Болт – найбільш високооплачуваний 
легкоатлет в історії. Крім цього, він, можливо, 
найбільш недооцінений легкоатлет», – вважає 
знаменитий агент Пол Дойл. 

Крім цього, Усейн Болт встиг написати 
кілька книг. Після тріумфу в Пекіні він опублі-
кував «9:58. Бути найшвидшою людиною у сві-
ті». У 2013 році після перемоги на Олімпіаді в 
Лондоні в світ вийшла його книга «Швидше за 
блискавку. Моя автобіографія». Болт заснував 
благодійний фонд Usain Bolt Foundation, по-
кликаний допомагати дітям з Ямайки. Якось 
легкоатлет навіть перерахував 1,5 мільйона 
доларів рідній школі, щоб у ній не закрили 
програму з легкої атлетики.

«Коли я була вагітна, то їла солодощі. Ймо-
вірно, через це він такий активний, – міркує 
мама атлета Дженніфер Болт. – Цікаво, що 
він народився на півтора тижня пізніше, ніж 
передбачалося. Це єдиний випадок, коли він 
продемонстрував повільність».

Напередодні завершення кар’єри Усейн 
Болт залишається одним із найбільш популяр-
них світових атлетів у соцмережах: у Facebook 
за ним стежить понад 19 мільйонів людей, в 
Instagram – понад 7 мільйонів, у Twitter – по-
над 4 мільйони.

Болт каже, що завершує спортивну 
кар’єру, бо хоче нарешті розслабитися та на-
солодитися життям. А після цього, можливо, 
повернеться до світової атлетики. Та вже, 
напевно, в іншій ролі. Безсумнівно, великий 
спорт за ним сумуватиме. 

w
ikipedia.org

«Не думайте бігати, грайте 
у теніс чи гольф. Біг – це 
для справжніх чоловіків!»

ЛОНДОН, ГУД БАЙ!
Великобританія

У столиці Великобританії 
фінішував чемпіонат світу 
з легкої атлетики. Волинь 
змогла відправити на 
найбільші легкоатлетичні 
змагання планети відразу 
шістьох спортсменів. 

Вони по-різному виступили 
в Лондоні, але для всіх наших 
легкоатлетів чемпіонат світу 
став чудовою школою досвіду. 
Власне, вже сам прохід до когор-
ти найкращих лгкоатлетів світу 
вважається чималим успіхом 
для будь-якого спортсмена.

Отож, метальниця молота 
Ірина Климець не змогла проби-
тися у фінал, наметавши в квалі-
фікації 64,20 м.  

Юрій Русюк фінішував у ма-
рафоні 36-м із 71 учасника, який 
завершив біг (усього стартував 
101 спортсмен).

Іван Банзерук у спортивній 
ходьбі на 50 км був 19-м із 49 
учасників. Іван Лосєв на 20 км фі-
нішував 32-м із 64 атлетів. 

У жіночому заході на 20 км 
сталася прикрість – Надію Бо-
ровську судді зняли з дистанції 
за кілька кілометрів до фінішу, 
причому наша атлетка в цей мо-
мент була у десятці кращих... Ва-
лентина Мирончук – 32-га із 61-
го учасника. 

Усі троє українських марафонців фінішували у 
верхній частині списку. Приємно, що серед них 
і Юрій Русюк зі Шклиня (Горохівський район).

facebook.com
/yuriy.rusyuk

Оксана Гронович (праворуч) – одна 
із вихованок тренера Олега Хом’яка

facebook.com
/oleg.khom

yak.5

Усейн Болт з тренером Гленом Міллсом 

m
irla.com

Напередодні Олімпійських ігор 2016 року в Ріо про Болта 
створили мультфільм «Хлопчик, який навчився літати», у якому 
мама підбадьорювала Усейна перед юніорським Чемпіонатом 
світу, коли той від хвилювання взув кросівку не на ту ногу. А вже 
після Ігор, у вересні, британці випустили документальний фільм 
«Я – Болт» про кар’єру ямайця. Болт з’являвся в американському 
ТБ-шоу Saturday Night Live, де зіграв себе в пародійному скетчі. 
Цьогоріч спортсмен жартував, що хотів би знятися у фільмі про 
супергероїв «Флеш» – «Блискавка».

БОЛТ – ГЕРОЙ ФІЛЬМІВ ТА МУЛЬТИКІВ
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Арнольд Шварценеггер 
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Сторінку підготував Юрій КОНКЕВИЧ

прем’єр-ліга

перша ліга

грошей багато не буває

Турнірна таблиця Першої ліги
М Команда І В Н П РМ О
1 Арсенал (Київ) 6 5 1 0 11 - 4 16
2 Геліос (Харків) 6 5 0 1 10 - 3 15
3 Колос (Ковалівка) 6 4 1 1 10 - 5 13
4 Інгулець (Петрове) 6 4 1 1 10 - 5 13
5 Полтава (Полтава) 6 4 1 1 8 - 3 13

14 ВОЛИНЬ (ЛУЦЬК) 6 1 1 4 5 - 10 4
15 Рух (Винники) 6 1 1 4 6 - 11 4
16 Гірник-Спорт (Горішні Плавні) 6 1 0 5 4 - 9 3
17 Черкаський Дніпро (Черкаси) 6 1 0 5 6 - 12 3
18 Кремінь (Кременчук) 6 1 0 5 4 - 14 3

МАРУІПОЛЬ – НАШ?
«Футбол – поза 
політикою», «Не 
треба змішувати гру 
мільйонів із брудом, 
це всього-на-всього 
гра з м’ячем», – часто 
чуємо це, коли хтось 
виявляє принциповість 
і через футбол 
(матчі, медіа, заяви, 

акції) намагається встановити 
справедливість. 

Особливого маневру українським 
вболівальникам немає, адже в УЕФА до-
тепер керують ретрогради і люди, які 
не знають історії. Відтак нас часто штра-
фують і карають за національні гасла та 
банери на матчах наших команд. Однак, 
коли мова заходить про суто українські 
розбірки і до справи беруться люди, які 
розуміють, що футбол – це якщо не по-
літика, то принаймні значне соціальне 
явище, виявляється, що навести лад у грі 
мільйонів можна. Принаймні вигнати з 
футболу тих, хто заплямував честь гри і 
взагалі паспорт громадянина України.

Події кількох останніх тижнів – під-
твердження цьому. Спочатку українські 
спортивні ЗМІ фактично домоглися від 
арбітра Анатолія Жабченка відмови су-
дити матч №1 нашого сезону – за Супер-
кубок України. Жабченко разом зі ще 
одним рефері Ваксом жили у Криму, не-
законно перетинали лінію розмежування 
авіатранзитом через Москву. Федерація 
футболу України кілька років заплющу-
вала на це очі, дозволяючи обидвом за-
робляти на нашому футболі. 

Отож, терпець увірвався, і Жабченко 
фактичо закінчив із суддівством в Укра-
їні. Дуже скоро здався й Вакс, якого за 
претензії до роботи називали ще «Юрою 
Баксом». Він написав заяву і гайнув до... 
Криму, де відразу заявився судити там-
тешній суперкубок – так званої Крим-
ської федерації футболу. 

Ще одна успішна публічна акція відбу-
лася у Львові. Фанати «Карпат» виступили 
проти підписання контракту з півзахис-
ником Громовим. Причиною такого став-
лення до футболіста є факт його виступів 
за російські «Крилья Совєтов», а також 
кілька фото в Instagram футболіста. На 
одному з них – довжелезний святковий 
стіл і підпис про те, що «таким має бути 
справж ній кордон між Україною і Росією». 
Фото датовано 2015 роком... І Громова у 
Львові змушені були «пропедалити».

Наступний подібний скандал визрів у 
«Динамо». Тут вперто не хочуть їхати до 
Маріуполя, побоюючись терактів. Хоча в 
столиці українського Азова вже зіграли 
три інші команди, дві з яких – із заходу 
країни. Братів Суркісів продовжують 
пресувати з цього приводу, адже позиція 
«Динамо» фактично сепарська – клуб не 
визнає Маріуполь за українське місто. 

УЗЯЛИСЯ Й ЗА ПТАХІВ
Португалія

Ох уже ці трансферні ділки! Грецький 
АЕК зробив офіційну пропозицію порту-
гальській «Бенфіці» щодо оренди... орла 
Віторії – клубного талісмана лісабонців, 
якого випускають в небеса перед кож-
ним домашнім матчем португальської 
команди.

АЕК хотів використовувати Віторію 
в церемонії відкриття нового стадіону 
(Agia Sophia). Один із символів АЕКа – 
двоголовий орел, він зображений на 
гербі клубу.

«Бенфіка» грекам відмовила. При-
чина – занепокоєння психічним станом 
пташки-талісмана.

рефлексії

не домовилися

НОВАЧКИ ТРИМАЮТЬ ТЕМП, 
«КАРПАТИ» ЗНОВ ПРОГРАЛИ

«ВОЛИНЬ» ПЕРЕПЛИЛА 
«ЧЕРКАСЬКИЙ ДНІПРО»

ВІД ЗІРКИ-ФУТБОЛІСТА ДО БОСА НАРКОМАФІЇ

«Верес» продовжує грати домашні матчі у Львові, організовуючи 
доїзд уболівальників на спеціальних електричках із Рівного

Турнірна таблиця Прем’єр-ліги

М Команда І В Н П Р О

1 Динамо 5 4 1 0 10 13
2 Шахтар 5 4 0 1 6 12
3 Олімпік 5 3 2 0 5 11
4 Ворскла 5 3 1 1 1 10
5 Маріуполь 5 2 2 1 4 8
6 Верес   5 1 3 1 1 6
7 Сталь 5 2 0 3 -2 6
8 Зоря 5 1 2 2 -2 5
9 Карпати 5 1 1 3 -8 4

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

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

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

Київ

Черговий тур українського 
чемпіонату не приніс 
особливо сенсаційних 

результатів, але підтримав 
тенденцію перших турів на 
повернення глядачів на стадіони. 
Футбол у нашій Прем’єр-лізі дуже 
поволі починає знову подобатися й 
цікавити українців. 

Одна з причин – намагання дати бій лі-
дерам. Якщо «Зірка» у Києві не змогла бодай 
раз вдарити у ворота «Динамо», то «Олексан-
дрія» перед очима у своєї публіки на рівних 
змагалася із «Шахтарем» та була близькою до 
нічиєї.

Розчарували «Карпати», які в одні ворота 
програли у Маріуполі. «Верес» поступився 
«Зорі» за загалом нічийної гри. «Сталь» ми-
нулого тижня не тільки на останніх секундах 
поступилася «Ворсклі», але й встигла змінити 
місце дислокації. Тепер команда виступа-
тиме на київській «Оболонь Арені», а клуб 
змінив місце прописки із Кам’янського на 
Київ. Донедавна «Сталь» грала ближче до ма-
лої батьківщини – у Дніпрі. Вже третій сезон 
поспіль клуб грає не в рідному місті, не по-
спішаючи завершувати реконструкцію свого 
стадіону. 

У наступному турі є два ключові матчі. 
«Карпати» вдома приймуть «Олександрію», і 
поразка в цій грі може коштувати посади іс-
панським тренерам «Карпат». Недарма на мат-
чі в Маріуполі був присутній Мирон Марке-
вич – подейкують, що він може вибачити старі 

Facebook Н
К «Верес»

образи власнику львівського клубу й очолити 
головну команду рідного міста. Інший цікавий 

матч відбудеться у Полтаві, де зійдуться ко-
манди, які дуже успішно почали сезон.

Мексика

У мексиканського 
футболіста Рафи Маркеса 
склалася видатна кар’єра. 
Не грандіозна, але 
видатна. Він – володар 
унікального світового 
рекорду, рекордсмен 
збірної Мексики за 
багатьма показниками і 
провів кілька прекрасних 
років у складі «Монако» й 
«Барселони».

Рафаель – єдиний у світі фут-
боліст, який був капітаном своєї 
національної збірної на чотирьох 
чемпіонатах світу. Він провів най-
більше матчів за збірну Мексики 
на ЧС. У 38 років спортсмен про-
довжує видатну кар’єру в націо-
нальній команді. Маркес вигра-
вав чемпіонати Франції, Іспанії, 
Мексики, Лігу чемпіонів, Кубок 
Конфедерацій, клубний чемпіо-
нат світу тощо. Загалом, в його 

кар’єрі вистачало і грошей, і тро-
феїв, і слави.

Але ось минулого тижня аме-
риканські правоохоронні органи 
оприлюднили список з 22 осіб, 
яких офіційно підозрюють в ор-
ганізації контрабанди наркотиків 
на територію США. У ньому й наш 
герой...

Причому Рафа не прос-
то пов’язаний, а безпосеред-
ньо працював з одним із топ-
наркобаронів країни Раулем 
Флорес Ернандесом, відкриваю-
чи для того банківські рахунки на 
своє знамените ім’я.

Дев’ять бізнес-напрямків 
Маркеса, в тому числі і його фут-
больна школа для дітей, пов’язані 
з незаконними операціями, які 
вважаються прикриттям для ле-
галізації грошей, отриманих від 
продажу наркотиків.

Американці офіційно заморо-
зили всі рахунки Рафи Маркеса й 
анулювали його американську 

візу. Слідство триває, але можна 
припустити, що проблеми Рафи 
тільки починаються. Американці 
не для того оприлюднили його 
ім’я в числі підозрюваних, аби зу-
пинитися на половині шляху.

Наразі Маркесу 38 років, він 
продовжує виступати за збірну 
Мексики і захищає кольори місце-
вого клубу «Атлас». Рафа дав прес-
конференцію, на якій відкинув усі 
звинувачення й пообіцяв співпра-
цювати зі слідством з будь-яких пи-
тань. Для мексиканських фанатів 
персона Маркеса – справді куль-
това. Він дуже популярний у своїй 
країні, вважається, що Рафа чи не 
ідеальний приклад для молоді, 
як побудувати кар’єру і позитив-
но впливати на оточення. У нього 
безліч різних бізнесів, у тому числі 
й рекламних. Рафа співпрацює з 
багатьма брендами та організаці-
ями, наприклад, з мексиканським 
пенсійним фондом. 

І от тепер – наркотики...

Луцьк

«Хрестоносці» 
нарешті потішили 
своїх уболівальників і 
першою перемогою в 
першій лізі, і аж трьома 
забитими вдома голами. 
Вікторії довелося чекати 
від 16 квітня, коли 
«Волинь» мінімально 
переграла «Зірку» з 
Кропивницького в УПЛ. 

Луцька команда нарешті 
стабілізувала склад, нова тре-
нерська команда менше саха-
ється із крайнощів у крайнощі, 
визначаючи заявку на матчі, а 
досвідчені Неділько, Герасимюк, 
Неделюк та Степанов повели 
молодь вперед. Дуже хотілося б 
вірити, що три очки у грі проти 
хоч і кризового «Черкаського 

Дніпра» допоможуть підняти 
дух команди. 

Водночас гра вкотре пока-
зала й вразливість нової «Во-
лині» – після того, як Степанов, 
Шаповал (з пенальті) та Ляшен-
ко зробили рахунок розгром-
ним, господарі за сім хвилин 
дозволили гостям двічі забити, 
і кінцівка матчу перетворилася 
на гру на нервах.

Склад «Волині» у матчі: Не-
ділько, Романюк, Воробей, Ники-
тюк, Шаповал, Тетеренко (Льозін, 
90+4), Герасимюк (к),  Неделюк 
(Неделюк, 73), Ільницький (Бес-
коровайний, 33),  Ляшенко (Ме-
лінишин, 85), Степанов (Петров, 
46).

Наступний тур «Волинь» 
грає в Охтирці із «Нафтовиком-
Укрнафта» у суботу, 19 серпня. 

Перемога, нехай і не над найсильнішим суперником, додасть 
«Волині» впевненості, яку команда розгубила ще в УПЛ

«Бенфіка» не віддала 
свого талісмана в оренду

Facebook Benfi ka

США розслідують фінансові 
справи найвідомішого 
мексиканського футболіста

fi fa.com
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На півночі Швеції у місцевих водіїв є 
давня традиція блимати фарами, попере-
джаючи про те, що на дорозі олень! У нас 
в Україні теж є така традиція.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Подруга запитує блондинку:
– Чого сумна?
– У посольстві анкету не прийняли для 

візи.
– Чому?
– У самому кінці, в графі «Не заповню-

вати», я написала «Добре».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Хлопець телефоном вчить дівчину ко-
ристуватися фотошопом:

– Відкрий перше вікно, потім друге, по-
тім закрий перше. Вийшло?

– Вийшло.
– Що стало?
– Холодно стало.

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

Три подруги біжать зa потягом, який 
відходить. Дві встигають зaскочити, a трeтя 
залишається і зaливається реготом. 

Черговий по вокзaлу: 
– Ну і шо смішного??? 
– Тa ці дві дурепи мене проводжали!

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

– Ти даремно відмовляєшся, пельмені 
чудові.

– Пристойні люди беруть із собою в кі-
нотеатр попкорн.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Жінка: 
– Мені тут запропонували на кілька 

днів на море поїхати.
Чоловік: 
– Ну і що, ти поїдеш?
Жінка: 
– Хіба я дурна – не скористатись таким 

моментом... А ти не поїдеш?
Чоловік: 
– Ні, звичайно. Що я, дурний – не ско-

ристатись таким моментом...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

У дитячому садочку вихователька за-
питує:

– Хто впісявся?
Піднімаються руки.
– Так. П’ятеро. Хто вкакався?
Піднімаються руки.
– Так. Четверо. Хто утримався?

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

В аптеці:
– У мого чоловіка проблеми з ерекці-

єю. Ви маєте якісь таблетки?
– Ось чудовий засіб!
– Але ж це таблетки для скидання 

ваги!
– Ви п’єте ці таблетки – й у вашого чо-

ловіка поступово покращується ерекція!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Устав о третій годині ночі, щоби схо-
дити до туалету, й на кухні заскочив жінку, 
яка сиділа на дієті.

Жартівливий гороскоп на 17 – 23 серпня
Овен (21.03 – 20.04)
Юрій Фелонюк 
9 квітня 1979 р.
Начальник управління 
Служби безпеки України у 
Волинській області
Тиждень може пробудити у  
вас спрагу ризику, гострих 

вражень та фізичної активності. Ви можете 
захопитися активним спортом, але зараз 
треба пам’ятати про обережність. Велика 
ймовірність моральних травм. 

Телець (21.04 – 21.05)
Юлія Сиротинська 
2 травня 1985 р.
Директор департаменту 
муніципальної варти Луцькради
Робота обіцяє бути вигідною, 
але для бізнесу, інвестицій 
невідповідний час – можливі 

репутаційні збитки. Намагайтеся ладнати з 
людьми й акуратніше ставитися до питань, що 
стосуються законів та легальності вашої ді-
яльності. Уникайте участі в сумнівних справах.

Близнята (22.05 – 21.06)
Андрій Козюра 
6 червня 1980 р.
Депутат Луцькради, адвокат
Гарний період для ділових 
зустрічей і важливих справ. 
Саме час для експериментів 
та необдуманих вчинків. 

Забудьте про всі образи.  Вони не варті 
ваших нервів. Усе складеться якнайкраще. 
Час подбати про власний імідж.

Рак (22.06 – 23.07)
Андрій Турак 
17 липня 1954 р.
Депутат Волиньради, бізнесмен
Нерухомий спосіб життя 
зовсім не корисний, вітаються 
фізична активність, вправи, 
що розвивають координацію 

рухів, витривалість. Корисний контакт із 
землею та водою. Уникайте необдуманих 
проектів, ілюзій і самообману.

Лев (24.07 – 23.08)
Володимир Пащенко 
4 серпня 1972 р.
Бізнесмен, громадський діяч
Можливий прибуток від 
публічних лекцій, виступів на 
сцені, педагогічної діяльності, 
а також від роботи на землі, 

садівництва. Не зарікайтеся, не вірте, не 
бійтеся, не просіть. Імовірні нові пригоди 
італійців в Україні.

Діва (24.08 – 23.09)
Олександр Товстенюк 
22 вересня 1977 р.
Голова правління Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом»
Період, що вимагає від вас 
уважного ставлення до свого 
здоров’я, профілактики 

захворювань, навіть якщо ви прекрасно 
почуваєтеся і не збираєтеся хворіти. 
Доведеться повболівати за друзів. 
Тримайтеся у формі.

Терези (24.09 – 23.10)
Галина Конах 
21 жовтня 1982 р.
Співачка
Тиждень може подарувати 
вам любов і романтичні 
враження. Правда, зберегти 
хороші стосунки зараз буде 

непросто, багато в чому через ваші вчинки. 
Сходіть на шопінг, масаж. Розслаблятися вас 
не треба вчити.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Віктор Левандовський 
15 листопада 1977 р.
Генеральний директор 
ІТ-компанії InternetDevels
Цілком імовірні конфліктні 
ситуації в бізнесі через 
перегрівання партнерів на 

сонці. Час для відпочинку скінчився, галери 
просять хороших гребців. Пошукаєте їх у 
закутках невільничих ринків.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Олександр Тиводар 
26 листопада 1966 р.
Керівник громадського 
формування «Варта порядку»
Не метушіться дарма. 
Намагайтеся зберегти енергію, 
адже вона вам знадобиться. 

Сприятливий час для встановлення 
справедливості й відновлення порядку. 
Подбайте про самопочуття.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Віктор Швидкий 
1 січня 1956 р.
Перший заступник прокурора 
Волинської області
Добробут залежатиме від 
працьовитості й володіння 
тонкощами ремесла. 

Старанність у роботі та скромність у 
запитах можуть принести більше користі, 
ніж марнославне прагнення виділитися, 
звернути на себе увагу начальства.

Водолій (21.01 – 19.02)
Олександр Вовченко 
17 лютого 1991 р.
Начальник патрульної 
поліції Луцька
Гарний день для навчання. За-
пишіться на курси чи майстер-
класи. У роботі має бути поря-

док. Не хапайтеся за кілька справ одночасно. 
Більше рухайтеся. Фізичні навантаження 
підуть на користь роботі. Уникайте людей, 
які можуть заздрити. Можливі інтриги.

Риби (20.02 – 20.03)
Володимир Гунчик 
9 березня 1958 р.
Голова Волинської ОДА
Слід побоюватися участі в 
ризикованих фінансових 
авантюрах, велика 
ймовірність стати жертвою 

омани або навмисного обману. Варто 
уникати будь-яких крайнощів, щоб 
запобігти дисбалансу енергій і як наслідок – 
проблемам із законом.
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Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

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

№

колесо історії НЕЗНАНІ БУДИНКИ КРОНШТЕЙНІВ
  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта  
hroniky.com
Луцьк

Вулиця Лесі Українки 
з’єднує дві великі 
частини Луцька – 

заповідник і сучасний 
центр. Вона вбирає у себе 
дух усіх часів, є найбільшим 
відображенням «душі 
міста». Піднімаючись 
стометрівкою вгору, 
мандруємо за історією 
розширення Луцька, яке 
відбувалося вздовж вулиці. 

На фото часів австрійської оку-
пації міста справа – триповерховий 
комерційний будинок одного з ви-
дів російського цегляного архітек-

турного стилю. Споруджений у 
1884-1890 роках сім’єю луцьких під-
приємців Кронштейнів. Тут у різні 
часи розташовувалися різні органі-
зації – від дворянського зібрання до 

Луцького магістрату (адміністрація 
міста), а тепер в цьому приміщен-
ні – медичний коледж. Його вигляд 
змінився у міжвоєнний час.

Неподалік в іншому будинку 

Кронштейнів, якого вже нема, розта-
шовувалася пошта, а перед нею було 
встановлено знак, від якого відлічу-
валася відстань до інших населених 
пунктів. Він дуже постраждав під час 

бомбардувань. Збереглися світлини 
з обваленими поверхами цієї спору-
ди. У радянський час на цьому місці 
спорудили новий будинок – відомий 
нині багатьом через магазин «Зося».

О
лександр Котис

Австрійської національної бібліотеки

Праворуч і ліворуч – будинки Кронштейнів Справа – медичний коледж
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погляд у минуле

17 серпня – Андрій, Дарина, 
Денис, Іван, Ірина, Клара, 
Костянтин
18 серпня – Єфим, Христина, 
Нонна
19 серпня – Лев
20 серпня – Митрофан, 
Феодосій
21 серпня – Григорій, 
Леонід, Федір
22 серпня – 
Олексій, 
Антон, Григорій, 
Дмитро, Іван, 
Ірина, Макар, 
Матвій, Петро, 
Юліан, Яків
23 серпня – 
Лаврентій, Роза, 
Роман

17 серпня – Андрій, Дарина, 
Денис Іван Ірина Клара

іменинники тижня
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 23 серпня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера – 
декоративне покривало.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________
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,
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* Під отриманням подарунка розуміється придбання його за 1 грн. 
Умовою отримання подарунка є пред’явлення паспорта та іденти-
фікаційного номера, а також надання копій цих документів.

1 місяць –  15,7415,74 грн

3 місяці –  46,1646,16 грн

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТАТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
ТИЖНЕВИКА ТИЖНЕВИКА 
«ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» 

98008Передплатний індекс

судоку

   Ігрове поле складається з квадрата розмі-
ром 9х9, розділеного на менші квадрати (їх 
ще називають «регіони») зі стороною 3х3 
клітинки. Таким чином, усе поле налічує 81 
клітинку. У деяких із них вже на початку гри 
розташовані числа (від 1 до 9). Мета голово-
ломки – заповнити вільні клітинки цифрами 
від 1 до 9 так, щоб у кожному рядку, в кожному 
стовпці і в кожному малому квадраті 3х3 кожна 
цифра траплялася лише один раз. Правильна 
головоломка має тільки один розв’язок.
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Додайте та впишіть правильну відповідь.

Домалюйте малюнок 
та розфарбуйте його.

У СРСР за крадіжку 
державної й колективної 

власності у великих 
розмірах було запроваджено 
смертну кару. Закон «Про 
охорону майна державних 
підприємств, колгоспів і 
кооперації та зміцнення 
суспільної власності» видали 
у серпні 1932 року. 

У народі його назвали законом 
«про п’ять колосків». Цей закон 
спрямували проти селян, які, ряту-
ючи своїх дітей, намагалися зібрати 
в полі хоча б кілька колосків. Перед 
тим у них конфіскували все зерно і 

харчові продукти. Усе стало власніс-
тю державних колгоспів. Цей закон 
став фактично першим кроком до 
Голодомору в Україні. Згідно з ін-
формацією МЗС України, текст зако-
ну власноруч написав Сталін. Окрім 
власне самого закону, була також 
таємна інструкція про його засто-
сування. Указом було передбачено 
розстріл або ж позбавлення свободи 
на термін не менш як 10 років з кон-
фіскацією всього майна. Зокрема, за 
цим законом засуджували не тільки 
дорослих, але й дітей, які намагали-
ся знайти їжу. Амністію в таких ви-
падках було заборонено. 

СМЕРТНА КАРА 
ДЛЯ СЕЛЯН, ЯКІ 
ГОЛОДУВАЛИ 

Улітку 1933 року за цим законом 
засудили 150 000 осіб



Якщо ти зробиш людині щось приємне, вона стане тобі приємною. А якщо щось погане, 
то стане поганою. Всеволод Нестайкоwww.volynnews.com
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СТВОРИЛИ 
МОРОЗИВО, 
ЯКЕ НЕ ТАНЕ  
У японському Дослідницькому цен-

трі розвитку біотехнологій створили 
морозиво, яке не тане. Унікальні соло-
дощі випадково приготував кондитер 
Томіхіса Ота, повідомляє Inshe.tv.

Він додав до десерту поліфенол. Ця 
хімічна сполука міститься у полуниці. Зав-
дяки поліфенолу молочна суміш стала 
більш твердою, а фруктова маса отримала 
щільну структуру.

Виявилося, що добавка дозволяє мо-
розиву зберігати форму за 28-градусної 
спеки.

«Рідкий поліфенол має властивості, які 
ускладнюють відділення води і масел, що 
містяться у фруктовому морозиві. Це до-
зволяє зберігати його первинну форму й 
уникнути танення», – каже шеф-кухар.

Незвичайне морозиво продають у 
кількох містах Японії.

ПРО ВАС 
РОЗКАЖУТЬ… 
ВУХА  
Якщо верхівка вашого вуха на рівні 
очей, це означає, що у вас живий розум 
та гарна інтуїція.

Якщо верхівка вуха на рівні брів – ви 
дуже полюбляєте земні утіхи й забави.

Одне вухо вище від іншого? З вами 
дуже важко сперечатися: у ваших мірку-
ваннях більше пристрасті, ніж логіки. 

Ваші вуха стирчать? Ви вразливі, маєте 
бойовий дух – спочатку дієте, а потім дума-
єте. 

Якщо вуха занадто притиснуті до голо-
ви, ви серйозні, будь-яку роботу виконуєте 
сумлінно, прагнете досконалості. 

Маленькі вуха – ознака легковажності. 
Великі вуха свідчать про сентимен-

тальність і чесність.

наука прогресує вкорінена традиція МІСЯЧНІ? З ХАТИ ГЕТЬ! 
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+31 0C+18 0C

ДЕНЬНІЧ

НЕДІЛЯ 20 СЕРПНЯ

+23 0C+16 0C

ДЕНЬНІЧ

ПОНЕДІЛОК 21 СЕРПНЯ

+22 0C+15 0C

ДЕНЬНІЧ

СЕРЕДА 23 СЕРПНЯ

+29 0C+18 0C

ДЕНЬНІЧ

ВІВТОРОК 22 СЕРПНЯ

+26 0C+16 0C

ДЕНЬНІЧ

У Непалі ухвалили 
закон, який 
передбачає 

кримінальну 
відповідальність за 
практику, коли жінку 
змушують залишати 
дім на час менструації. 
Тому, хто змусить 
жінку виконувати 
такий ритуал, загрожує 
тримісячне ув’язнення 
та штраф у розмірі 
30 доларів, пише «ВВС 
Україна».

Ця практика під назвою 
«чхопаді» опинилася в центрі 
уваги після того, як дві жінки за-
гинули, коли змушені були спати 
в сараях. Але правозахисники 
сумніваються, що закон справді 
зможе розв’язати проблему. За 
стародавньою індуїстською тра-
дицією, жінки під час місячних, 
а також ті, які щойно народили, 
вважаються нечистими або та-

диво-людина

ПОМЕР НАЙСТАРІШИЙ 
ЧОЛОВІК У СВІТІ

В Ізраїлі помер 
113-річний Ісраель 
Криштал, який 
пережив Голокост і 
оголошений у 2016 році 
найстарішим чоловіком 
планети, передає 
«Радіо Свобода». 

Чоловік народився 
у Польщі. Під час Другої 
світової потрапив у гетто 
міста Лодзь, а потім – у 
нацистський табір смер-
ті «Аушвіц-Біркенау». У 
1940-1945 роках там було 
знищено понад мільйон 
євреїв, переважно з країн 
Європи. 

Дружина Криштала і 
двоє дітей загинули, а він 

екологічне лихо

СМІТТЯ ДІСТАЛОСЯ 
ДО БЕЗЛЮДНОГО 
ОСТРОВА 

Австралійські вчені з Університету Тасманії 
виявили на території тихоокеанського 
острова Хендерсон 38 мільйонів предметів, 
що становлять пластикове сміття 
антропогенного походження, пише The 
Guardian.

Площа острова – 32 квадратні кілометри. За 
підрахунками фахівців, щільність забруднення 
складає 671 об’єкт на квадратний метр.

Провідний автор дослідження Дженніфер Ла-
верс з Університету Тасманії каже, що головною 
причиною екологічних проблем острова є його 
невдале розташування: Хендерсон розташова-
ний так, що вітром приносить до нього сміття з 
Південної Америки.

«Те, що відбулося на острові Хендерсон, 
свідчить, що навіть найбільш віддалені частини 
океа нів не можуть уникнути забруднення пласти-
ком», – наголосила вона.

На думку вчених, щодня на береги острова 
хвилі викидають понад три тисячі нових фраг-
ментів сміття, 99,8% з яких – пластикові. У дослі-
дженні підкреслюється, що опубліковані цифри 
применшують масштаб проблеми, бо авторам 
не вдалося обстежити скелі й кам’янисті береги 
острова.

кими, що приносять невдачі. Їх 
можуть змусити спати в сараях 
або приміщеннях для худоби. Їм 
також заборонено торкатися ху-

доби та чоловіків, не можна їсти 
певну їжу, користуватися вби-
ральнею у будинку та відходити 
від своїх сіл на великі відстані.

Минулого місяця дівчина-
підліток померла після того, як її 
вкусила змія, коли вона спала в 
сараї під час менструації. У груд-
ні 2016 року померла інша 15-
річна дівчина. Вона задихнулася 
після того, як розпалила вогонь у 
сараї, аби зігрітися.

Втім, за словами правозахис-
ниці Пеми Лхакі, нового закону 
не будуть дотримуватися, адже 
ця практика пов’язана з глибоко 
вкоріненою системою вірувань.

«Вони мають зрозуміти пер-
шопричину, вжити стратегічних 
заходів і почекати одне по-
коління», – сказала вона агент-
ству AFP.

Згідно з доповіддю відділу 
з прав людини Держдепу США, 
опитування, проведене в Не-
палі 2010 року, показало, що 
чхопаді практикують 19% жінок 
віком від 15 до 49 років по всій 
країні.

загублене місто

АРХЕОЛОГИ ЗНАЙШЛИ МІСТО, 
ДЕ НАРОДИВСЯ АПОСТОЛ ПЕТРО 

На північному березі 
Галілейського моря 

ізраїльські археологи, 
ймовірно, знайшли 
римське місто Юлія. 
Передбачається, що 
воно було рідним для 
трьох апостолів Ісуса – 
Петра, Андрія і Пилипа. 
Таких висновків вчені 
дійшли, виявивши 
під час розкопок 
сліди римської лазні, 
повідомляє видання 
Haaretz.

«Це означає, що там 
стояло місто, а не просто 
рибальське село. Лазня 
свідчить про існування 
міської культури», – каже 
автор дослідження, док-
тор Мордехай Авіам.

Крім руїн лазні з мо-
заїкою на підлозі, було 
знайдено глиняні череп-
ки, а також дві монети – 
бронзову кінця ІІ століт-
тя нашої ери та срібний 
денарій із зображенням 

імператора Нерона, який 
правив у І столітті нашої 
ери.

Дослідники відзнача-
ють, що про місто згаду-
вав знаменитий римський 
історик Йосип Флавій. 
Зок рема, він відзначав, 
що назву воно отримало 
на честь Юлії Августи, ма-

тері імператора Тиберія. 
Професор Ноам Грин-

баум з Хайфського універ-
ситету зазначає: найімо-
вірніше, жителі покинули 
місто Юлія у візантійський 
період. Причиною цього 
стала зміна рівня Тивері-
адського озера (Галілей-
ського моря).

оце знахідка! 

В АНТРАКТИЦІ ЗНАЙШЛИ 
106-РІЧНИЙ ПИРІГ 

Науковці з Новозеландського 
фонду спадщини Антарктики 
знайшли в хатині на мисі Адер 
106-річний пиріг. Фруктовий кекс 
добре зберігся. Він мав такий 
вигляд, ніби його щойно зняли з 
полиці британської кондитерської 
фірми Huntley&Palmers, пише 
«Медуза».

Хоча, за словами співробітників 
фонду, олов’яна коробка, у якій ле-
жав десерт, була в дуже поганому 
стані. Та сам пиріг пахнув майже як 
їстівний.

«Знайти такий прекрасно збере-
жений кекс було несподіванкою, – 
каже керівник групи дослідників Ліз-
зі Мік. – Ця високоенергетична їжа 
ідеальна для антарктичних умов. 
Вона й досі залишається улюбленими 

ласощами сучасних льодових експе-
дицій».

На думку фахівців, кекс був части-
ною провізії Північної партії експеди-
ції «Терра Нова», учасники якої жили 
на мисі Адер.

Поліфенол дозволяє 
морозиву зберігати форму 
за 28-градусної спеки

а ви знали?

Кекс добре зберігся

Тому, хто змусить жінку виконувати 
ритуал, загрожує ув’язнення

Жителі покинули місто 
у візантійський період

сам вижив. Після звільнен-
ня Ісраель Криштал важив 
37 кілограмів. 

Після війни переїхав 
до Ізраїлю, де і прожив до 
кінця життя. 15 вересня Іс-
раелю Кришталу мало ви-
повнитися 114 років.

Ісраель Криштал 
дожив до 113 років

dr.dk nzaht.org
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m
akeout.by

haaretz.com


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

