
ВЕТЕРАНИ УПА: «МИ 
ПРОЙШЛИ КРІЗЬ 
ПЕКЛО НА ЗЕМЛІ...»

Сім членів волинського Братства 
ветеранів ОУН-УПА імені Клима 

Савура завітали на фестиваль 
українського духу «Бандерштат», що 
відбувся на початку серпня в Луцьку. 

ЛУЦЬК ВІДЗНАЧИВ 
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
ПАДІННЯМ ІЛЛІЧА

Незалежність у Луцьку почалася саме 
з падіння головного монумента 

Іллічу, який стояв напроти теперішнього 
головного корпусу університету імені 
Лесі Українки.

www.volynnews.com
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ЛЮДИ 
ГУНЧИКУ: «ТИ – 
БРЕХУНЯРА!» 

МАТІР ЗАГИБЛОГО БІЙЦЯ: 
БЕЗ ДОКУМЕНТІВ 
І ПРАВА НА 
ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

влада як діагноз право на справедливість

 читайте на стор. 18

крізь призму часу

 читайте на стор. 19

 читайте на стор. 19

 читайте на стор. 6 читайте на стор. 4  читайте на стор. 4

героям слава

Днями минає три 
роки відтоді, як 
кривавими літерами в 

історію нашої країни вписано 
одну з ї ї найстрашніших 

сторінок – Іловайську 
трагедію. У ті пекельні 
дні сотні жінок одягнули 
чорні хустини, сотні діток 
залишилися сиротами, сотні 

здорових молодих чоловіків 
доєдналися до Небесного 
Легіону... 

ДРУЖИНИ НЕБЕСНОГО 
ЛЕГІОНУ: «МИ НІКОЛИ НЕ 
ПЕРЕЖИВЕМО ЦЕ ГОРЕ»

ВЯЧЕСЛАВ РУБЛЬОВ ПРО СПРАВУ ВЯЧЕСЛАВ РУБЛЬОВ ПРО СПРАВУ 
ТИВОДАРА:ТИВОДАРА: «ПІСЛЯ РЕВОЛЮЦІЇ  «ПІСЛЯ РЕВОЛЮЦІЇ 
ГІДНОСТІ ВЛАДА ЩЕ БІЛЬШЕ ГІДНОСТІ ВЛАДА ЩЕ БІЛЬШЕ 
ПЕРЕСЛІДУЄ ПАТРІОТІВ»ПЕРЕСЛІДУЄ ПАТРІОТІВ»
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Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й Свобода – це не те, що вам дали. Це те, що у вас не можна забрати. Вольтер

500 АФРИКАНЦІВ УБИЛО 
ЗСУВОМ ҐРУНТУ
Майже півтисячі людей загинули через 
зсув у Сьєрра-Леоне. Ще півтори тисячі 
зникли безвісти, повідомляє WP. Стихія 
позбавила житла близько трьох тисяч лю-
дей, стільки ж лишилося без питної води.
В ІСПАНІЇ – ДВА ТЕРАКТИ
17 серпня в Барселоні фургон на ве-
ликій швидкості в’їхав у натовп. Відпо-
відальність за теракт взяла «Ісламська 
держава». Пізніше в Камбрільсі авто-
мобіль наїхав на пішоходів, полісмени 
застрелили чотирьох терористів, п’ятий 
помер згодом. У результаті двох терак-
тів загинуло 15 осіб із 7 країн, понад 130 
постраждало, пише El Pais.
БЛИСКАВКА ВБИЛА 
РАДНИКА РОСІЙСЬКОГО 
МІНІСТРА
В окупованому Криму від удару блискав-
кою загинув радник міністра охорони 
здоров’я Росії Ігор Ланський. Чиновник 
відвідував Генуезьку фортецю в Судаку, 
повідомляє «24 канал».
В АЛЬПАХ ЗАГИНУВ 
УКРАЇНЕЦЬ
На Монблані, найвищій горі Європи, що 
на кордоні Франції та Італії, 18 серпня 
помер 42-річний український альпініст 
Павло Петриченко, передає AFP. Поча-
лася буря, чоловік зв’язався з рятуваль-
никами, однак через негоду вони не 
змогли до нього дістатися. Тіло виявили 
на висоті 4 тис. м. Припускають, альпі-
ніст міг зірватися зі скелі.
ЕСМІНЕЦЬ США ЗІТКНУВСЯ З 
ТАНКЕРОМ ЛІБЕРІЇ
Ракетний есмінець США зіштовхнувся 
з нафтовим танкером під прапором Лі-
берії. Зіткнення сталося 21 серпня, коли 
військовий корабель заходив у порт в 
Сінгапурі, передає УНІАН. Десять мо-
ряків есмінця вважаються зниклими, 
п’ятеро поранені. 
В ІНДІЇ З РЕЙОК ЗЛЕТІЛО 
13 ВАГОНІВ
19 серпня в індійському штаті Уттар-
Прадеш з рейок зійшов переповнений 
пасажирами поїзд. У ньому загинуло 23 
людини, щонайменше 123 отримали по-
ранення, передає Reuters.
НА ФІЛЛІПІНАХ ЗА НІЧ 
УБИЛИ 32 НАРКОТОРГОВЦІВ
32 підозрюваних у наркоторгівлі убито 
під час перестрілки в провінції Булакан 
на Філіппінах, передає СNN. З червня 
2016-го, від початку президентства Род-
ріго Дайтерте, убито 3400 підозрюваних 
дилерів та наркозалежних.
ТЕРАКТ У НІГЕРІЇ ЗАБРАВ 
ЖИТТЯ МАЙЖЕ 30 ЛЮДЕЙ
Щонайменше 27 людей загинуло від 
вибуху, що прогримів 15 серпня у міс-
ті Кондуга  на північному сході Нігерії, 
повідомляє «Інтерфакс-Україна». Мі-
німум 83 особи отримали поранення. 
Терористка-смертниця запустила вибу-
ховий пристрій на місцевому ринку.
У БІЛОРУСІ – РОСІЙСЬКІ 
ВІЙСЬКА
На російсько-білоруські навчання стяг-
нули удесятеро більше військ, ніж заявля-
лося, інформує «Еспресо TV». Реальна чи-
сельність учасників оцінюється у 230-240 
тис. осіб, понад 10 тис. одиниць бойової 
техніки, близько 100 літальних апаратів 
та близько 40 кораблів/підводних чов-
нів. Передбачається проведення навчань 
практично на всій території європейської 
частини Росії та в окупованих Криму й 
Донбасі, вздовж кордонів України, а та-
кож у Середземному морі та Сирії.
НАВАЛЬНИЙ ПРОДАВ 
«КОМПРОМАТ» НА СЕБЕ
Російський опозиціонер Олексій На-
вальний заробив $168 на кремлівсько-
му пропагандистському телеканалі Life, 
який пообіцяв $842 за відео з політиком 
під час його «розкішного відпочинку» за 
кордоном. Відео, яке зняла дружина, він 
відправив нібито від «громадянського 
кореспондента». Цікаво, що телеканал 
його обдурив, заплативши у п’ять разів 
менше, ніж обіцяв.

світова хроніка НА МИТНИЦІ – ОБШУКИхто кого?

КОЛІСНИК ВТРАПИВ 
У АВАРІЮ

У ЗООПАРКУ – НОВІ МЕШКАНЦІ 

У ДТП ЗАГИНУЛО ДВОЄ

народився в сорочці екзотичне поповнення

біда на дорозі НА ВОЛИНІ Є 
МІНЕРАЛЬНА ВОДА

знахідка

ЗНАЙШЛИ ЗБУДНИК 
ХОЛЕРИ 

ПАТРУЛЬНІ ВРЯТУВАЛИ 
НЕМОВЛЯ ВІД П’ЯНОЇ МАТЕРІ

пильнуйтегорілка – зло

ЛОВИТИ РАКІВ – ЗАСЬ!заборона

Луцьк, Ковель,
Любомльський район

17 серпня 
Генпрокуратура 
здійснила 

обшуки на Волинській 
митниці Державної 
фіскальної служби, ї ї 
керівника затримали.

Луцький міськрайонний суд 
20 серпня відпустив начальни-
ка Волинської митниці Вікто-
ра Кривіцького під особисте 
зобов’язання. Йому інкримінують 
отримання хабара та зловживан-
ня службовим становищем. 

«Ми володіємо об’єктивними 
доказами про фальсифікацію 
матеріалів кримінального про-
вадження з метою відсторонення 

Кривіцького В. Б. від посади та 
створення комфортних умов для 
повернення до митної служби ко-
лишніх її високопосадовців», – за-
явив адвокат Артур Мартиросян.

Речник митниці Ігор Дильов 

стверджує: причиною тиску є те, 
що митниця справно наповнює 
бюджет і показує стрімку дина-
міку надходжень. За 7 місяців 
структура дала 4 млрд грн над-
ходжень до бюджету, що втричі 

більше, ніж збирають волинські 
податківці з усіх волинян, і стано-
вить половину консолідованого 
бюджету області.

«Нічні обшуки в керівника 
митниці – зразок для ілюстрації 
практики 1937 року, коли людей 
вивозили з ліжок серед ночі. Як 
мені відомо, обшук розпочали 
о 23:50, а завершився він під ра-
нок. Нічого протизаконного так і 
не було знайдено, а сумою вилу-
чених особистих заощаджень – 
8 тис. грн – не здивуєш навіть се-
редньостатистичну українську 
сім’ю», – прокоментував Ігор Ди-
льов і зазначив, що інформація 
про вилучення ще по півтисячі 
доларів і  євро не відповідає дійс-
ності.

колаж
 ВН

Волинь

З 20 серпня до 30 вересня діятиме 
заборона на вилов раків, повідомили 
у Волиньрибохороні. Це пов’язано 
з линькою членистоногих, яка 
відбувається двічі на рік.

Линька раків – складний процес, який досте-
менно не вивчено. Панцир у них надзвичайно 
міцний, він заважає повноцінно рости безхре-
бетній тварині, тому процес скидання панцира є 
просто необхідним для розвитку особин.

Вилов раків у заборонений період є пору-
шенням законодавства, штраф – до 680 грн. 

Крім того, порушнику доведеться сплатити 
збитки у розмірі 25,5 грн за кожного незакон-
но виловленого рака.

Після закінчення терміну заборони на 
вилов раків заборона на безконтрольний ви-
лов водних безхребетних не знімається. Од-
ній людині за добу дозволяється виловити не 
більш як 30 раків. Також заборонено ловити їх 
у темну пору доби з підсвічуванням.

«Якщо ви стали свідком порушення пра-
вил рибальства та цієї заборони, просимо 
повідомляти на гарячу цілодобову лінію 
0-800-50-52-50», – наголошують у Волиньриб-
охороні.

rachok.by

Луцьк 

У Луцькому зоопарку з’явилися 
червонодзьобі токо. Це представники 
птахів-носорогів, яких нараховується 57 
видів, кажуть у звіринці.

Усі вони дуже схожі за способом життя, 
однак відрізняються зовні. Токо поширені в 
Африці. До Луцька їх привезли аж шестеро – 
по три птахи кожної статі.

Також у зоопарку тепер житимуть карли-
ковий баран, мавпа-капуцин та п’ять різно-
статевих єнотів-полоскунів. Це, до речі, ціла 
родина братиків-сестричок.

facebook.com
/zoolutsk

Луцький район

Колишній керівник лісомисливського управління 
Волині Богдан Колісник потрапив у ДТП поблизу 
села Піддубці.

Автомобіль екс-чиновника зіткнувся з вантажів-
кою. У фури пошкоджений транспортний відсік, на-
томість у легковика Колісника вщент зім’ятий пере-
док і вибите скло.

Після аварії Богдана Колісника госпіталізували з 
травмами. Наразі він перебуває в лікарні у стабіль-
ному стані середньої важкості.

Шацький район

Свердловину з мінеральною водою виявили у 
Шацькому районі. Глибина – 1252 метри, пише 
«Район.Шацьк».

Як повідомив керуючий справами Волинської об-
ласної ради Дмитро Дубняк, родовище має досить 
високий рівень мінералізації води, що перевищує по-
казники відомих курортів України.

Це гарна новина для району й області, оскільки 
наявність лікувальної мінеральної води дасть по-
штовх для будівництва нових санаторно-курортних 
закладів, які працюватимуть цілий рік і зроблять 
Шацьк відомим місцем відпочинку та оздоровлення.

Луцьк

У Луцьку 16 серпня патрульні виявили 
п’яними двох жінок та чоловіка, з якими 
було немовля. Компанія вживала спиртне у 
під’їзді.

Одна з жінок тримала на руках кількамісячне 
немовля, у візочку був розлитий алкоголь. Мати 
була такою п’яною, що ледве трималася на ногах. 
При цьому нецензурно висловлювалася на адре-
су інспекторів і виявляла агресію.

Патрульні доправили матір у міськвідділ, 
хлопчик потрапив у реанімаційне відділення.

facebook.com
/lutskpolice

Нововолинськ, Ратне, Камінь-Каширський, 
Луцький райони 

Збудник холери виявили у деяких ставках та річ-
ках Волині. Холерні вібріони знайшли у Нововолин-
ську (дамба), у Камінь-Каширському районі (озеро 
Грудківське та річка Цир), у Луцькому районі (озера в 
Гаразджі та Сирниках) і в смт Ратне (шлюз).

Холера – гостра інфекційна хвороба. Вона пере-
дається через їжу та випорожнення. Характеризуєть-
ся тяжкою діареєю, зневодненням організму і пору-
шеннями кровообігу.

Ковельський район 

На дорозі Ковель-Луцьк 
поблизу села Погиньки 
15 серпня мотоцикл Honda 
зіткнувся з вантажівкою 
«ГАЗ», повідомили у 
волинській поліції.

Внаслідок ДТП 42-річна 
пасажирка мотоцикла загину-
ла. 48-річний водій мотоцикла 
помер у відділенні реанімації 
районної лікарні. Триває досу-
дове розслідування.

vl.npu.gov.ua

Не розминулися «ГАЗ» і Honda

Кількамісячний малюк – 
у лікарні

Червонодзьобі токо

У раків – линька

Віктора Кривіцького відпустили 
під особисте зобов’язання
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Людина велика у своїх задумах, але слабка у їх здійсненні. Еріх Марія Ремарк

НА ДОНБАСІ ПОМЕРЛО 
МАЙЖЕ ТРИ ТИСЯЧІ 
ЦИВІЛЬНИХ
З початку бойових дій на Донбасі заги-
нуло понад 2,7 тисячі мирних жителів. 
Про це повідомила місія Міжнародного 
комітету Червоного Хреста в Україні.

ЧИНОВНИКІВ 
«УКРЗАЛІЗНИЦІ» 
ПІДОЗРЮЮТЬ У 
РОЗКРАДАННІ
Детективи НАБУ 15 серпня повідомили 
про підозру трьом посадовцям «Укрза-
лізниці». Йдеться про екс-заступника го-
лови «Укрзалізниці», чинного директора 
одного з департаментів та заступника 
директора однієї з філій. Посадовців 
підозрюють у зловживанні службовим 
становищем, через що Державна ад-
міністрація залізничного транспорту 
недоотримала $10,2 млн. Їм обрали за-
побіжний захід у вигляді цілодовобого 
домашнього арешту з носінням елек-
тронного браслета.

ЯЙЦЯ Й КУРЯТИНА 
ЗДОРОЖЧАЮТЬ ВОСЕНИ
Зa слoвaми спеціaлістів Спілки птa-
хівників Укpaїни, це пoв’язaнo з висoким 
пoпитoм нa укpaїнську пpoдукцію нa 
зoвнішньoму ринку, пише «ТСН.ua». Зa 
сім місяців експорт куpятини і яєць зpіс 
нa 38% порівняно з 2016 роком, а oбсяги 
виpoбництвa лишилися незмінними. 
Нині куpячa тушкa кoштує в сеpедньoму 
53 гpн зa кг, десятoк яєць – 10,9 гpн.

АВТО ЛЬВІВСЬКОГО 
ОЛІГАРХА ВБИЛО ЖІНКУ
У селі Ямельня Яворівського району 
18 серпня Mercedes Петра Димінсько-
го, що йшов на обгін зустрічною смугою 
всупереч дорожній розмітці, врізався 
в Opel Astra, за кермом якого була 31-
річна місцева жителька. Жінка загинула 
на місці. У поліції заявили, що за кер-
мом був заступник керівника охоронної 
служби бізнесмена Андрій Борщ, якому 
обрали запобіжний захід – два місяці під 
вартою без права на заставу. Родичі за-
гиблої стверджують: є свідки, які бачили, 
що кермував сам Димінський, який піс-
ля аварії вийшов через водійські двері 
побитого авта, пересів у позашляховик 
охорони й зник з місця ДТП. Як відомо, 
Петро Димінський – власник ФК «Карпа-
ти», співвласник телеканалу ZIK, пред-
ставник бізнес-групи «Континіум».

ГРУЗІЯ ПРОСИТЬ ВИДАТИ 
СААКАШВІЛІ
Грузія просить Україну видати їхнього екс-
президента, колишнього голову Одеської 
ОДА Міхеіла Саакашвілі, українське гро-
мадянство якого було припинено напри-
кінці липня, повідомляє «Радіо Свобода». 
Сам же політик заявив, що повернеться в 
Україну 10 вересня через пункт пропуску 
Краковець, тобто з Польщі.

ПРЕЗЕНТУВАЛИ ПЕРШИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ ВЕРТОЛІТ
У Запоріжжі представили гвинтокрил 
від «Мотор Січ» «Надія», повідомили у 
Запорізькій ОДА. Для його створення 
знадобилося 10 років.

ІЗ 2019-ГО ПОЛОГИ 
СТАНУТЬ ПЛАТНИМИ
Новація передбачена проектом медич-
ної реформи, передає «ТСН.ua». Платити 
доведеться за планові пологи. Поро-
ділля отримуватиме пакет усіх послуг, 
оплата проходитиме через держагент-
ство – Національну службу здоров’я. 
Якщо у породіллі немає коштів, вона 
зможе народжувати безплатно, проте їй 
не нададуть окрему палату. Також без-
платними будуть екстрені пологи.

СВЯЩЕНИКАМ УПЦ 
МП ЗАБОРОНИЛИ БУТИ 
КАПЕЛАНАМИ
До капеланської служби в Національній 
гвардії не допускають священиків, духов-
ні центри яких розташовані на території 
країни-агресора. Так вирішили в МВС 
спільно із Мінкультом та Мін’юстиції.

українська хронікаВОСЕНИ – ВИБОРИ В 
ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАДАХ

децентралізація 

обережно з вогнем

трагедія

ПІСЛЯ ВЕСІЛЛЯ – 
В ЛІКАРНЮ 

НА СВІТЯЗІ 
ПОГРАБУВАЛИ ТА 
ПОБИЛИ ЧОЛОВІКА 

СПОРТСМЕН-ЗАБІЯКА 
ВЛАШТУВАВ ПОГРОМ

ЗАРУБАВ СУСІДКУ 
СОКИРОЮ

невдала гулянка

розбій
знову за своє 

БЕЗХАТЬКИ СПАЛИЛИ СВІЙ ПРИТОН

Волинь 

У 19 об’єднаних 
громадах Волині 29 
жовтня відбудуться 

вибори. Відповідне рішення 
Центральна виборча 
комісія ухвалила 18 серпня. 
Загалом по Україні вибори 
відбудуться у 202 ОТГ.

ЦВК оголосила початок виборчо-
го процесу в цих громадах з 9 верес-
ня. За попередніми підрахунками, у 
цих виборах зможуть взяти участь 
понад 1 млн 330 тис. осіб, тобто 
близько 4% усіх виборців України. 

Громади, де відбудуться ви-
бори: Зарічанська сільська ОТГ 
(Володимир-Волинський р-н); Івани-
чівська селищна ОТГ; Жидичинська 
сільська ОТГ (Ківерцівський р-н); 
Цуманська селищна ОТГ (Ківерців-
ський р-н); Боратинська сільська 

ОТГ (Луцький р-н); Любешівська се-
лищна ОТГ; Рівненська сільська ОТГ 
(Любомльський р-н); Головненська 
селищна ОТГ (Любомльський р-н); 
Любомльська міська ОТГ; Колківська 
селищна ОТГ (Маневицький р-н); 
Велимченська сільська ОТГ (Рат-
нівський р-н); Копачівська сільська 
ОТГ (Рожищенський р-н); Дубечнен-
ська сільська ОТГ (Старовижівський 
р-н); Сереховичівська сільська ОТГ 
(Старовижівський р-н); Смідинська 
сільська ОТГ (Старовижівський р-н); 
Луківська селищна ОТГ (Турійський 
р-н); Турійська селищна ОТГ; Овад-
нівська сільська ОТГ (Володимир-
Волинський, Турійський р-ни);  
Городищенська сільська ОТГ (Луць-
кий, Горохівський р-ни).

Любомльський район 
Біда трапилася у селі Куснища 
20 серпня. Місцевий житель виганяв 
корову на вечірнє пасовище. 
Дорогою зустрів 76-річну сусідку, 
яка після гостини проводила брата і 
племінників на автобусну зупинку. 

Чоловік раптово напав на неї, вда-
рив металевою трубою, а тоді поволік 
до своєї хати, де й відрубав голову. Тоді 
кинув тіло в яму та присипав піском. 

40-річного вбивцю затримали полі-
цейські. Місцеві запевняють, що у нього 
були проблеми з психікою. Зловмиснику 
загрожує від 10 до 15 років тюрми.

Ківерцівський район 

35 людей потрапили до лікарні 
після того, як погуляли 13 серпня на 
весіллі в ківерцівському кафе «Гопачок». 
Серед потерпілих – семеро дітей та 
молодята.

Медики виявили у хворих небезпечне 
інфекційне захворювання – сальмонельоз. 
Вони підхопили його через заражені м’ясо 
та яйця. Наразі кафе зачинили й перевіряють 
персонал. 

Луцьк

Боєць спортивного клубу «Воїн», 24-
річний лучанин, який нещодавно побив 
темношкірих студентів у Луцьку, знову 
влаштував погром та бійку. 

12 серпня хлопець виламав двері в луць-
кій багатоповерхівці та побив чотирьох лю-
дей. Коли на місце події приїхали патрульні, 
молодик поводився агресивно та зламав ніс 
поліцейському. Зловмисника забрали до 
психлікарні. 

У прокуратурі зазначають, що молодик 
викрав із помешкання відеомагнітофон та 
жіночий одяг, завдавши власникам матері-
альної шкоди на понад 3 тис. грн. 

Луцьк

Стару хатину на вулиці Івана 
Франка в Луцьку, де обжилися 
безхатьки, підпалили у ніч 
на 19 серпня. За словами 
місцевих мешканців, причина 
пожежі – розбірки між самими 
безхатьками.

«Цей притон – наша болюча 
тема, – каже очевидець Олексій. 
– Там ніхто не жив, постійно збира-

лися безхатьки та пияки. Тієї ночі я 
почув якісь крики, коли виглянув у 
вікно, то побачив шарпанину, а потім 
хтось із тієї компанії підпалив тюль 
на вікні».

Пожежники ліквідували загоран-
ня. На щастя, ніхто не постраждав.

Цікаво, що у цьому дерев’яному 
будинку-пустці й раніше виникали 
пожежі. Торік тут з вогню врятували 
жінку поважного віку.

епідемія

НА ВОЛИНІ – АФРИКАНСЬКА ЧУМА СВИНЕЙ
Камінь-Каширський район 

У селі Хотешів Камінь-Каширського 
району виявили африканську чуму 
свиней, пише «Волинська правда». 

Як розповів начальник головного 
управління Держпродспоживслужби у 
Волинській області Богдан Лозинський, 
20 серпня надійшов сигнал із Хотешова 
про те, що загинула свиноматка. Наявність 
африканської чуми у тілі свині підтверди-
ли зі столиці. 

Наразі відомо, що у селі спалять всіх 
хворих свиней та тих, які мають підозру на 
захворювання. Решту ж тварин заколють. 

Шацький район

Уночі 14 серпня на території пансіонату 
«Шацькі озера» поблизу озера Світязь 
троє молодиків побили 23-річного жителя 
Львівської області. 

Про це інформує прес-служба прокура-
тури області. Бандити погрожували чолові-
кові пістолетом, забрали у нього телефон та 
2 500 грн. 

Поліцейські встановили особи зловмис-
ників та затримали їх. Ними виявилися троє 
жителів Рівненської області, їм 31, 29 та 44 
роки. Усі – раніше судимі. У розбійників ви-
лучили гроші та пістолет «Флобер».

БІЙЦІ 14-Ї БРИГАДИ – 
НАЙКРАЩИЙ ТАНКОВИЙ ВЗВОД
Чернігівщина

Воїни-танкісти 14-ї бригади, яка 
дислокується у Володимирі-
Волинському, виграли змагання на 
найкращий танковий взвод Сухопутних 
військ Збройних сил України. 

Конкурс проходив протягом п’яти 
днів на базі загальновійськового поліго-
ну оперативного командування «Північ» 
на Чернігівщині.

У змаганнях брали участь танкові 

взводи всіх чотирьох оперативних ко-
мандувань.

За результатами змагань перше місце, 
перехідний приз та грошовий сертифі-
кат на 84 тис. грн отримала команда 14-ї 
окремої механізованої бригади.

 «Наші танкісти! Ми вас вітаємо. Люби-
мо. Пишаємося. А красунчик-танк повер-
тається на своє, вже рідне місце – у штаб 
14-ї окремої механізованої бригади», – 
йдеться на сторінці бригади в інтернеті.

знай наших

facebook.com
/14om

br

volynnew
s.com

Селянам компенсують гроші за вилучених 
поросят з бюджету. Після того як у селі про-
ведуть дезінфекцію, люди ще півроку не 
зможуть тримати свиней у господарстві. 

m
ukachevo.today

Вибори 29 жовтня чекають 
на 19 громад Волині

Окрім перемоги, танкісти 
отримали й грошовий сертифікат

Ця пустка горіла не вперше

колаж
 ВН

У Хотешові хворих свиней 
спалять, здорових – заколють
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розправа з неугодними

влада як діагноз

Перетиснути гортань, вдарити головою 
об стіну, нанести кілька ударів у голову й ту-
луб, ледь притомного облити водою, щоб 
отямився, і повторювати цей же сценарій до 
нескінченності. Такими методами не гребу-
ють у волинському СБУ в роботі із вибивання 
інформації, розповідає 28-річний Роман Де-
мидюк. Він – один із підозрюваних у справі 
Олександра Тиводара.

8 серпня його затримали працівники СБУ. 
Вже за кілька годин після розмови зі слідчими 
та представниками СБУ чоловіка доправили 
до лікарні з численними забоями, гематома-
ми і підозрою на струс мозку. Впродовж судо-

вих засідань щодо міри обрання запобіжного 
заходу адвокат Романа Демидюка заявляв 
про застосування недозволених прийомів для 
отримання інформації, якою його підзахисний 
не володіє. Суду були представлені й виснов-
ки медиків, які підтверджують факт нане-
сення тілесних ушкоджень його підзахисно-
му. «Пред’являли мені різні записки, щоб я дав 
свідчення проти Тиводара. Я відмовлявся, за 
це мене били, поливали водою. Коли впав під 
стіл, мене дістали, перетиснули глотку, мені 
тепер важко говорити. Кілька разів втрачав 
свідомість, потім зайшла ще одна особа, він 
мене вийняв з-під столу, кілька разів вдарив 

по обличчю і спитав, чи пам’ятаю його. Я ска-
зав, що ні. Тоді він представився Самчуком і 
сказав: «Я – цілий полковник, а ти мене зайчи-
ком називав». Після цих слів ударив мене но-
гою по обличчю», – розповів Роман.

Хлопцю й досі важко розмовляти. Нара-
зі Роман Демидюк перебуває на стаціонар-
ному лікуванні в обласній лікарні. Як повідо-
мив адвокат підозрюваного Назарій Щербяк, 
за фактом заподіяння його підзахисному ті-
лесних ушкоджень 10 серпня відкрито кри-
мінальне провадження. До слова, суд обрав 
Роману Демидюку запобіжний захід у вигля-
ді особистого зобов’язання.

  Іван БАЗАРНИЙ
Фото автора 
Луцьк

  Соломія 
ДОБРОЛЮБОВА
Маневицький район

ВЯЧЕСЛАВ РУБЛЬОВ ПРО СПРАВУ ТИВОДАРА: 
«ПІСЛЯ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ ВЛАДА 
ЩЕ БІЛЬШЕ ПЕРЕСЛІДУЄ ПАТРІОТІВ»

24 серпня – день, коли держава заявила усьому 
світу про свою незалежність та суверенітет. Ми 
разом з вами 26 років поспіль відстоюємо нашу 
державу,  працюємо для неї. Ми щодня виборюємо 
незалежність та доводимо, що маємо на неї право. 
Цей день є особливим для нас, бо він об’єднує 
українців від Сходу до Заходу, від Півночі до 
Півдня на всіх континентах земної кулі в одну 
сім’ю, яка любить та шанує свою Батьківщину і 
спільно відзначає ї ї свято – День Незалежності. 

Вітаю вас, дорогі співвітчизники, зі святом 
нашої країни. Зичу нам здоров’я та щоденного 
натхнення для ї ї творення. Вірте, любіть та 
пишайтеся нашою Україною!

З повагою Ірина КОНСТАНКЕВИЧ 
народний депутат України 

від УКРОПу

Незалежність – одвічне прагнення українського народу до націо-
нального відродження і духовної свободи, економічного зростання 
та культурного піднесення. 

Запорука державотворчого успіху – у злагоді, відповідальнос-
ті, об’єднанні зусиль кожного українця. Нині, коли Україна відсто-
ює свою державність на східних рубежах, нам як ніколи потрібне 
єднання. Вірю у нашу силу й мудрість, знаю, що справедливість пе-
реможе, і хочу, аби кожен з нас був небайдужим, вірив у свою країну і 
щоденною відданою працею творив її щасливе майбутнє.

Нехай серця повняться гордістю за нашу державу, 
прагненням до єдності та порозуміння. Від усієї душі 
зичу здоров’я, щастя, добра, достатку, наснаги і 
мирного сьогодення. 

З повагою Ігор ПАЛИЦЯ,
голова Волинської обласної ради, 

засновник Фонду «Тільки разом»,
член президії УКРОПу

нського народу до націо-
номічного зростання

годі, відповідальнос-
коли Україна відсто-
м як ніколи потрібне 

о справедливість пе-
м, вірив у свою країну і 
ве майбутнє.
шу державу, 
усієї душі 

аснаги і 

ЦЯ,
и,

Øàíîâíi âîëèíÿíè!
Âiòàþ ç Äíåì Íåçàëåæíîñòi!

День 24 серпня 1991 року назавжди змінив українців, які 
прагнули свободи й незалежності. Нам з вами судилося стати 
свідками творення новітньої української історії, жити в час 
епохальних і доленосних подій. 26 років незалежності стали 
випробуванням на зрілість і мудрість суспільства, міцність 
українського духу.

п
с
е
в
у

ки, зі святом 
а щоденного 
любіть та 

Äîðîã³ âîëèíÿíè! 
Ùèðî â³òàþ âàñ 

³ç Äíåì Íåçàëåæíîñò³!

Кілька сотень людей 
прийшли під стіни 
Волинського 

обласного апеляційного 
суду, аби підтримати 
керівника громадського 
формування «Варта 
порядку», укропівця 
Олександра Тиводара. 
Серед них – народні 
депутати Ірина 
Констанкевич та 
Юрій Савчук, голова 
волинського УКРОПу 
Вячеслав Рубльов, 
депутати, афганці, вартівці 
й просто небайдужі. 
18 серпня відбулося 
судове засідання щодо 
переобрання міри 
запобіжного заходу.

Як розповів адвокат Вадим Мат-
віїв, засідання присвячене розгляду 
двох апеляційних скарг. Перша – 
скарга прокурора у кримінальному 
провадженні, який не погоджується 
з ухвалою слідчого Луцького міськ-
районного суду, якою відмовлено 
в задоволенні обрання стосовно 
Олександра Тиводара міри запобіж-
ного заходу у вигляді тримання під 
вартою впродовж 60 діб, а визначено 
запобіжний захід у вигляді особисто-
го зобов’язання. Ще одна – скарга 
Тиводара, який не погоджується з 
ухвалою судді, адже вважає, що не 
вчиняв жодного правопорушення, 
тому стосовно нього не можна оби-
рати запобіжний захід. Наразі Олек-
сандр Тиводар проходить лікування 
в обласній клінічній лікарні. Саме 
звідти і приїхав на судове засідання.

Сторона обвинувачення проси-
ла змінити міру запобіжного заходу 
на взяття під варту на 60 діб, мовляв, 

Соціальна напруга на 
держпідприємстві 

«Волиньторф» посилюється. 
Колектив не розуміє, чому 
голова облдержадміністрації 
Володимир Гунчик так 
наполегливо блокує їхню 
роботу. Хоча щорічно 
підприємство видобуває 200 
тис. т торфу. Рентабельність – 
27%. «Волиньторф» – флагман 
торф’яної промисловості 
України.

ЛЮДИ ГУНЧИКУ: «ТИ – БРЕХУНЯРА!» 
Три роки поспіль губернатор 

не підписує клопотання про відве-
дення земель для видобутку торфу. 
Колектив запрошував Гунчика на 
підприємство, однак марно.

Днями губернатор приїхав у Ма-
невичі для участі у відкритті ЦНАПу. 
Тут його й перестріли працівники 
«Волиньторфу». Люди вимагали 
від голови ОДА пояснень, чому він 
власноруч знищує підприємство. 
Розмова вийшла надто емоційною, 
відео виклали в інтернет. Володи-
мир Гунчик спілкувався на підвище-
них тонах, уникаючи пояснень. 

«Підприємство працює, працю-
вало і працюватиме! За два тижні я 

приїду з представниками Міністер-
ства енергетики та вугільної про-
мисловості й «Укрторфу». Ми про-
аналізуємо всі документи», – майже 
прокричав губернатор.

Зауважимо, уже два роки з «Во-
линьторфу» практично не виходять 
різні перевіряючі органи, скеровані 
сюди з легкої руки Гунчика. Апогеєм 
стало створення так званої робочої 
групи з чиновників. Саме ці «про-
фесіонали» і перевіряли, чи є у «Во-
линьторфу» спецтехніка, оглядали 
земельні ділянки, де залягає торф.

Також у ролику добре чути, як 
ставленик Гунчика, голова Мане-
вицької РДА Андрій Линдюк, про-

штовхуючись до автівки, звертаєть-
ся до одного з працівників: «Менше 
пийте, і все нормально буде!». Одне 
слово, чиновники висловами не 
гребували. Люди натомість прово-
джали вигуками: «Ти – брехуняра! 
Ганьба!». Після цього Гунчик роз-
вернувся й запросив працівників 
ДП в ОДА, аби показати листи від 
прокуратури. Начальник управлін-
ня розвитку, інвестицій та європей-
ської інтеграції Юрій Кресак узагалі 
звинуватив голову профспілок Алі-
ну Базарнову, мовляв, усе це роб-
лять за гроші Киричика.

«Голову ОДА неодноразово по-
переджали, що ми задихаємося від 

нестачі площ для видобутку. Три 
роки ця людина водить усіх за ніс. 
Якщо влада сподівається, що від-
бере підприємство, віддасть його 
кому треба, а колектив це просто 
проковтне, то вона глибоко поми-
ляється. Не на той колектив натра-
пили!» – наголосив директор ДП 
«Волиньторф», депутат Волиньради 
від УКРОПу Іван Киричик.

Поки Володимир Гунчик успіш-
но вигадує нові схеми та методи 
щодо «Волиньторфу», колектив уже 
попередили про ймовірні скоро-
чення в наступному році – з 400 до 
200 працівників. Адже немає площ – 
немає заробітків.

Тиводар може впливати на свідків 
та хід розслідування. В апеляційній 
скарзі адвокат просив відпустити 
підзахисного у залі суду, адже йому 
не оголосили підозру протягом 24 
годин, як це передбачено законом, 
тому Олександра Тиводара навіть 
не можна вважати підозрюваним. 

Вислухавши обидві сторони, суд 
постановив не задовольняти їхні 

апеляційні скарги та залишити міру 
запобіжного заходу без змін – осо-
бисте зобов’язання. Присутні підтри-
мали Олександра Тиводара оплес-
ками. Він подякував за підтримку й 
наголосив: боротьба триває. 

«Ми від початку бачили, що 
це сфальсифікована справа. Вона 
розсипається перед очима.  Те, що 
на підтримку Олександра Олексан-

дровича прийшло стільки людей – 
афганців, однопартійців, депутатів – 
свідчить, що цю людину поважають 
та цінують. На жаль, після Революції 
Гідності влада ще більше переслі-
дує патріотів. Але я вірю, що правда 
переможе», – зауважив голова об-
ласної парторганізації «Українсько-
го об’єднання патріотів – УКРОП», 
депутат Волинської облради Вяче-

слав Рубльов.
Нагадаємо, 8 серпня посеред 

білого дня на проспекті Перемоги 
в Луцьку люди у формі, масках та 
зі зброєю затримали Олександра 
Тиводара. Ухвалу з дозволом на 
обшуки оголосив слідчий суддя 
Ужгородського міськрайонного 
суду. Йшлося про незаконне вико-
ристання спеціальних технічних за-
собів негласного отримання інфор-
мації. В ухвалі вказано, мовляв, за 
попередньою змовою Олександр 
Тиводар та група осіб, використову-
ючи незаконні технічні засоби, сте-
жили за людьми для збору на них 
компромату. Та днями журналісти 
телеканалу «Аверс» абсолютно спо-
кійно у відкритому доступі купили 
міні-камеру і показали низку сайтів, 
де можна придбати «шпигунську» 
техніку, розповіли, куди можна за-
ховати камеру задля прихованого 
знімання. Цікаво, що така покупка 
через два дні після того, як показа-
ли сюжет, жодним чином не заціка-
вила правоохоронців.

ГЕМАТОМИ І ЗАБОЇ – НАСЛІДКИ ДОПИТУ В СБУ

Після засідання апеляційного суду Олександр Тиводар 
подякував сотням людей, які прийшли його підтримати
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  Наталія ЛЕГКА
Старовижівський район

децентралізація КРИГА СКРЕСЛА, ВІДКЛИКАННЯ 
ДЕПУТАТІВ 
«ПОЇХАЛО», 
«АКТИВІСТИ» 
ЗАЛИШИЛИСЯ 
НІ З ЧИМ

Завершилася епопея 
з «громадською 

ініціативою» щодо 
відкликання депутатів 
Луцької міськради, яка 
мала чітких замовників, 
виконавців та солідне 
фінансування. 20 серпня 
луцький виборчком 
постановив припинити 
діяльність ініціативи 
через численні 
порушення.

Понад місяць «активіс-
ти», які отримували зарплату, 
збирали підписи лучан за від-
кликання депутатів Олексан-
дра Козлюка, Євгена Ткачука, 
Сергія Були, Аркадія Солома-
тіна та Костянтина Петрочука. 
Головою ініціативної групи 
став депутат від БПП «Солі-
дарність» Артем Запотоцький, 
фінансувала недешеве шоу, 
зі слів депутатів, бізнес-група 
«Континіум», аби отримати 
більшість у міській раді та за-
хопити владу в Луцьку. Самі 
збори провели на закритому 
об’єкті – автозаводі «Богдан 
Моторс», пропускали туди 
лише «своїх».

Незважаючи на численні 
скандали та обурення лучан, 
які не хотіли втрачати депута-
тів на округах, з горем навпіл 
«активісти» зібрали підписи. 
Причому одна людина могла 
підписатися відразу проти 
п’ятьох депутатів – ледь не 
акція! Все у кращих традиціях 
часів Януковича, коли одна 
людина голосувала на кількох 
дільницях. 

Та коли дійшло до пере-
вірки й підтвердження підпи-
сів, «картковий будиночок» 
посипався: люди не могли 
назвати прізвищ тих, кого так 
активно просили відклика-
ти. Відверто зізнавалися, що 
вони на зарплаті у так званій 
«ініціативі», що ні про яке 
відкликання не чули, а під-
писувалися за «партію «Кон-
тиніум». Та й у самих списках 
було безліч порушень: підпи-
сувалися не лучани, в окре-
мих не вказані місця роботи, 
прописка тощо. 

Зважаючи на порушення 
та неможливість перевірки 
підписів через відсутність до-
ступу до реєстру виборців, 
члени луцького виборчкому 
припинили діяльність «ініціа-
тиви».

Тепер – хід за депутата-
ми, яких хотіли відкликати. Ті 
кажуть, що відомі факти під-
купу та обману виборців вони 
передали правоохоронцям та 
домагатимуться покарання за 
порушення законодавства з 
боку організаторів так званої 
«ініціативи». А свою честь і гід-
ність після тонн бруду, вили-
тих на них у підконтрольних 
«Континіуму» ЗМІ, відстоюва-
тимуть у суді.

театр абсурду

Про те, що на 
Старовижівщині 

доцільно було б утворити 
лише одну велику та 
дієздатну об’єднану 
територіальну громаду, на 
початках не говорив хіба 
що лінивий. 

Такі висновки, з огляду на 
фінансово-економічний стан регіо-
ну, підтверджували і фахівці. Тому й 
керівництво району, і сільські очіль-
ники, і прості громадяни здебільшо-
го були готові до запропонованого 
розвитку подій. Але 23 вересня 
2015 року розпорядженням Кабі-
нету Міністрів було затверджено 
перспективний план формування 
територій громад Волинської об-
ласті, згідно із яким 47 населених 
пунктів Старовижівського району 
мали б об’єднатися у дві громади: 
Старовижівську та Буцинську. За два 
роки уряд вніс зміни до перспектив-
ного плану формування територій, 
за яким об’єднаних громад у райо-
ні налічувалося вже п’ять: Буцин-
ська, Дубечненська, Кримненська, 
Смідинська та Старовижівська. Чи 
не найуспішніше попрацювали над 
майбутнім об’єднаням Дубечнен-
ська, Глухівська, Смідинська та Руд-
нянська сільські ради, тому ЦВК вже 
призначила вибори у цих громадах 
на 29 жовтня 2017 року. До складу 
першої мають увійти Дубечне, За-
люття, Лютка, Рокита, Мокре, Глухи 
та Текля. Останні два села нині нале-
жать до Глухівської сільської ради. 
Швидко порозумілися й смідинці та 
руднянці, які вирішили об’єднати зу-
силля у майбутньому. 29 жовтня ви-
бори очікують і на жителів майбут-
ньої Сереховичівської об’єднаної 
територіальної громади, до складу 
якої планують увійти населені пунк-
ти Сереховичівської, Синівської та 
Солов’ївської сільських рад.

У ВЕЛИКИХ СІЛЬРАДАХ 
ПОКИ ЩО ТРИВАЄ ДІАЛОГ

Коли одні сільради працювали 
на конструктив, то іншим, здебіль-
шого великим та потужним, як за-
свідчує життя, важко домовитися 
про спільні дії. 

– Згідно із внесеними у 2017 
році змінами до перспективного 
плану формування територій, було 
передбачено створення Буцинської 
ОТГ, до складу якої мали увійти на-
селені пункти нашої, Мизівської, По-
ліської, Седлищенської, Секунської, 
Сереховичівської, Синівської, Со-
колищенської та Солов’ївської сіль-

рад, – розповідає буцинський сіль-
ський голова Петро Кошелюк. – Таке 
рішення вважаємо перспективним 
і таким, що відповідає законодав-
ству. Однак на наші пропозиції не 
пристав ніхто із сусідніх сільрад, 
хоч маємо непогану економічну 
складову для створення об’єднаної 
громади, та й інфраструктура не з 
гірших: реконструйоване сучасне 
приміщення сільради, лікарська ам-
булаторія, дитсадок, школа, дороги 
тощо. Окремі підрозділи громади, 
як, скажімо, майбутній ЦНАП, могли 
б розмістити в сусідніх Сереховичах. 
Утім Сереховичівська сільська рада, 
як і Седлищенська, сама стала ініціа-
тором створення нової громади. 

– Так склалися обставини, що ми 
були змушені ініціювати створення 
об’єднаної громади, – пояснює си-
туацію седлищенський сільський 
голова Микола Ваврищук. – За ре-
зультатами громадських обгово-
рень та рішенням депутатів сіль-
ради планували увійти до складу 
Старовижівської ОТГ, інших думок 
не було, однак там нас відфутболи-
ли, мовляв, запізно подали відповід-
ні документи, хоч, на мою думку, це 
не так. Тож, маючи потужну інфра-
структуру та перспективне бачення 
розвитку території, вирішили ство-
рити свою громаду, запрошуючи до 
об’єднання Мизівську, Секунську, 
Буцинську, Поліську та Журавлинів-
ську сільські ради.

Спільний розвиток разом зі Ста-
ровижівською громадою планували 
і мизівчани. Але й тут щось не скла-
лося, тому вони розглядають нову 
пропозицію, яку запропонували 
сусіди-седлищенці.

– Думки розділяються п’ятдесят 

на п’ятдесят, – каже мизівська сіль-
ська голова Тетяна Сарапін, – оста-
точне рішення ухвалимо у вересні, 
поки що триває активне обговорен-
ня.

Щодо Секунської сільської ради, 
то місцеві депутати у 2015 році були 
готові на «шлюб» із Дубовою сусід-
нього Ковельського району. Коли ж 
там відмовили, почали розглядати 
інші варіанти.

– У 2015 році тодішній голо-
ва Старовижівської селищної ради 
Микола Залевський запропонував 
нам стати членом Старовижівської 
об’єднаної територіальної грома-
ди, – розповідає секунська сільська 
голова Надія Костючик. – Ми активно 
проводили обговорення цієї пропо-
зиції, навіть подвірні обходи органі-
зовували. А згодом щось змінилося, 
нас уже не кличуть до цієї громади. 
Тож розглядаємо пропозицію седли-
щенців. Свою думку з цього приводу 
висловили лише сільські депутати, а 
оскільки це дуже важливе питання, 
то слово – за простими людьми.

НА ГРОМАДСЬКІ 
СЛУХАННЯ У СТАРІЙ 
ВИЖІВЦІ ПРИЙШЛИ ЛИШЕ 
ЧИНОВНИКИ 

Поки в районі тривають чис-
ленні перипетії довкола створення 
об’єднаних громад, багатьох не-
покоїть думка, чому Старовижів-
ська селищна рада запрошує до 
об’єднання таку мізерну кількість 
населених пунктів? Адже, згідно з 
рішенням селищного голови Воло-
димира Семенюка від 6 липня, до 
обговорення важливого питання 
розвитку територій було запрошено 
лише жителів самої старовижівської 

Від усієї душі зичу вам, вашим рідним та колегам міцного здоров’я, щастя, доб-
ра, достатку, миру, щедрої долі, успіхів в усіх справах і починаннях заради процві-
тання незалежної України, добробуту її народу.

Нам судилося стати учасниками творення новітньої української держави, 
втілювати у реальність одвічну мрію нашого народу. Це велика честь і велика від-
повідальність перед власним сумлінням, родиною і прийдешніми 
поколіннями. Саме від кожного з нас залежить, якою бути на-
шій державі, як житимуть наші діти, онуки й правнуки.

Запорука державотворчого успіху – у громадянській злаго-
ді, високій відповідальності за доручену справу, в об’єднанні зу-
силь мільйонів громадян вільної і незалежної України в єдиному 
прагненні – сумлінною працею зміцнити силу і славу Вітчизни.

Нехай серця наповнюються гордістю за нашу державу, 
прагненням до єдності та порозуміння, а ваша плідна 
праця буде надійною запорукою щасливого майбут-
нього.

Нехай не міліє джерело нашої віри, надії і любо-
ві до рідної землі, додається енергії, снаги й упев-
неності у власних силах та переконаннях. З нами 
Бог і Україна. 

Нехай мир і злагода панують у нашому 
спільному домі. 

Сергій ШКОДА,
депутат Луцької міської ради від фракції 

«Українське об’єднання патріотів – УКРОП»
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ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ!ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно вітаю вас із національним святом нашої Сердечно вітаю вас із національним святом нашої 

державності – Днем Незалежності України!  державності – Днем Незалежності України!  

Щиро вітаю вас із Днем Незалежності України! 

АБО НАРЕШТІ Й НА СТАРОВИЖІВЩИНІ 
ПРИЗНАЧЕНО ВИБОРИ
ЗА ПЕРСПЕКТИВНИМ ПЛАНОМ, 
У РАЙОНІ МАЛО БУТИ ДВІ ГРОМАДИ

громади, а ще – нововижвівської, 
галиновільської, старогутівської та 
руднянської громад, хоч остання 
вже у жовтні цього року обирати-
ме сільського голову в складі Смі-
динської територіальної об’єднаної 
громади, тоді коли за попередніми 
планами селищної ради до її складу 
пропонували увійти ще й седлищен-
ській та мизівській громадам.

За словами селищного голови 
Володимира Семенюка, це трапи-
лося через те, що окремі суб’єкти 
невчасно подали документи до 
об’єднання, тому їм і не запропону-
вали увійти до складу старовижів-
ської громади, але в подальшому 
вони зможуть долучитися до вже 
створеної об’єднаної структури.

– Ми все зробили, як потрібно, – 
вважає поліський сільський голова 
Олександр Карпук, який приїхав у 
Стару Вижівку на громадські слу-
хання разом з найактивнішими сіль-
ськими депутатами і в надії, що їхню 
сільраду не залишать поза увагою. 
– Нам добре відомі причини, чому 
в Старій Вижівці відмовляють, і дуже 
неприємно, що чиїсь амбіції став-
лять вище за інтереси виборців.

Що простий народ не пере-
ймається долею територіальної 
реформи, засвідчило те, що, по-
при потужну інформаційну роботу 
(оголошення, запрошення тощо), 
громадські слухання у Старовижів-
ському районному будинку культу-
ри відбувалися у напівпорожньому 
залі. До них долучилися здебіль-
шого чиновники: або нинішні, або 
колишні, тому й назбиралося трохи 
більш як тридцять представників 
із п’яти тисяч населення, яке про-
живає на території селищної ради. 
Інтереси земляків із Поліської сіль-
ської ради намагався захистити 
на громадських слуханнях один із 
представників місцевої райдержад-
міністрації В’ячеслав Недзельський, 
бо й справді болить у чоловіка душа 
за людей, поряд із якими минули 
його дитинство та юність.

Утім, хай там як, але й на Старо-
вижівщині нарешті скресла крига, 
і перші призначені в об’єднаних 
громадах вибори мають продемон-
струвати рівень довіри до влади, до 
сільських лідерів, які пропонувати-
муть свої кандидатури для роботи 
по-новому. А наскільки ефективне 
таке об’єднання, покаже час, бо 
тут, як і в будь-якій іншій серйозній 
справі, важливо не помилитися.

колаж
 ВН

Â³òàþ âàñ ³ç íàéâàæëèâ³øèì äíåì äëÿ íàøî¿ 
äåðæàâè –  Äíåì Íåçàëåæíîñò³. Øëÿõ, ÿêèé óêðà¿í-
ö³ ïðîéøëè äî öüîãî äîâãîî÷³êóâàíîãî ìîìåíòó,  áóâ 
äóæå òåðíèñòèì. Íà æàëü, ñüîãîäí³ ìè çìóøåí³ 
çàõèùàòè ñóâåðåíí³ñòü òà íåïîä³ëüí³ñòü òåðè-
òîð³¿ íàøî¿ êðà¿íè. Ðåâîëþö³ÿ Ã³äíîñò³ ïîêàçàëà, 
ùî óêðà¿íö³ â³ëüí³ ðîçóìîì òà äóõîì â³ä  çàç³õàíü 
ðîñ³éñüêîãî çàãàðáíèêà. Âíóòð³øí³é òà çîâí³ø-

í³é âîðîãè ïîâñÿêäåííî íàìàãàþòüñÿ ïîõèò-
íóòè íåçëàìí³ñòü óêðà¿íö³â, ïåðåêîíàòè ó 
íåä³ºçäàòíîñò³. Ïðîòå âæå í³õòî é í³ùî 
íå çìîæå çëàìàòè íàñ. 

Áàæàþ âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íàñíàãè 
òà â³ðè ó òå, ùî Óêðà¿íà ïðîöâ³òàòèìå. 
Ìèðó, äîáðà òà ùàñòÿ ó âàø³ äîì³âêè.   

Ç ïîâàãîþ
ãîëîâà Âîëèíñüêî¿ îáëàñíî¿ ðåã³îíàëüíî¿ 

ïàðòîðãàí³çàö³¿ ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ 
«Óêðà¿íñüêå îá’ºäíàííÿ ïàòð³îò³â – 

ÓÊÐÎÏ», 
äåïóòàò Âîëèíñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè

Âÿ÷åñëàâ ÐÓÁËÜÎÂ  

Øàíîâí³ âîëèíÿíè!ØØàííîîâí³ âîëèèííÿÿííèè!!ØØØàííîîâí³ ââîîëëèèííÿíè!!

  Борис ХВИЦЬ 
Луцьк 
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Життя змушує нас до багатьох добровільних вчинків. Станіслав Єжи Лец

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. 

«Після розлучення з чолові-
ком у мене залишилася дити-
на, чоловік платив аліменти 
(250 грн), але з дуже великими 

затримками. Потім я вийшла заміж 
удруге, від аліментів відмовилася. Від 
другого шлюбу маю ще двох діток. За-
раз хочу змінити дитині від першого 
шлюбу прізвище на таке, як у мене з 
теперішнім чоловіком, а ще краще, 
якби він всиновив цю дитину, щоб 
і по батькові змінити. Дитина свого 
батька взагалі не знає, називає татом 
теперішнього чоловіка. А рідний вже 
вісім років не з’являється, не телефо-
нує. Чи є якісь шанси позбавити його 
батьківських прав, а в теперішнього 
чоловіка – всиновити дитину?»

За описаних обставин, як на мене, 
мало шансів позбавити батьківських 
прав таку особу. І можливості зміни прі-
звища та усиновлення в цьому випадку 
без згоди рідного батька юридично не 
передбачено.

«Сусід написав на мене скар-
гу, начебто мій хлів незакон-
но побудований. Я інспектору 
архітектури показав усі доку-

менти, що у мене все законно, але він 
хоче особисто прийти у мій двір по-
дивитися. Чи маю я право не пустити 
його у свій двір?»

Так, маєте право його не пустити на 
своє подвір’я. Оскільки ваше подвір’я є 
приватною власністю, то за відсутності 
вашого дозволу щодо допуску на нього 
будь-кого примусове перебування там 
сторонніх осіб можливе лише за наяв-
ності на те дозволу суду. Адже статтею 
30 Конституції України передбачено, що 
не допускається проникнення до житла 
чи до іншого володіння особи, прове-
дення в них огляду чи обшуку інакше, як 
за вмотивованим рішенням суду.

«Чи може багатодітна сім’я 
оформити пільгу 50% на спла-
ту за комунальні послуги у на-
йманому житлі, де фактично 

проживає, але без права власності?» 
Так, може, за умови офіційного під-

твердження такого проживання (наприк-
лад, договору найму житла) і реєстрації у 
такому житлі місця проживання.

«Я придбав квартиру у влас-
ника, але в ній залишилися 
прописаними ще двоє осіб 
(повнолітні діти власника), які 

не хочуть звідти виписуватись. Чи 
маю я право не впускати їх у кварти-
ру? І як мені їх виписати?»

Так, ви маєте право не впускати цих 
осіб у квартиру. А виписати їх можна 
спробувати в спрощеному порядку, 
відповідно до п. 26 Правил реєстрації 
місця проживання, які затверджені по-
становою Кабінету Міністрів України від 
2 березня 2016 р. № 207 і передбачають 
можливість зняття особи з реєстрації 
місця проживання на підставі докумен-
тів, які свідчать про відчуження житла. 
Також однозначно буде виграшним 
позов про визнання дітей колишнього 
власника такими, що втратили право 
користування квартирою та скасування 
реєстрації їх місця проживання, пода-
ний на усунення обмежень права влас-
ності, регламентований ст. 319 Цивіль-
ного Кодексу України.

   Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста МАТІР ЗАГИБЛОГО БІЙЦЯ: 
БЕЗ ДОКУМЕНТІВ І ПРАВА 
НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

право на справедливість

обіцянкиреформа

Сім’ї військово-
службовців, 
які загинули в 

АТО, згідно з чинним 
законодавством, мають 
право на отримання 
окремих соціальних пільг 
і виплату одноразової 
грошової допомоги. На 
практиці, однак, члени 
родини загиблого для 
одержання відповідного 
статусу мають пройти 
низку бюрократичних 
процедур і запастися 
терпцем. 

Так, мама загиблого бійця 
Любов Буз майже півроку з часу 
смерті сина не може отримати 
його справу та інші документи, 
які, як зазначають, відправили їй 
поштою з Бахмутського військо-
вого комісаріату, з якого призи-
вався її син. Окрім того, жінці вже 
двічі відмовляли в проханні про 
безоплатне одержання земель-
ної ділянки.

Як розповіла Любов Мико-
лаївна, її син Сергій Мокренко – 
перший загиблий в АТО з Шаць-
кого району. Він із самого початку 
перебував на Майдані, де й отри-
мав першу контузію, потім пішов 
воювати як доброволець «Право-
го сектору» та батальйону «Азов» 
у найгарячіших місцях, зок рема, 
відзначився в контратаці на Світ-
лодарській дузі, вийшов з Іловай-
ського котла, був неодноразово 
поранений. Із вересня 2016 року 
Сергій перейшов на контракт до 
54-ї окремої механізованої бри-
гади.

Того дня, коли обірвалося 
життя юнака, 28 лютого, він мав 
отримати орден «За мужність».

«Він не дожив 24 дні до свого 
24-річчя», – відзначила Любов 
Миколаївна.

Документів, які підтверджу-
вали б те, що її син справді вою-
вав у зоні АТО, жінка поки так і 
не отримала. На неодноразове 
звернення (і на гарячу лінію, і без-
посередньо до військового комі-
саріату в Бахмуті) жінка отримала 
наступне повідомлення:

«Основну справу Мокренка 

  Ольга ШЕРШЕНЬ
Шацьк

Сергія разом із комплектом до-
кументів для оформлення ста-
тусу члена сім’ї загиблого та на 
виплату одноразової грошової 
допомоги родичам загиблого на-
діслано до Шацького районного 
комісаріату Волинської області. 
Вихідний від 27.06.2017».

Як пояснили в Бахмутському 
військовому комісаріаті, доку-
менти відправили поштою під 
грифом «Для службового корис-
тування» і, оскільки вони йдуть із 
міста Донецької області, чекати 
доводиться не менш як місяць.

«Така пошта (із грифом «Для 
службового користування», – ВН) 
надходить раз на місяць. Цього 
місяця була. Значить, прийде аж у 
вересні. Кого шукати? Крайнього 
не знайдуть. Ми вже просили, щоб 
анулювали ті документи й видали 
нові, а нові видавати не хочуть. А 
якщо вони загубилися?» – заува-
жила Любов Буз і розповіла, що 
така ситуація склалася із грошо-
вим атестатом її сина, якого ще ра-
ніше також надіслали з Бахмута.

«Грошовий атестат загубився 
у Харкові. Мені подзвонила лю-
дина і сказала, що пакет валявся 
на узбіччі. Я була шокована. За-
губився лише один лист, не два і 
не три, а лише один, і саме мого 
сина... Так само було й зі свідо-
цтвом про смерть, на яке ми теж 
чекали місяць. Це якесь знущан-
ня», – поскаржилася жінка та до-

З 1 січня 2017 року зарплата 
вчителів зросла на 50%, 

а в бюджеті на 2018 рік 
заплановано також закласти 
поступове підвищення 
зарплатні.

«Зараз ми виходимо в ак-
тивну фазу реформи середньої 
освіти. Багато вимагатимемо від 
учителів. І маємо робити крок 
назустріч та показати, що підтри-
муємо їхні зусилля та бажання до 
змін», – зазначила міністр освіти і 
науки України Лілія Гриневич.

Як повідомили у Міносвіти, з 
1 вересня очікується підвищення 
зарплатні усім педагогічним пра-
цівникам: вихователям у дитсад-
ках, майстрам у ПТНЗ тощо.

Сьогодні вчителі в середньо-
му по країні отримують:

• молодий вчитель без стажу 
роботи – 4 825 грн;

• молодий вчитель зі стажем ро-
боти від 3 до 10 років – 4 851 грн;

• вчитель I-ї категорії – 6 374 грн;
• вчитель вищої категорії – 

6 836 грн.

Уже в 2020 році 
стипендії від держави 

отримуватимуть лише 
15% студентів. Про 
це заявив заступник 
міністра фінансів Сергій 
Марченко, передає 
«Еспресо TV».

Як відомо, за реформу сти-
пендій уряд взявся ще торік, тож 
перші суттєві зміни українські 
студенти відчули вже цьогоріч. 
До 2017 року стипендію отри-
мували близько 70% студентів-
бюджетників. Після першого 
етапу реформи ця цифра скоро-
тилася до 40-45%. У 2018 році, за 
розрахунками Мінфіну, ця про-
порція має становити 25%, а в 
2020-му гроші від держави отри-
муватимуть лише 15% студентів. 
Йдеться тільки про студентів-
бюджетників і тих, що отримують 
академічну стипендію. Соціальну 
стипендію, яку отримують від 
держави незахищені категорії 
населення, обіцяють залишити 
без змін.

УЧИТЕЛЯМ 
ЗБІЛЬШАТЬ 
ЗАРПЛАТНЮ

У 2020-МУ СТИПЕНДІЇ МАТИМУТЬ 
ЛИШЕ 15% СТУДЕНТІВ

Потребу скорочення кількос-
ті академічних стипендій в уряді 
пояснюють найперше тим, що 
досі система розподілу стипендій 
була неефективною. Ще однією 
причиною скоротити кількість 
стипендій є підвищення якісно-
го рівня навчального процесу, 

мовляв, мотивація отримати 
стипендію суттєво впливає на 
старанність студентів.

Скоротивши кількість 
отримувачів, натомість обі-
цяють підвищити розмір сти-
пендії для тих, кому все ж по-
щастить її отримувати.

З лютого 2017 року міні-
мальна академічна стипендія 
в Україні становить 1 100 грн, 
а розмір підвищеної стипен-
дії – 1 600 грн. На технічних і 
природничих спеціальностях 
підвищена стипендія складає 
понад 2 000 грн. Якщо держа-
ва допомагатиме фінансово 
15% студентів (як це плану-
ють у 2020 році), то розмір 
стипендії при цьому буде на 
рівні мінімальної заробітної 
плати.

У 2018 році стипендію 
розраховуватимуть на рів-
ні прожиткового мінімуму 
(у 2018 році він складатиме 
1 700 грн), а поступово її пла-
нують підвищувати до рівня 
мінімальної заробітної плати 
(у 2018 році – 3 723 грн).

dnvr.kpi.ua

дала, що грошовий атестат вона 
врешті отримала – кілька тижнів 
тому, але без низки інших доку-
ментів він нічого не вартий.

«Оця бюрократична колотне-
ча мені вже стільки нервів вимо-
тала. Так само я писала заяву на 
землю, говорили, що дадуть, але 
з Луцька надійшла відмова. Це 
знущання з людини», – акценту-
вала Любов Миколаївна.

Звернення до Шацької се-
лищної ради про видачу земель-
ної ділянки за Грядою для веден-
ня садівництва жінка подавала 
двічі – у травні та червні.

«До того я не просила ділян-
ки. Але люди мені почали гово-
рити: як так, ти не маєш землі 
взагалі, ні на тобі немає, ні на 

чоловікові, ні на покійному Сер-
гієві, ні на дочці; як то так? А мені 
відмову аргументували тим, що 
селищна рада не може виділити 
землю за межами Шацька», – роз-
казала Любов Буз.

Після першої відмови вона 
написала заяву про виділення 
земельної ділянки до Головно-
го управління Держгеокадастру 
у Волинській області, на яку 
наді йшла офіційна відмова за 
підписом першого заступника 
Анатолія Полякова. Рішення вмо-
тивували тим, що управління вже 
сформувало «перелік земельних 
ділянок, які мають надаватись 
безоплатно у власність громадя-
нам протягом ІІІ кварталу 2017 
року», до якого не ввійшли ділян-
ки в межах Шацького району.

«Я тоді знову звернулася 
до селищної ради з проханням, 
якщо немає земельної ділянки за 
межами Шацька, щоб дали в ме-
жах Шацька. А мені сказали, що в 
Шацьку теж немає, а навколо бо-
лота», – відзначила жінка.

За словами Любові Мико-
лаївни, зараз їй навіть не дають 
можливості написати заяву на 
земельну ділянку. Жінка так вто-
милася від такої тяганини, що, 
як сама підкреслює, готова їхати 
разом із військовослужбовцями, 
друзями свого сина, до Києва.

Як свавілля і нахабство чи-
новників із Держгеокадастру 
розцінює цю ситуацію депутат 
Волинської обласної ради Воло-
димир Кучер, який зазначив, що 
матері загиблих героїв російсько-
української війни заслуговують 
на шану та повагу, і пообіцяв, що 
заяву Любові Буз розглянуть на 
найближчому засіданні тимчасо-
вої контрольної комісії з питань 
земельних відносин.

Своєю чергою, додамо, що 
по відповідну допомогу, зокрема 
правову, члени родин загиблих 
бійців АТО можуть звертатися до 
управлінь соціального захисту 
населення при місцевих держав-
них адміністраціях.

з сім
ейного архіву
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Сергій Мокренко – 
перший загиблий в АТО 
з Шацького району

Жінка так втомилася від тяганини, що готова їхати разом 
із військовослужбовцями, друзями свого сина, до Києва
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Мені здається, ми стаємо сильними, коли поряд немає друзів, щоб підтримати нас 
або послужити нам моральним компасом. Вінстон Черчилль

не будьмо байдужі 

«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.

  Лілія БОНДАР
Фото автора 
Камінь-Каширський 
район

МАЛЕНЬКА МАРГАРИТА 
ПОТРЕБУЄ ГРОШЕЙ 
НА ДОРОГУ ОПЕРАЦІЮ «Не хвилюйтеся, 

ваша дитина 
здорова. Вона 

усе чує», – запевняли Олену 
Усік медики в районній 
лікарні. Проте жінка 
помічала, що з ї ї донькою 
щось негаразд. Дівчинка 
поводилася не так, як усі 
інші діти: не відгукувалася 
на звернення, не 
озиралася, коли мама 
гукала ї ї на вулиці. 

У липні Маргаритці Усік з села 
Верхи Камінь-Каширського району 
виповнилося два роки. Але дівчин-
ка й досі не може говорити. А все 
тому, що світ звуків їй невідомий. 
Маргаритка нічого не чує. Півро-
ку тому їй встановили страшний 
діагноз – двостороння сенсонев-
ральна глухота четвертого ступеня. 
Почути, а відтак і навчитися роз-
мовляти їй допоможе лише кохле-
арна імплантація. 

У СВІТІ БЕЗ ЗВУКІВ 
Олена завжди мріяла про дітей, 

дуже хотіла стати мамою. Про те, 
що народить глуху дівчинку, навіть 
не підозрювала. Вагітність минала 
доб ре. Пологи також. Та й дізналася, 
що маля не чує, не відразу. 

«Коли доньці був рік і кілька мі-
сяців, ми зрозуміли, що з нею щось 
не так, – каже 30-річна Олена. – Я за-
ходила в кімнату, де була Маргарита, 
говорила з нею, але вона не реагу-
вала. Тоді вирішили повезти доньку 
в районну лікарню на обстеження. 
Там нам сказали, що даремно пані-
куємо, мовляв, дівчинка здорова і 
зовсім не глуха. Я дуже дивувалася, 
як лікар не може побачити, що у ди-
тини проблеми зі слухом. Адже мені 
як мамі це було очевидно».

Потім Олена з Маргариткою їз-
дила до багатьох лікарів. Правиль-
ний діагноз встановили в Інституті 
отоларингології імені професора 
Коломійченка в Києві. Батьки вирі-
шили показати доньку ще медикам 
з київського медичного центру «Ав-
рора», вони також підтвердили діа-
гноз. Плакати Олена не мала часу. 
Треба було терміново братися за 
дитину. 

«Важко змиритися з тим, що 
вона нас не чує, не чує тих теплих 
слів, що ми їй говоримо, – каже 
мама дівчинки. – І що, можливо, 
ніколи не почує наші голоси, не по-
кличе посеред ночі, бо їй наснився 
страшний сон, не розкаже віршик у 
дитячому садочку». 

Щоб бути ближчою до малечі 
та розуміти її світ, Олена старається 
показувати доньці те, що вона хоче 

ду на медичні показники, можуть 
поставити на дитині хрест. А я ні, бо 
я – мама. Дітям потрібна надія. Вони 
мають говорити, чути, усміхатися. Я 
зроблю усе, щоб Маргаритка почу-
ла цей світ». 

З МИРУ ПО НИТЦІ 
Якщо дитині поставити імплан-

тат, то вона матиме стовідсотковий 
слух. Без нього Маргарита так і не 
навчиться говорити, бо не чутиме. 
Медики кажуть: навіть якщо її цього 
навчити, то вона все одно говорити-
ме з дефектами. Зараз дівчинка сто-
їть на черзі для проведення кохле-
арної операції за державний кошт. 
Однак нині держава не виділяє усі 
900 тисяч гривень, які потрібні на 
операцію, а лише 200. І якщо сім’ї 
Усіків не вдасться зібрати усю суму 
до листопада, то й цих грошей вони 
не отримають. 

«Ми були 338-мі у черзі, – каже 
мама. – Нещодавно дізнавалися, то 
зараз 328-мі. Тільки 10 дітей про-
оперували за чотири місяці. До п’яти 
років Маргаритку треба обов’язково 
прооперувати, бо потім ця операція 
не дасть результату. Зараз дитина 
розвивається, у неї такий вік, коли 
вона хоче говорити, а не може».  

Гроші для малечі збирали усім 
селом. У школі вчителі та учні на-
збирали дев’ять тисяч гривень. 
Сільська рада виділила п’ять. Також 
кілька тисяч гривень дали у церк-
ві. Усікам допомагають усі рідні та 
знайомі. Кожен дає стільки, скіль-
ки може. Але цих грошей все одно 
мало. 

«Соромно просити, але нам 
потрібні ці гроші, щоб допомогти 
доньці. Хочеться, щоб наша дитина 
була така, як усі. Чула та говорила. 
Ще поки маленька, то легше. А що 
буде, як підросте, піде в школу? Хо-
четься, щоб вона з усіма гралася 
та спілкувалася. Тож живуть люди і 
глухонімі, і всякі. Але для своєї ма-
лечі хочеться усього найкращого». 

Про біду Усіків дізналася і на-
родний депутат від партії УКРОП 
Ірина Констанкевич. Вона підготу-
вала кілька звернень до міністра 
соціальної політики, аби дівчинка 
стала на державну чергу для про-
ведення операції. 

«Коли Ірина Мирославівна ді-
зналася про цю проблему, то відразу 
взялася допомагати. Вона ніколи не 
стоїть осторонь чужих бід. Нардеп 
вислухала сім’ю та вникла в ситуа-
цію, – каже помічник нардепа Світ-
лана Сидорук. – Звісно, скидаються 
люди грішми, але ці кошти дуже 
мізерні порівняно з потребами. Си-
туація така, що не можна зволікати. 
Що швидше дівчинку про оперують, 
то кращий буде результат. Ми під-
готували звернення до міністра 
соціальної політики. Це їхня сфе-
ра, і тут є можливість соціального 
фінансування. Спочатку була від-
писка, потім підготували друге 
звернення – безпосередньо щодо 
виділення коштів за програмою 
дітей-чорнобильців. Це 200 тисяч 
гривень. Сподіваємося, що ці гроші 
таки виділять, і Маргаритка зможе 
почути близьких, зможе говорити й 
жити повноцінним життям». 

Рідні Маргарити дуже споді-
ваються на підтримку небайдужих 
людей. 

«Просимо, щоб люди нам допо-
могли, – каже бабуся малечі Алла 
Усік. – Я нічого так не хочу. Аби лиш 
Маргарита говорила, а не показу-
вала на пальчиках. Сподіваємося, 
що знайдуться ті, хто допоможе. Бо 
знаєте, як люди кажуть: з миру по 
нитці – бідному сорочка». 

сказати. Дівчинка також намагаєть-
ся контактувати з рідними. Коли її 
бабусі слід пити ліки, Маргаритка 
вказує пальчиком на пігулки, а потім 
показує ручками, що таблетку треба 
запити. Дитина говорить лише одне 
слово – «мама». Може вимовляти де-
які звуки. Наприклад, сказати «му» і 
показати ріжки. Це означає, що ма-
леча має на увазі корівку. Вона дуже 
рухлива та жвава. Батьки кажуть, 
що іноді їм не віриться, що донька 
не чує та потребує дорогої операції. 
Дитина реагує тільки на віброзвуки. 
Наприклад, якщо голосно гупнути 
молотком, то вона не почує гуркіт, а 
лише відчує вібрацію. 

30 ТИСЯЧ ЄВРО – 
НА ОДНЕ ВУШКО 

Крім Маргарити, в Олени ще 
двоє діток: найстаршій Віці – 10, се-
редульшому Дімі – 8. На них теж тре-
ба витрачати гроші. Жінка каже, що 
старших слід уже в школу збирати, а 
нема за що. Усі заощадження батьки 
витратили на обстеження, поїздки 
до Києва та на слухові апарати, які 
вартують по 20 тисяч гривень. А 
вони потрібні на два вушка. Чоловік 
Олени ніде не працює. Раніше їздив 
у Польщу на сезонні роботи. Але рік 
тому помер його батько, тому зараз 
Андрію доводиться працювати вдо-

Реквізити для переказу допомоги: 
картка ПриватБанку
5168742603244579, 
Усік Олена Володимирівна.

ма. Доглядати город, піклуватися 
про господарство, аби мати хоч 
якусь копійчину. 

«З донькою треба займатися. Їз-
дити до сурдопедагогів, – каже жін-
ка. – У Камені-Каширському їх не-
має. Знайшли таких спеціалістів аж 
у Луцьку. А це дуже далеко, дорого 
возити туди дитину. Найкращий ва-
ріант для нас – поставити імплантат. 
Медики запевняють: якщо Марга-
риті зробити операцію, то вона усе 
чутиме. Однак це вартує майже 900 
тисяч гривень. І то тільки на одне 
вушко. А треба на два, але нам зібра-
ти б гроші хоч на один імплант, а на 
інше вушко буде слуховий апарат». 

Батьки у відчаї. Вони навіть гад-
ки не мають, де можна взяти так 
багато грошей: 30 тисяч євро – на 
одне вушко. 

«Таку суму нашій сім’ї знайти 
не до снаги. Тому прошу допомог-
ти нам зібрати ці гроші. 30 тисяч 
євро – це ціна заповітного слова 
«мама» та світу звуків, – додає жін-
ка. – Я хочу материнства, і нехай 
воно таке особливе. Не хочу плану-
вати на сто років наперед, як жити-
ме моя Маргаритка. Хочу лише, щоб 
вона не почувалася не такою, як усі, 
щоб могла не лише бачити, а й чути 
цей прекрасний світ. Лікарі, з огля-

Що швидше дівчинці зроблять 
операцію, то ефективнішою вона буде

Світлана Сидорук – помічник 
нардепа Ірини Констанкевич Операція вартує 30 тисяч євро

Бабуся сподівається, що 
внучка таки говоритимеКрім Маргарити, в Усіків ще двоє діток
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КОРМОАГРЕГАТИ АКГСМ «МРІЯ» 
ДЛЯ МОЛОЧНОГО СТАДА ВРХ ТА ВІДГОДІВЛІ ТЕЛЯТОстаннім часом 

спостерігається 
великий попит на 

кормоагрегати серії АКГСМ 
«Мрія» серед фермерів, які 
утримують велику рогату 
худобу, відгодовують 
телят і бичків. 

Ці універсальні агрегати викорис-
товують малі, середні та великі фер-
мерські господарства (наприклад, ТОВ 
«Чорнобайпродсервіс», Київська обл.; 
ПП «Рудика В. П.», Харківська обл.; 
СФГ «Рось», Вінницька обл. та інші). 
Їхнім результатам можна позаздрити. 
За невеликої ціни на кормоагрегати 
дивує їх доступність в експлуатації, 
швидка окупність, універсальність 
у використанні. Фермери України, 
ближнього і далекого зарубіжжя все 
частіше замовляють їх для відгодівлі і 
молочного стада, і телят. 

Здавалося, зовсім недавно, в 2011 
році Херсонський державний аграр-
ний університет під керівництвом кан-
дидата сільськогосподарських наук, 
доцента кафедри годування тварин 
Лисенка В. Ф. провів експеримент із 
використання ферментованих зволо-
жених суспензій у раціонах молочних 
корів і бичків на відгодівлі, які готують 
кормоагрегати, в знаменитому госпо-
дарстві двічі героя СРСР, героя України 
Моторного Дмитра Костянтиновича 
у  Білозерському районі Херсонської 
області. Експеримент перетворився 
на практичну реальність. Виникла на-
віть черга на їх використання, і щоб її 
ліквідовувати, підприємству довелося 
перейти на двозмінну роботу.

Нині вчені України опублікували 
звіт про випробування Херсонського 
державного аграрного університе-
ту, що дає 30% добавка зволоженої 
ферментованої гомогенної кормової 
суспензії (ф.г.к.с.) з суміші зернових 
до грубих сінажних кормів. Наводимо 
короткі висновки.

1. Використання в раціонах молоч-

Фрукти, змішані з цукром, які 
не проходять теплову обробку, 
називають сирим варенням. Воно 
вважається дуже корисним, 
адже зберігає біологічно активні 
складові. 

Розкладати сире варення найкраще у сте-
рильні висушені банки. Так воно ліпше збері-
гається у прохолодному місці. Сире варення 
подають не тільки до чаю, а й використовують 
як начинку до пирогів та запіканок. 

ЗІ СЛИВ АБО АЛИЧІ
Сливи або аличу ретельно помити, ошпа-

рити окропом, дати висохнути, вийняти кіс-
точки. М’якоть пропустити через м’ясорубку 
або подрібнити у міксері, перемішати з цук-
ром у пропорції 1:1.   

З ПЕРСИКІВ
Стиглі плоди, очищені від шкірки та  кіс-

точок, перетерти крізь сито або перекрутити 
на м’ясорубці. Поступово  додаючи цукор, пе-
ремішати до повного його розчинення. На 1 л 

Підводячи підсумки, робимо ви-
сновок, що добавка 30-40% зернової 
суміші або конц. кормів, переробле-
них у ферментовану г.к.с., до основ-
ного корму для телят і ВРХ дають:

• підвищення середньодобової 
живої маси телят на відгодівлі до 30%;

• збільшення надоїв молока до 
20%; 

• підвищення жирності молока до 
17%;

• поліпшення стану тварин; 
• зменшення ускладнень після 

отелення; 
• підвищення енергетики тварин; 
• собівартість 1 кг живої маси – 

4-4,5 грн, а разом це – зменшення со-
бівартості до 30%; 

• при рентабельності до 130- 
140%.

Упровадження в господарствах 
кормоагрегатів серії АКГСМ «Мрія» 
забезпечить фермерам світовий рі-
вень тваринництва.

ЯК ГОТУВАТИ СИРЕ ВАРЕННЯ

СОТЕ З БАКЛАЖАНІВ

протертих плодів треба брати 1 кг цукру. 
Це варення, накрите пергаментним папе-

ром чи поліетиленовими кришками, добре 
зберігається в прохолодному місці, вирізня-
ється чудовим кольором, смаком і ароматом 
свіжих плодів. 

tochka.net

Вимийте овочі. Баклажани наріжте кру-
жечками й замочіть у трохи підсоленій воді на 
20 хв, щоби з них вийшла гіркота. У цьому 
випадку баклажани не потрібно чис-
тити від шкірки. Помідори опус-
тіть в окріп на 1-2 хв і зніміть 
шкірку. Наріжте помідори 
скибочками. Кабачки на-
ріжте напівкружечками.

Перець почистіть від 
насіння й наріжте соломкою. 
Цибулю наріжте півкільцями. 
Моркву натріть на тертці з ве-
ликими отворами. Приготуйте зажарку. 
Спасеруйте в розігрітій олії цибулю, потім 
додайте моркву, болгарський перець і смаж-

те 7-10 хв на середньому вогні. Додайте бо-
рошно, далі – томат, добре перемішайте і про-
смажте ще 2-3 хв.

У каструлю засипте кабачки, додайте 1 ст. 
ложку води й поставте на середній вогонь на 

10 хв, періодично акуратно по-
мішуючи, щоб вони не підгорі-
ли і пустили сік. Коли в каструлі 

з’явиться сік, зверху на кабач-
ки помістіть баклажани. Через 

5 хв додайте в овочеве рагу 
помідори, потім подрібне-
ну зелень і зажарку.

Посоліть, додайте цу-
кор, спеції, акуратно пере-

мішайте і тушкуйте ще 3-5 хв до 
готовності. Наприкінці покладіть ви-

чавлений часник, перемішайте і пода-
вайте до столу.

Усі дієтологи стверджують, що 
на обід і вечерю найкраще їсти 
тушковані овочі. Запашне соте з 
баклажанів – ідеальна страва. 

• 2 кабачки, • 2 баклажани
• 3 болгарські перці • 2 помідори
• 2 цибулини •1 морквина
• 3 зубці часнику
• пучок зелені (цибуля, петрушка, кріп, 
кінза)
• 1 ст. ложка томатної пасти
• 2-3 ст. ложки олії • 1 ст. ложка борошна
• 1 ч. ложка цукру
• лавровий лист, духмяний і чорний перець, 
коріандр, сіль за смаком

Овочеве соте смачне і як самостійна 
страва, і в поєднанні з гарніром

tochka.net
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них корів зернових кормів у вигляді 
зволоженої ферментованої гомогені-
зованої суспензії зумовлює зменшення 
споживання тваринами вегетативних 
соковитих кормів і відповідну еко-
номію основних поживних речовин, 
яка збільшує в середньому кормових 
одиниць у межах 0,9-1,1, перетравного 
протеїну – 127-137 г на 1 голову за добу 
порівняно з іншими раціонами.

2. Використання у раціонах мо-
лочних лактаційних корів зерна у 
формі ферментованої гомогенізова-
ної суспензії забезпечує підвищення 
молочної продуктивності в середньо-
му на 1,1-1,5 кг в 4-процентному мо-
лоці. При цьому вартість добового ра-
ціону зменшується на 10-12 гривень, 
а додатковий прибуток від реалізації 
молока складає до 12 гривень на 1 
голову на день порівняно з іншими 
раціонами.

3. Під час досліджень продуктив-
ної дії ферментованої гомогенізова-
ної зернової суспензії в раціонах лак-
таційних корів відносно зерна, сухого 
комбікорму, дерті отримуємо значно 
більше продуктивного ефекту.

4. Раціони піддослідних бичків 

з ферментованою гомогенізованою 
зерновою суспензією забезпечують 
середньодобовий приріст живої маси 
молодняка ВРХ на відгодівлі в серед-
ньому на рівні 950-1300 г, що переви-
щує на 16,5%, або на 134,7 г показник 
у контролі, де зернова частина була 
представлена плющеним ячменем. 
При цьому собівартість 1 кг ялови-
чини знизилася на 12,5 грн, а додат-
ковий економічний ефект склав 12-
15 грн на 1 голову на день.

5. У процесі проведення дослі-
джень відпрацьовано оптимальне, 
найбільш технологічне співвідношен-
ня компонентів для гомогенізованого 
корму і для корів, і для бичків у такій 
пропорції: на 1 частину зерна – 2 час-
тини води, за ваговими еквівалентами, 
за високої клейковини зерносуміші – 
1 частина зерна – 3 частини води.

Отримуємо чудові результати. Ви-
сокоудійні корови, як і телята на від-
годівлі, мають отримувати не менш 
як 2-4 кг зерносуміші на 100 кг живої 
маси, переробленої на ф.г.к.с., тоб-
то через кормоагрегат серії АКГСМ 
«Мрія». У разі забезпечення достат-
ньою кількістю сухої речовини, пе-

реробленої у ферментовану г.к.с., 
мікроорганізми й інфузорії рубця 
інтенсивно розмножуються і добре 
переварюють клітковину. Ферменто-
вана г.к.с. посилює це травлення. Мік-
роорганізми впродовж доби синтезу-
ють 0,7-1,5 кг протеїну, 4-6 кг легких 
жирних кислот (оцтової, пропіонової 
і масляної) і 110-350 г жирів. 

Кормоагрегат серії АКГСМ «Мрія» 
осолоджує корми і дає вміст у тілі 
тваринного азоту – до 30%, кальцію – 
до12%, фосфору – до 6%, магнію – до 
4%, що додатково забезпечує пере-
травність клітковини на 14,5%, сирого 
протеїну – на 12,3% і позитивно впли-
ває на зростання живої маси телят, 
збільшує надої молока і його жирність.

Ці показники забезпечують фер-
ментована г.к.с. і доповнення до 
основ ного корму 30-40% комбікормів 
або зернової суміші, перероблених в 
кормоагрегатах серії АКГСМ «Мрія» у 
ферментовану гомогенну суспензію.

У цьому випадку наша техноло-
гія забезпечить підвищення удоїв на 
20%, жирність молока – на 17%, по-
ліпшення здоров’я корів у лактацій-
ний період.

Адреса прямого виробника 
кормоагрегатів АКГСМ «Мрія»

Україна, 74900, Херсонська 
область, м. Нова Каховка, 

вул. М. Букіна, 52

тел./факс: (05549) 
7-08-88, 7-08-01 
(050) 848-50-68 
(098) 346-35-22 

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

АКГСМ-04A

Завітайте до нас:Завітайте до нас:  
м. Луцьк, м. Луцьк, 
просп. Молоді, 8просп. Молоді, 8

Деталі за Деталі за 
телефонами:телефонами:  
066-508-5-908, 066-508-5-908, 
068-508-5-908068-508-5-908

смако

ФФрукти,
нне прохо
нназиваю
ввважаєт
адже зб
складов

Розкла
рильні вис
гається у п

ЯК
Держава відшкодовує Держава відшкодовує 

учасникам програми 35% учасникам програми 35% 
вартості товару!

+ гарантована 
знижка від 

«Дах Фасад»

рр

«ТЕПЛІ КРЕДИТИ» 
на енергоефективні ВІКНА

«Оплата частинами» 
на весь асортимент:

� ДВЕРІ ВХІДНІ

� ВОРОТА ГАРАЖНІ

� ПІДВІКОННЯ

Таке варення дуже корисне
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ВІВТОРОК 29 серпня
06.00 Д/с «Орегонський 
путівник» 06.35, 07.30, 
07.40, 08.15, 10.50, 
16.30, 22.55 Світ он лайн 
06.40 М/с «Піп відкриває 
світ» 07.30 Ера бізнесу 
07.35 Агроера 07.41 
Спорт 07.50 Від першої 
особи 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, 
01.25 Новини 13.15, 
23.00 Вересень 14.00 
Розсекречена історія 
15.20 Фольк-music 16.35 
Д/с «Садові скарби» 
17.20 М/с «Легенда 
про Білосніжку» 18.15, 
01.10 Новини. Світ 
18.45, 21.30, 01.50 ХХІХ 
Всесвітня Універсіада-
2017. Щоденник 19.00, 
02.05 Новини. Культура 
19.20 Д/с «Мистецький 
пульс Америки» 19.55 
Перший на селі 20.30 
Наші гроші 21.50 Т/с 
«Серце океану» 23.30 
Чоловічий клуб 02.20 
Д/ф «Ті десять років. 
Євген Сверстюк» 03.10 
Т/с «Роксолана» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.00 Зона ночі
04.45, 18.00 Абзац
05.39, 06.59 Kids Time
05.40 М/с «Сімейка 

Крудс»
06.00 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.00 Т/с «Щасливі 

разом»
10.30 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
14.30 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Половинки
21.15 Х/ф «Сутінки 2. 

Сага. Новий місяць»
00.00 Х/ф «Інфоголіки»

НОВИЙ КАНАЛ
06.30, 15.30 «Все буде 

добре!»
09.10 «Все буде смачно!»
10.05 «Битва екстрасенсів 

16»
12.15 «МастерШеф - 5»
17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.00 Т/с «Тато Ден»
20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 7»
23.25 «Моя правда. Ектор 

Хіменес-Браво»
00.20 «Один за всіх»

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»
14.25 «Орел і Решка. На 

краю світу»
15.25 «Орел і Решка. 

Ювілейний 2»
16.20, 23.00 Т/с «Лікар Хаус»
18.00 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
20.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
21.00 «Орел і Решка»
22.00 «КВН на БІС»
00.45 Х/ф «Наречена-

втікачка»

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
12.50 Т/с «Черговий 

лікар 3»
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар 2»
19.45«Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Спеціальний 
корпус»

01.20 Х/ф «Потрійний 
форсаж: Токійський 
Дрифт»

УКРАЇНА
06.00, 19.00 Бандитський 
Київ 07.20 Теорія змови 
08.10, 12.50 Правила 
життя 09.00 Правда 
життя 10.00, 21.40 
Мисливці за зброєю 
10.50, 17.00 Левиний 
рик 11.50 Африка: хижий 
світ 13.40 Містична 
Україна 14.30 Бандитська 
Одеса 15.20, 23.40 
Великі танкові битви 
16.10, 20.50 Скарби зі 
сховищ 18.00 Квест 20.00 
Паранормальний світ 
22.40 Диво-винаходи 
00.30 Україна: забута 
історія 03.40 Прихована 
реальність 

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 «Чотири весілля -2»
10.50 «Чотири весілля -6»
12.20 «Міняю жінку - 11»
13.50 Т/с «Слуга народу»
15.30 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.15, 21.15, 22.15 Т/с 

«Центральна лікарня»
23.15 Х/ф «Белль»
01.15 «Ворожка »

1+1

06.20, 14.00, 22.40 
«Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.20, 12.25, 20.40 Т/с 
«Східні солодощі»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.05, 05.15 
«Подробиці»

00.25 Х/ф «Дідька 
лисиго»

02.50 Док.проект 
«Подорожі в часі»

03.25 «уДачний проект»
03.55 «Готуємо разом»

ІНТЕР

05.35, 20.20 Цивільна 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Більше, ніж правда
11.10, 13.20 Т/с «Амулет 

Земномор’я»
13.35 Скетч-шоу «На 

трьох»
15.05, 16.10 Т/с «Далеко 

від війни»
16.45, 22.25 Т/с 

«Полювання на 
Вервольфа»

17.45, 21.25 Т/с 
«Таємниці і брехня»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.25 Х/ф «Рейд: 

Спокута»
01.30 Х/ф «Рейд-2»
04.15 Служба розшуку 

дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.45 Дивитися всім!

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 «Червона 

шапочка»
11.40 Х/ф 

«Румпельштільцхен»
12.50 Повне 

перевтілення. Дім за 
тиждень

13.50, 19.55 Одного разу 
під Полтавою

14.55 Одного разу в Одесі
15.20, 03.30 Т/с 

«Домашній арешт»
15.55, 04.00 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 «Спорт для всіх»
08.10 Крок назустріч
08.40 «Актуальний 

репортаж»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.15 «Такти і факти»
11.10 Т/ц «Зустріч для Вас»
11.30 Тема дня
12.00 «Варто знати»
13.00 Т/ц «Музеї Волині» 
13.20 Т/ц «Видатні 

волиняни»
13.40 «Мультфільм»
14.15 «Чудесний канал»
14.40 Т/ц «Спадщина»
15.05 Т/ц «Козацька звитяга»
15.20 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
15.40 Т/ц «Мандри 

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

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

скарбниця»
18.35 «Волинська веселка»
19.00, 00.00 Новини. 

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

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

(дайджест)
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.50 «Музичний проспект»
23.50 «Хроніка війни»
00.25 «Із перших уст»
01.25 Т/ц «Лінія здоров’я»
01.50 Т/ц «Ми - українські»
02.10 «Музичний проспект»
03.20 Т/ц «Історія без купюр»
03.40 Т/ц «Сам собі 

господар»
04.25 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
04.40 Т/ц «Легенди 

Запоріжжя»
05.00 Т/ц «У майстерні 

митця»

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 «Роксолана»
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
12.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»

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

навпроти»
16.00 ЧП+
16.15 Я тут живу
17.00 Ломастер
17.30 Рандеву
18.00 МузейОк
18.30 Вголос
19.00 Т/с «Роксолана»
20.00 Запитай у депутата
20.55 Вечірня казочка
21.00 Завтра-сьогодні
22.05 Х/ф «Хочу 

зробити зізнання»
23.30 Культ Ура!
00.35 Т/с «Роксолана»
03.05 Х/ф «Хочу 

зробити зізнання»
04.30 Ретроспектива: 

«Валерій Чкалов»

06.00, 19.55 Д/с 
«Орегонський путівник» 
06.35, 07.30, 07.40, 
08.15, 10.50, 16.30, 22.55 
Світ он лайн 06.40 М/с 
«Мандрівники в часі» 
07.05 М/с «Піп відкриває 
світ» 07.31 Ера бізнесу 
07.35 Агроера 07.41 
Спорт 07.50 Від першої 
особи 08.20 М/ф «Книга 
джунглів» 09.05 Д/с 
«Супервідчуття» 09.30 
Концерт симфонічного 
оркестру K&K Philhar-
moniker (Австрія) 11.15 
Т/с «Епоха честі» 13.00, 
15.00, 18.30, 21.00, 01.25 
Новини 13.15, 23.00 
Перша шпальта 14.00 
Розсекречена історія 
15.20 Д/с «Бог в Америці» 
16.35 Д/с «Садові скарби» 
17.20 М/с «Легенда 
про Білосніжку» 17.45 
Вікно в Америку 18.15, 
01.10 Новини. Світ 
18.45, 21.30, 01.50 ХХІХ 
Всесвітня Універсіада-
2017. Щоденник 19.00, 
02.05 Новини. Культура 
19.20 Д/с «Мистецький 
пульс Америки» 20.30 
Вересень 21.50 Д/ф «Іван 
Франко» 23.30 Чоловічий 
клуб 02.20 Д/с «Вагасі 
- японські смаколики» 
03.15 Т/с «Роксолана» 

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 -2»
10.50, 12.20 Х/ф 

«Дівчата»
13.05 Т/с «Слуга народу»
15.45 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.15, 21.15, 22.15 Т/с 

«Центральна лікарня»
23.15 «Танці с зірками»
01.15 «Ворожка »

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

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 Х/ф «Як же бути 
серцю»

12.25 Х/ф «Як же бути 
серцю. Продовження»

16.10 «Чекай на мене»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.15, 05.15 
«Подробиці»

20.40 Т/с «Східні 
солодощі»

00.25 Х/ф «Двоє»
02.55 Док.проект «Великі 

українці»

05.45, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.30 Факти тижня. 100 
хвилин

08.45, 12.45, 15.45, 04.30 
Факти

09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.15 Антизомбі
11.15 Секретний фронт
11.35, 13.20 Х/ф 

«Помінятися місцями»
14.40, 16.10 Х/ф 

«Людина з залізними 
кулаками-2»

16.55 Х/ф «Людина з 
залізними кулаками»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше, ніж правда
21.25 Т/с «Таємниці і 

брехня»
22.25 Т/с «Полювання на 

Вервольфа»
23.25 Т/с «Амулет 

Земномор’я»
02.45, 04.50 Дивитися 

всім!
03.30 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 

«Румпельштільцхен»
11.40 Х/ф «Столику, 

накрийся»
12.50 Повне 

перевтілення. Дім за 
тиждень

13.50, 19.55 Одного разу 
під Полтавою

14.55 Одного разу в Одесі
15.20, 03.30 Т/с 

«Домашній арешт»
15.55, 04.00 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 Т/ф «Дзвону чин»
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 Т/ф «Перехресними 

стежками»
12.35 «Мультсеріал»
13.00 «Музей Волинської 

ікони»
13.30 Т/ф «Повінчаний 

піснями з Волинню»
14.05 Т/ф «Терпка 

черлень Олександра 
Валенти»

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 Т/ц «Історія без 

купюро» (Тадеуш 
Чацький)

18.00 «Дзвони Волині»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00, 00.00 Новини. 

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

уст»
19.45, 00.30 «Варто 

знати»
20.45 «Вечірня казка»
21.35 «Час країни»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

23.30 «Спорт для всіх»
01.20, 06.35 «Волинська 

веселка»
01.50 Т/ф «Легенда очима 

правди»
02.15 Д/ф «Марко Вовчок. 

Таємнича зірка»
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»

07.05, 15.30, 18.00 «Все 
буде добре!»

09.00 «Все буде смачно!»
10.00 Х/ф «Дамське 

танго»
11.45 «Битва екстрасенсів 

16»
13.40 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»
19.00 Т/с «Тато Ден»
20.00, 22.45 «Хата на 

тата»

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 «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 «Наречена-

втікачка»
00.15 Х/ф «Моє велике 

грецьке весілля 2»

03.00, 02.30 Зона ночі
04.40, 18.00 Абзац
05.33, 06.55 Kids Time
05.35 М/с «Сімейка Крудс»
05.55 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.00 Х/ф «Погоня»
08.40 Х/ф «Бійка у 

Бронксф»
10.30 Х/ф «Смокінг»
12.30 Х/ф «Командо»
14.30 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Заробітчани
21.00 Дешево і сердито
22.00 Х/ф «Сутінки»
00.30 Х/ф «Стерво»
02.25 Служба розшуку 

дітей

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, 03.30 Зірковий 
шлях

10.50 Т/с «Русалка»
14.45, 15.30 Т/с «Його 

кохання»
19.45, 02.20 Ток-шоу 

«Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя»
23.30 Х/ф «Потрійний 

форсаж: Токійський 
Дрифт»

04.30 Реальна містика
05.20 Т/с «Черговий лікар»

06.00, 14.30 Бандитська 
Одеса 07.20 Теорія змови 
08.10, 12.50 Правила 
життя 09.00 Правда 
життя 10.00, 21.40 
Мисливці за зброєю 
10.50, 17.00 Левиний рик 
11.50 Африка: хижий світ 
13.40, 03.30 Містична 
Україна 15.20, 23.40 
Великі танкові битви 
16.10, 20.50 Скарби 
зі сховищ 18.00 Квест 
19.00 Бандитський Київ 
20.00 Паранормальний 
світ 22.40 Диво-
винаходи 00.30 Таємниці 
кримінального світу 

ПОНЕДІЛОК 28 серпняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 16.30 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

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

22.00, 00.30, 03.00 
Погода

07.30 Євромакс
08.00 Профілактика 

технічного обладнання
14.00 Сад. Город. Квітник
14.15 Шукаємо таланти
15.00 Поспілкуймося
16.00 ЧП+
16.15 Я тут живу
17.00 Ломастер

АВЕРС 17.20 Забави
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 «Роксолана»
20.00 Глобал 3000
20.40 Вечірня казочка
21.00 Дайджест
22.05 Х/ф «Вікно 

навпроти»
23.30 Культ Ура!
00.35 Т/с «Роксолана»
03.05 Х/ф «Вікно 

навпроти»
04.30 Ретроспектива: 

«Богатир іде в Марто»

Фільм «Смокінг»

10:30

kinofi lm
s.m

e

Фільм «Рейд: Спокута»

23:25
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СЕРЕДА 30 серпня
06.00, 19.55 Д/с 
«Орегонський путівник» 
06.35, 07.30, 07.40, 
08.15, 16.30, 22.55 Світ 
он лайн 06.40 М/с «Піп 
відкриває світ» 07.31 Ера 
бізнесу 07.35 Агроера 
07.41 Спорт 07.50 Від 
першої особи 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, 01.25 Новини 
13.15, 23.00 Наші гроші 
14.00 Розсекречена 
історія 15.20, 02.20 
Д/с «Нью-Йорк» 16.35 
Д/с «Садові скарби» 
17.20 Хочу бути 17.40 
М/с «Легенда про 
Білосніжку» 18.15, 
01.10 Новини. Світ 
18.45, 21.30, 01.50 ХХІХ 
Всесвітня Універсіада-
2017. Щоденник 19.00, 
02.05 Новини. Культура 
19.20 Д/с «Мистецький 
пульс Америки» 20.30 
Слідство. Інфо 21.50 
Т/с «Серце океану» 
22.45 Мегалот 23.30 
Чоловічий клуб 03.15 Т/с 
«Роксолана» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
04.45, 18.00 Абзац
05.43, 06.59 Kids Time
05.45 М/с «Сімейка 

Крудс»
06.05 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.00 Т/с «Щасливі 

разом»
10.30 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
14.30 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Зірки під гіпнозом
21.00 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Затемнення»
23.20 Х/ф «Кохання у 

великому місті 2»
01.10 Х/ф «Гість»

НОВИЙ КАНАЛ
07.05, 15.30 «Все буде 

добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Битва екстрасенсів 

16»
12.00 «МастерШеф - 5»
17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.00 Т/с «Тато Ден»
20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 7»
23.25 «Моя правда. Ектор 

Хіменес-Браво»
00.20 «Один за всіх»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 
Нова історія» 06.00 
«Спеція» 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. Незвідана 
Європа» 15.25, 21.00 
«Орел і Решка. Ювілейний 
сезон» 16.20, 23.00 Т/с 
«Лікар Хаус» 18.00 «Орел 
і Решка. Шопінг 2016» 
22.00 «КВН на БІС» 00.45 
Т/с «Ти - моє життя» 02.10 
«Нічне життя» 

К1
06.10, 12.50 Т/с 

«Черговий лікар 3»
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
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар 2»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Спеціальний 
корпус»

05.20 Т/с «Черговий 
лікар 3»

УКРАЇНА
07.20 Теорія змови 08.10, 
12.50 Правила життя 
09.00 Правда життя 
10.00, 21.40 Мисливці 
за зброєю 10.50, 17.00 
Левиний рик 11.50 
Африка: хижий світ 13.40 
Містична Україна 15.20, 
23.40 Великі танкові 
битви 16.10, 20.50 
Скарби зі сховищ 18.00, 
22.40 Диво-винаходи 
19.00 Бандитський Київ 
20.00 Паранормальний 
світ 00.30 Гордість 
України 02.40 Володимир 
Івасюк 03.30 Леонід 
Биков. Зустрічна смуга 
04.30 Богдан Ступка 
05.20 Квітка Цисик 

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 «Чотири весілля -2»
10.50 «Чотири весілля -6»
12.20 «Міняю жінку - 11»
13.45 Т/с «Слуга народу»
15.25 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.15, 21.15, 22.15 Т/с 

«Центральна лікарня»
23.15 Х/ф «Володар 

морів: на краю світу»
01.50 «Ворожка»

06.20, 14.00, 22.40 
«Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.20, 12.25, 20.40 Т/с 
«Східні солодощі»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.20, 05.15 
«Подробиці»

00.25 Х/ф «Загублене 
місто»

03.00 Док.проект 
«Подорожі в часі»

03.20 «уДачний проект»
03.55 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.35, 10.10 Цивільна 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.10, 13.20 Т/с «Амулет 

Земномор’я»
13.35 «На трьох»
14.00, 16.10 Т/с «Далеко 

від війни»
16.45, 22.25 Т/с 

«Полювання на 
Вервольфа»

17.45, 21.25 Т/с 
«Таємниці і брехня»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.25 Т/с «10, 5. 

Апокаліпсис»
02.45 Дивитися всім!
04.20 Студія Вашингтон

ICTV

06.50, 05.30 Корисні 
підказки

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

музиканти»
11.40 Х/ф «Червона 

шапочка»
12.50 Повне перевтілення. 

Дім за тиждень
13.50, 19.55 Одного разу 

під Полтавою
14.55 Одного разу в Одесі
15.20, 03.30 Т/с 

«Домашній арешт»
15.55, 04.00 Віталька
17.50, 22.00 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 Танька і Володька
23.00 Панянка-селянка
00.00 Т/с «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, 14.30, 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»
15.00 Т/ц «Остання 

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

Лірника»
17.30 Д/Ф «Світова марка 

патонівців»
18.00 Т/ц «Зроблено в 

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

дітей
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.45 «Євровибір»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ф «Закохана в 

небо»
21.35 «Час країни»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

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

веселка»
02.10 Д/ф «Стефан 

Турчак. Партитура долі»
02.45 Т/ц «Незвідане 

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

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

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 16.30 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

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

07.35 Завтра-сьогодні
08.35, 21.00 Феєрія 

мандрів
09.00 Т/с «Роксолана»
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 «Хочу 

зробити зізнання»
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 Т/с «Роксолана»
20.00 У фокусі Європа
20.40 Вечірня казочка
22.05 Х/ф «Хочу 

зробити зізнання»
23.30 Культ Ура!
00.35 Т/с «Роксолана»
03.05 Х/ф «Хочу 

зробити зізнання»
04.30 Ретроспектива: 

«Без провини винні»

ЧЕТВЕР 31 серпня
06.00, 19.55 Д/с 
«Орегонський путівник» 
06.35, 07.30, 07.40, 
08.15, 14.45, 22.55 Світ 
он лайн 06.40 М/с «Піп 
відкриває світ» 07.31 Ера 
бізнесу 07.35 Агроера 
07.41 Спорт 07.50 Від 
першої особи 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, 01.25 Новини 
13.15, 23.00 Слідство. 
Інфо 14.00 Розсекречена 
історія 15.20 Надвечір’я. 
Долі 16.35 Д/с «Садові 
скарби» 17.05 Школа 
Мері Поппінс 17.20 М/с 
«Легенда про Білосніжку» 
18.15, 01.10 Новини. 
Світ 18.45, 21.30, 
01.50 ХХІХ Всесвітня 
Універсіада-2017. 
Яскраві моменти 19.00, 
02.05 Новини. Культура 
19.20 Д/с «Мистецький 
пульс Америки» 20.30 
«Схеми» 21.50 Т/с «Серце 
океану» 23.30 Чоловічий 
клуб 02.20 Д/ф «Після 
прем’єри - розстріл» 
03.10 Т/с «Роксолана» 

UA: ПЕРШИЙ

03.10 Зона ночі
04.45, 18.00 Абзац
05.39, 06.59 Kids Time
05.40 М/с «Сімейка 

Крудс»
06.05 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.00 Т/с «Щасливі 

разом»
10.30 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
14.30 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Зіркові яйця
21.00 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Світанок 1»
23.10 Х/ф «Філософи»
01.20 Х/ф «Нереальний 

блокбастер»

НОВИЙ КАНАЛ
07.05, 15.30 «Все буде 

добре!»

09.05 «Все буде смачно!»

10.55 «МастерШеф - 5»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Тато Ден»

20.00, 22.45 «Зважені та 

щасливі - 7»

00.20 «Один за всіх»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 
Нова історія» 06.00 
«Спеція» 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. Незвідана 
Європа» 15.25, 21.00 
«Орел і Решка. Ювілейний 
сезон» 16.20, 23.00 Т/с 
«Лікар Хаус» 18.00 «Орел 
і Решка. Шопінг 2016» 
22.00 «КВН на БІС» 00.45 
Т/с «Ти - моє життя» 02.10 
«Нічне життя» 

К1
06.10, 05.20 Т/с 

«Черговий лікар 3»
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
02.50 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15 Зірковий шлях
10.50 Реальна містика
12.50 Т/с «Черговий 

лікар 3»
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар 2»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Спеціальний 
корпус»

УКРАЇНА
06.00, 19.00 Бандитський 
Київ 07.20 Теорія змови 
08.10, 12.50 Правила 
життя 09.00, 03.40 
Правда життя 10.00, 
21.40 Мисливці за 
зброєю 10.50, 17.00 
Левиний рик 11.50 
Африка: хижий світ 
13.40 Містична Україна 
14.30 Бандитська Одеса 
15.20, 23.40 Великі 
танкові битви 16.10, 
20.50 Скарби зі сховищ 
18.00 Диво-винаходи 
20.00 Паранормальний 
світ 22.40 Квест 00.30 
Підроблена історія 

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 «Чотири весілля -2»
10.55 «Чотири весілля -6»
12.20, 13.50 «Міняю 

жінку - 11»
15.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.15, 21.15, 22.15 Т/с 

«Центральна лікарня»
23.15 Х/ф «Австралія»
02.25 Х/ф «Белль»

06.00 Мультфільм
06.20, 14.00, 22.40 

«Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.20, 12.25, 20.40 Т/с 
«Східні солодощі»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.25, 05.15 
«Подробиці»

00.25 Х/ф «Хочу дитину»
03.05 Ризиковане життя
03.50 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.35 Цивільна оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
08.45, 12.45, 15.45, 04.25 

Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Секретний фронт
11.10, 13.20 Т/с «10, 5. 

Апокаліпсис»
13.40 Скетч-шоу «На 

трьох»
14.00, 16.10 Т/с «Далеко 

від війни»
16.45, 22.25 Т/с 

«Полювання на 
Вервольфа»

17.45, 21.25 Т/с 
«Таємниці і брехня»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.25 Х/ф «Ямакасі або 

Нові самураї»
01.20 Х/ф «Рейд: 

Спокута»
02.55, 04.45 Дивитися 

всім!
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 «Рапунцель»
11.40 Х/ф «Бременські 

музиканти»
12.50 Повне 

перевтілення. Дім за 
тиждень

13.50, 19.55 Одного разу 
під Полтавою

14.55 Одного разу в Одесі
15.20, 03.30 Т/с 

«Домашній арешт»
15.55, 04.00 Віталька
17.50, 22.00, 02.40 

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

винищувачка вампірів»
01.50 Казки У

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

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

уст»
08.00 «Уряд на зв’язку з 

громадянами»
08.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.25 «Музичний 

проспект»
11.00 Т/ц «Полігон»
11.30 Т/ц «Жіночий клуб»
12.00 Т/ц «Видатні 

волиняни» 
12.30 «Євровибір»
13.25 Ретроспектива 

ВТ:«Ратай історії» 
13.55 Т/ц «Хочу бути»
14.10 Т/ц «Абетка 

здоров’я»
14.35 Т/ц «Народна 

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

Лірника»
17.30 «Кошик творчих ідей»
18.00 «Мультфільм»
18.35 Т/ц «Історії про 

історію»
19.00, 00.00 Новини. 

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

(сурдопереклад)
22.35 «Час-Time»
23.25 «Музичний 

проспект»
23.40 Т/ц «Обличчя 

війни»
00.30 «Актуально»
01.20 Т/ц «Тільки жінка»
01.45 Т/ц «Напам’ять»
02.00 Т/ц «Козацька 

звитяга»
02.15 Т/ц «Бастіони»
02.40 «Музичний 

проспект»
03.35 Т/ц «Здоровенькі 

були!»
04.25 Д/ц «Обрані часом» 

(Брати Кричевські)

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 Т/с «Роксолана»
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 «Хочу 

зробити зізнання»
16.00 ЧП+
16.15 Я тут живу
17.00 Ломастер
17.30 Рандеву
18.00 МузейОк
18.30, 20.30 Вголос
19.00 Т/с «Роксолана»
20.00 Євромакс
20.40 Вечірня казочка
21.00 Заживемо
22.05 Х/ф «Украдене 

щастя»
23.30 Культ Ура!
00.35 Т/с «Роксолана»
03.05 Х/ф «Украдене 

щастя»
04.30 Ретроспектива: 

«Біліє вітрило самотнє»

«ТАНЦІ З ЗІРКАМИ» 
РОЗСЕКРЕТИЛИ ІМЕНА 
УЧАСНИКІВ 

Телеканал«1+1» розкрив імена 
танцівників, які складуть пари 

зіркам українського шоу-бізнесу. 

Це переможни-
ця першого сезону 
«Танців з зірками» 
Олена Шоптенко, 

майстер спорту з бальних танців Анна Па-
ламарчук, хіп-хоп-танцівник Степан Місюр-
ка, танцівник, який володіє майже всіма 
стилями танцю, Євген Кот, «Міс Україна-
2016» Олександра Кучеренко, призер 
чемпіонатів України та Європи з бальних 
танців Віталій Загоруйко, чемпіонка Украї-
ни з танцювальної дисципліни Funky Ілона 
Гвоздьова, чемпіон України з бальних тан-
ців Дмитро Жук та фіналіст відкритих чем-
піонатів Англії, США, Німеччини, Франції та 
Нідерландів Ігор Кузьменко. Однак з ким у 
парах будуть танцювати зірки, наразі неві-
домо. 

Прем’єра оновленого проекту відбу-
деться 27 серпня о 21:00 на «1+1».

телешоу

Фільм «Австралія»

Фільм «Загублене місто»

23:15

00:25

Фільм «Гість»

01:10

rusbitor.ru

zona.m
obi

kino-na-xati.com

ТЕЛЕВЕДУЧА ФРОЛОВА 
ПЕРЕХОДИТЬ НА 
УКРАЇНСЬКУ 

Відома українська 
телеведуча та 

модель Василіса 
Фролова, яка все життя 
розмовляла російською 
мовою, заявила, що тепер 
перейде на українську.

Зірка розповіла, що довго 
думала про те, чому вона, 
українка, не розмовляє 
рідною мовою.

«Я зрозуміла, що 
моє покоління – це пе-
рехідна модель до украї-
номовної країни. Наступні 
вже розмовлятимуть, ду-
матимуть цією милозвуч-
ною мовою. А я? Я нама-
гатимусь... Я вивчу мову 
свого народу», – заявила 
Фролова.

Наостанок ведуча 
попросила вибачення в 
української мови.

розмовляймо рідною!

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

Iгор ПАЛИЦЯ  

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

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

Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

ЗДОРОВ’Я ВОЛИНЯН

ЗЦІЛИМО, ДОПОМОЖЕМО, ПОРАДИМО
Більш як 2000 бійців АТО отримали 

можливість оздоровитися в 
реабілітаційному центрі для учасників 
АТО Волинського обласного госпіталю 
ветеранів війни. Окрім фізичної, хлопці 
отримують психологічну допомогу та 
духовну підтримку. В госпіталі також 
діє відділення відновного лікування. 
Там перебувають хлопці після 
важких травм, з остеохондрозами, 
ортопедичними патологіями та іншими 
захворюваннями. Загалом у Центрі 
та відділенні можуть покращувати 
здоров’я близько 80 учасників АТО. 

Головний лікар Волинського обласного 
госпіталю ветеранів війни Тетяна Масікова 
розповідає, що пацієнти, які перебувають на 
реабілітації, почуваються як вдома. 

– Вони дуже привітні й добрі, стежать за 
чистотою, спілкуються, активно долучаються 
до альтернативних видів терапії. Багато ува-
ги ми приділяємо, власне, психологічній під-
тримці учасників АТО. Спочатку в госпіталі 
не було жодного психолога, приходили лікарі 
з інших закладів. Зараз у штаті є два спеціа-
лісти. Звичайно, для проведення індивідуаль-
них консультацій та занять їх замало. Але й 
працювати з такою категорією, як тут, зможе 
аж ніяк не кожен спеціаліст. Ми застосовує-
мо різні методи: арт-терапію, пет-терапію за 
участю домашніх улюбленців, організовуємо 
змістовне дозвілля – боулінг, кіно, басейн, а 
також відвідування театру, історичних місць, 
Луцького замку. Це було б неможливо без 
транспортного забезпечення, яке надає нам 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом», – каже 
головний лікар. 

У Центрі реабілітації учасників АТО – за-
тишно і спокійно. Тут представлені художні 
роботи бійців, які перебували на лікуванні, 
а також вироби ручної роботи. Милуватися і 
спостерігати можна й за тваринками, які ме-
тушаться в клітках, та кольоровими рибками 
в сучасному акваріумі. У цій же кімнаті хлоп-
ці мають можливість відпочивати, творити, 
спілкуватися з психологами. А щоб комфорт-
ніше було, адміністрація госпіталю звернула-
ся до Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» із 
проханням допомогти придбати більш ком-
фортний м’який куточок. 

– Реабілітація в країні сьогодні – на нулі, 
держава не приділяє цьому напрямку меди-
цини практично жодної уваги. Натомість 
активно розвивається приватна медицина: 
потужні центри діють у Львові, Житомирі, 
Києві та інших містах. Але найперше потріб-
но переламати свідомість людей, перекона-
ти їх, що рух – це життя. Вилікувати може 
не лише таблетка чи мікстура, але й вправи, 
фізкультура, механотерапія. Наприклад, ми 
придбали палиці для скандинавської ходьби, 
що забезпечує рівномірне навантаження на 
верхню й нижню групи кінцівок. Під час та-
ких занять задіяно 95% всіх м’язів, і тіло по-
стійно перебуває в тонусі. Але зіштовхнулися 
з проблемою, що наші люди не сприймають 
серйозно альтернативні види такого лікуван-
ня. Тому, наприклад, було б добре встановити 
телевізори в кімнаті відпочинку, щоб візуаль-
но демонструвати прогресивні методи тера-

пії, популяризувати комплекс лікувальних, 
профілактичних та відновлювальних вправ, 
спортивну медицину. Крім того, ми зможемо 
показувати можливості нашого госпіталю, 
які тут проводять процедури, на якому об-
ладнанні, – каже Тетяна Масікова. 

До речі, найсучаснішу апаратуру, що є за-
раз у госпіталі, передавав закладу Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом» протягом останніх 
років. Про придбання нового апарата для 
проведення ударно-хвильової терапії, що 
стимулює глибоку регенерацію тканин за 
мінімального втручання у роботу людського 
організму, йшлося під час зустрічі головного 
лікаря Тетяни Масікової із заступником голо-
ви правління Фонду Орестом Маховським. 

– Сьогодні це прогресивний напрямок 
фізіотерапії, а таке обладнання є лише в 
приватних клініках, оскільки доволі дороге. 
Згідно зі статистикою, у 90% пацієнтів піс-
ля ударно-хвильової терапії спостерігаєть-
ся тривалий позитивний ефект: зниження 
больових відчуттів після травм і переломів, 
прискорене загоєння пошкоджених тканин, 
покращення кровообігу та загального са-
мопочуття. Тому придбання цього апарата 
вкрай потрібне для госпіталю, – наголосила 
Тетяна Масікова. 

Орест Маховський зазначив, що співпра-
ця з госпіталем відбувається в рамках програ-
ми «Здоров’я волинян» Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом», починаючи ще з 2012 року. 

– З початком військових дій на сході на-
шої країни ми придбали обладнання для 
фізіотерапевтичного відділення, оргтехніку 

та меблі для проведення роботи з бійцями. 
Зараз укотре готові долучитися та придбати 
апаратуру для ударно-хвильової терапії. А 
також – меблі для кабінету психологічного 
розвантаження, щоб під час занять хлопці 
почувалися комфортно, – зазначив Орест 
Маховський.

Одним із нових методів терапії, що їх 
застосовують у госпіталі, є і кінезотерапія 
– лікування рухом. Фізичні вправи мають 
широкий спектр дії, вони впливають на всі 
ланки: від клітин кори головного мозку до 
всіх рецепторів, саме тому цей напрямок є 
найбільш перспективним у сфері реабілі-
тації неврологічних хворих. Діє в госпіталі 
і єдиний в області остеомієлітний центр, де 
лікують складні випадки деформуючих ар-
трозів нижніх кінцівок, варикозні хвороби з 
трофічними виразками, наслідки варикозної 
хвороби вен нижніх кінцівок, вікові патоло-
гії. Тому сучасне обладнання дуже актуальне 
для цього закладу. 

Крім учасників АТО, в госпіталі на ліку-
ванні та оздоровленні перебувають ті, хто 
підпадає під дію закону «Про статус ветера-
нів війни, гарантії їх соціального захисту». 
Зараз, у міжсезоння, там 200 пацієнтів, а в 
період осінньо-весняного загострення кіль-
кість хворих значно збільшується. 

Пацієнт Панас Мельник, учасник Другої 
світової війни, каже, що не вперше на ліку-
ванні в госпіталі, відвідує всі процедури, 
привітний медперсонал і сучасне обладнання 
доволі швидко ставлять хворих на ноги. 

Натомість Олександр Волошин, учасник 

АТО, який служив у 79-й окремій аеромобіль-
ній бригаді, вперше на реабілітації у госпіта-
лі ветеранів війни. Каже, що турбують болі 
в спині, не може ходити на довгі дистанції, 
хворіє також на бронхіальну астму. Спочатку 
потрапив у Харківський госпіталь, де підлі-
кували і спрямували до Луцька, оскільки він 
з Локачинського району. 

– Без професійної реабілітації нашим 
хлопцям – учасникам бойових дій – дуже 
важко: в когось пошкоджені ноги, в когось  – 
руки, в когось – психологічні травми. Думаю, 
що без турботи уважного і професійного 
персоналу та лікувальних процедур важко 
повернутися до нормального життя, – каже 
Олександр. 

Для відновлення духовної рівноваги та 
зцілення у госпіталі облаштовано капличку, 
де протоієрей Степан Гейгель щотижня та 
в святкові дні проводить богослужіння. До 
нього приходять на сповідь та просто пого-
ворити, отримати духовну підтримку.

– Кожна людина має якісь переживання, 
але більше їх у тих, хто перебуває у лікуваль-
них закладах. Тому такий вид реабілітації 
для пацієнтів госпіталю дуже важливий. 
Коли хворі приходять у нашу капличку, вони 
спільно моляться, просять здоров’я і миру. 
Після спільної молитви стає краще, а лики 
святих, які споглядають зверху, заспокоюють 
душу. Людина виходить зцілена духовно, а 
це вже крок до одужання фізичного, – каже 
священик. 

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Луцьк 

Тут реабілітують бійців АТО й лікують ветеранів Хлопці дбають про кімнати відпочинку

У кабінеті кінезотерапії пацієнти є завжди Із сучасною апаратурою лікування ефективніше
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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

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: «ЛЕВОВУ 
ЧАСТИНУ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ 
ТРЕБА СПРЯМОВУВАТИ НА 
РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА» 

СУЧАСНА ОСВІТА

СВЯТО ГРОМАДИ

ФОНД РОЗВИТКУ ДАЄ НОВІ 
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ

У коридорах Луцької ЗОШ №13 
пахне свіжою фарбою. Ще 
тиждень – і шкільний дзвінок 
збере усіх дітлахів за парти. 
Тут знову завирує життя. 

У школі здобуває освіту по-
над 500 дітей з цього району міста 
та із сусідніх сіл. Через аварійний 
корпус, що підлягає знесенню, на-
вчання відбувається у дві зміни. 
Наразі виготовляють проектно-
кошторисну документацію на до-
будову школи. Адже район розбу-
довується і розвивається, з кожним 
роком народжується все більше 
дітей.

Директор ЗОШ №13 Роман Ва-
щук лише рік очолює навчальний 
заклад. Основний напрям, в якому 
працює амбітний директор, – мо-
дернізація навчального процесу. 
Тому й діяльність фонду розвитку 
навчального закладу «Добробут», 
що другий рік функціонує при 
школі, Роман Ващук оцінює пози-
тивно.

– Такий фонд розвитку одно-
значно потрібний. Адже це до-
даткова база для розвитку школи. 
Спільно з фондом розвитку ми 
облаштували комп’ютерний клас: 
зробили натяжну стелю, закупили 
енергоощадні лампи на загальну 

З піснями, аніматорами 
та подарунками 

відсвяткували минулої 
неділі День села Хряськ, що 
на Маневиччині. Головним 
спонсором свята став 
депутат Луцької міської ради 
від УКРОПу Сергій Шкода, 
для якого Хряськ – мала 
батьківщина. 

Сергій Іванович часто буває у 
рідному селі, адже тут і досі живуть 
його батьки. 

– Я з гордістю можу сказати, що 
народився й виріс у Хряську. Тому 
постійно намагаюсь робити якомо-
га більше для розвитку села та ком-
фортнішого життя його мешкан-
ців. Основний акцент – на спорті 
та освіті, адже саме за молоддю – 
майбутнє. На жаль, у нашій країні 
село не в пріоритеті. Моєю ж мрією 
є змінити такий порядок речей і 
почати це зі свого рідного Хрясь-
ка. Якщо розпочати якусь справу 
й докладати чимало зусиль, то це 
завжди принесе хороший резуль-
тат, – розповів Сергій Шкода. 

Цього дня Сергій Іванович під-
готував чимало подарунків для 
односельчан, зокрема – стіл для на-
стільного тенісу та проектор у шко-
лу. 

Хряськ входить до Цмінівської 
сільської ради. Гордістю цієї гро-
мади є футбольна команда. ФК 
«Цміни» цьогоріч виграв кубок ра-
йону, проте, як стверджують самі 
спортсмени, на досягнутому вони 
не зупиняться. Для підтримки та 
заохочення команди Сергій Шкода 
подарував футболістам професійну 
спортивну форму та шкіряні м’ячі, 
також депутат Луцької міськради 
презентував грошову винагороду 
футболістам за успішну гру на чем-
піонаті. 

Прес-аташе команди Микола 
Басюк розповів, що ФК «Цміни» 
створили ще за радянських часів. 
Після 90-х років команда розпа-
лась і відродилася лише у 2010 році 
завдяки місцевому вчителю фіз-
культури. Емблема клубу виборола 
перше місце в Україні серед емблем 
сільських аматорських команд. 

Юра Пугач грає за місцеву ко-
манду вже протягом п’яти років. 

Зараз хлопець навчається у Києві, 
проте намагається приїжджати на 
всі важливі ігри. 

– Ми викладаємось на повну, 
аби перемагати та прославля-
ти рідне село. Дуже приємно, що 
є підтримка від односельчан, не 
лише матеріальна, але й моральна. 
Думаю, попереду в нас ще чимало 
перемог, – каже Юра. 

На запрошення Сергія Шкоди 
свято села відвідали народний де-
путат від УКРОПу Ірина Констан-
кевич, депутат Волинської облради 
Іван Киричик («УКРОП») та пер-
ший заступник луцького місько-
го голови, депутат Ківерцівської 
райради від УКРОПу Григорій Не-
допад, який також приїхав з пода-
рунками. Хряськ – село успішних 
спортсменів, тому для місцевої во-

лейбольної команди Григорій Вік-
торович презентував професійні 
м’ячі. 

Не залишила місцевих жителів 
без призів і нардеп Ірина Констан-
кевич. Парламентар нагородила 
подякою та подарунками кількох 
жителів Хряська в різних катего-
ріях: пара, яка найдовше прожила 
разом, найстарший та наймолод-
ший жителі, найстарша багатодіт-
на мама, найбагатодітніша мама, 
окремо відзначили учасників міс-
цевого хору «Ланка».

Під час святкувань Ірина Ми-
рославівна також поспілкувалась 
із жителями села про проблеми, 
які найбільше турбують громаду. 
Звернення стосувалися зведення 
понтонного мосту, ремонту доріг 
та місцевого клубу. По завершен-

ню свята нардеп оглянула місцеву 
школу та ФАП.

– Коли Сергій Шкода запропо-
нував мені приїхати на свято села, 
я радо погодилася. Ці люди форму-
ють обличчя волинського Полісся, 
яке населяють чудові, працьовиті, 
талановиті жителі, проте яке має 
чимало нерозв’язаних проблем. 
Кожен, із ким я сьогодні спілку-
валася, просив не за себе чи свою 
сім’ю, а за потреби цілої громади. 
Ми обов’язково будемо долучатися 
до розв’язання озвучених проблем, 
адже сільські жителі чомусь у зоні 
відчуження для нашої влади, хоча 
левова частина державних коштів 
має йти саме на село, – стверджує 
народний депутат. 

Варто зауважити, що за спри-
яння Ірини Констанкевич із фонду 

соціально-еко но мічного розвитку 
у 2016 році було виділено кошти 
для заміни вікон та дверей у Цмі-
нівській ЗОШ, а вже цього року 
– 492 тисячі гривень для капіталь-
ного ремонту Цмінівської амбула-
торії загальної практики сімейної 
медицини. 

Протягом свята місцевих жите-
лів та гостей розважали народний 
колектив Цмінівського будинку 
культури та акордеоніст Артем Но-
восад. Після закінчення концертної 
програми для дітей, яких у Хрясь-
ку проживає чимало, за сприяння 
Сергія Шкоди виступили анімато-
ри. Малеча із задоволенням танцю-
вала та співала разом із мультиплі-
каційними героями. 

Анастасія КОРЕЦЬКА,
Маневицький район

суму 16 тисяч гривень. Придбали 
карти з історії України та всесвіт-
ньої історії, телевізор. Також заку-
пили інструменти й технічні засо-
би в майстерню технологій. Тепер 
уроки стали не лише цікавими, а 
й корисними. Ми постійно спіл-
куємося з батьками, обдумуємо, 
як можна покращити навчальний 
процес. Результат співпраці з фон-
дом розвитку є, і він очевидний, – 
констатує директор.

Юлія Віхрук, голова фонду роз-
витку ЗОШ №13, каже: функціону-

дітей журі нагородило третім міс-
цем. Двом школярам, один з яких – 
учень 13-ї школи Дмитро Романцов, 
випала нагода відвідати Францію та 
побувати у Раді Європи. 

– На етапі створення фон-
ду розвитку працівники Офісу 
розвит ку кварталу постійно допо-
магали нам із оформленням доку-
ментів, консультували, давали по-
ради, – пригадує Юлія Віхрук.

Представник Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» Юлія Са-
вицька каже: щоб створити фонд 
розвитку навчального закладу, 
насамперед мають бути ініціатив-
ні батьки, які знають потреби за-
кладу, де навчається їхня ди тина. 

– Фонд допомагає у створенні 
такої організації, дає стартовий 
грант, бере участь у співфінансу-
ванні проектів, – розповідає пані 
Юлія. – Варто зауважити, що фонд 
розвитку школи чи дитсадка – це 
окрема самостійна організація, яку 
створюють батьки за своїм бажан-
ням та ініціативою. Основна мета 
таких фондів – залучити додаткові 
кошти у навчальний заклад, щоби 
в майбутньому з батьків узагалі не 
збирати грошей. Але на це потрібні 
час та розуміння батьків, що фон-
ди розвитку – шанс зробити нашу 
освіту сучаснішою.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Борис Смаль, депутат Луцької міської ради від фракції «УКРОП»:  
– ЗОШ №13 розташована в елітному районі міста, 
який активно розбудовується. Тому розв’язання пи-
тання з добудовою школи дуже важливе. За ініціа-
тиви та активного лобіювання батьків у 2017 році 
з бюджету міської ради виділили кошти на виготов-
лення проектно-кошторисної документації. Оскіль-
ки у школі навчається багато дітей із сусідніх сіл, 
тривають переговори з Княгининівською сільською 
радою, щоб вони також долучилися до фінансування 
добудови навчального закладу. Рішення про виділен-

ня коштів на будівництво школи ухвалюватиме Луцька міська рада під 
час формування бюджету на 2018 рік.

вання такої організації при школі 
насамперед дає нові можливості 
для учнів. Так, торік у рамках про-
грами «Сучасна освіта», яку втілює 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом», 
в чотирьох школах міста, де вже 
діють фонди розвитку начальних 
закладів, відбувся конкурс «Учнів-
ська обласна рада». Він дав учням 
можливість обговорювати пробле-
ми області на рівні депутатів. Усі 
етапи роботи юних депутатів лягли 
в основу фільму, який пізніше наді-
слали на міжнародний конкурс «Ди-
тятко». Ініціативність волинських 

Роман Ващук констатує: співпраця 
з фондом розвитку дає результат

Гостей зустрічали 
з хлібом та сіллю

Малеча весело провела 
час із аніматорами

Ірина Констанкевич відзначила 
жителів Хряська призами

ФК «Цміни» у новій формі, яку 
подарував Сергій Шкода

Уся громада зібралася на свято села
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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

ДЕНЬ СЕЛА ЛЮБИТОВА 
ВІДЗНАЧАЛИ ВСІЄЮ ГРОМАДОЮ

СВЯТКУЄМО РАЗОМ

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»

ДОБРО У СЕРЦІ

У БУДЬ-ЯКУ ПРАЦЮ ТРЕБА ВКЛАДАТИ 
ШМАТОЧОК СВОГО СЕРЦЯ
Віталій Петрович Корець уже 
18 років викладає в Любешівському 
навчально-виховному комплексі 
трудове навчання та креслення. 
Діти не приховують, що він – один 
із найулюбленіших учителів. І його 
предмети в цьому закладі  люблять, 
щонайперше, завдяки наставникові. 

– Я не планував бути вчителем. Але мій 
тато, вчитель історії, наполіг, аби я після за-
кінчення 9 класу вступав у педучилище. Я 
ще брався заперечувати, мовляв, достатньо 
одного вчителя в сім’ї. Однак тато мене пере-
конав. Завдяки йому я полюбив цю профе-
сію, – каже Віталій Корець. 

Нині він має вищу категорію і звання 
старшого вчителя. У Віталія Петровича зо-
лоті руки. Каже, це передалося від діда, який 
столярував і зводив будинки. У дитинстві 
Віталій любив щось майструвати з дерева 
та ліпити з пластиліну. З роками ці навики 
вдос коналилися. 

Спочатку він закінчив Бродівське пед-
училище, згодом здобув і вищу освіту у 
Львові. Разом із науковими дисциплінами 
осягнув головний закон учительської  праці. 
Педагог переконаний: на першому місці має 
бути дитина, їй треба дати знання й навчити 
правильно працювати. Учень для Віталія – 
не просто дитина, а майбутній чоловік, тато. 
Тому хлопчик має добре опанувати ази звич-
ної чоловічої праці і застосувати їх у повсяк-
денному житті.

– Кажуть, що справжній чоловік має за 
життя посадити дерево і побудувати хату. Але 
треба знати та вміти, як це зробити правиль-
но. І вчитель має прищепити дитині любов 
до такої праці. Не всі будуть комп’ютерними 
геніями, бізнесменами чи депутатами. Хтось 
працюватиме руками. Наше завдання – на-
вчити дітей і прищепити їм любов до цієї ро-
боти, – переконаний Віталій Корець.  

Днями в Любитові, що на 
Ковельщині, відбулося 

гарне і масштабне свято – 
День села. Найдавнішу згадку 
про цей населений пункт 
було знайдено в описі 
Замку Любарта, датованому 
1545 роком. Та з контексту 
зрозуміло, що село існувало 
задовго до цієї дати. Свого 
часу тут на озері любила 
відпочивати Леся Українка, 
сім’я якої тривалий час 
мешкала в сусідньому селі 
Колодяжному.

Сьогодні громада Любитова 
нараховує майже 1500 жителів, 
які пишаються рідним селом, на-
магаються зробити його сучасним 
і квітучим. Гарне свято, яке зібра-
ло всіх односельців, укотре під-
твердило це прагнення. Привітати 
громаду прибули представники 
влади, громадських організацій, 
почесні гості. 

З вітальним словом під час 
урочистостей до присутніх звер-
нулися голова  фракції «УКРОП» 
у Ковельській міській раді Ігор 
Пініс, керівник районного осеред-
ку політичної партії «Українське 
об’єднання патріотів – УКРОП» 
Олександр Кашик та депутат рай-
ради від УКРОПу Тарас Оніжук. 

– Майбутнє України – це спро-
можні та заможні громади, здо-
рова й патріотично вихована мо-
лодь, взаєморозуміння та повага 
між людьми. І тільки разом, під-
тримуючи та допомагаючи одне 
одному, ми зможемо розбудувати 

нову країну, зберегти нашу державу, – 
зазначив Ігор Пініс.

Під час свята були задіяні й дітки, 
які активно долучилися до конкурсу 
дитячого малюнку на тему «Майбутнє 
України». Кольорами веселки на цен-
тральній вулиці села вони малювали 
свої мрії, зобразили квітучу Україну, її 
символи. А за старанність усі учасники 
отримали гарні й цінні подарунки від 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Маленьких жителів Любитова на святі 
розважав веселий клоун, який демон-
стрував загадкові фокуси, вигадував 
цікаві вікторини та розповідав смі-
шинки.

Захват у всіх присутніх викликали 
й красені коні, на яких парубки про-
їхалися вулицями села, несучи дер-
жавний прапор. Поважні ж господарі 

та господині на свято прибували на 
підводах, заквітчаних соняшниками. 
А найспритніші змагалися у заїздах і 
стрибках на конях. 

Численні співочі й танцювальні 
колективи розважали і демонстрували 
таланти й найкращі традиції україн-
ської культури під час творчих висту-
пів. Молодь показувала вміння під час 
спортивних змагань і веселих забав. А 
на завершення, як годиться, усіх учас-
ників та гостей свята частували смач-
ними національними стравами. 

Свято вдалося, всі залишилися задо-
воленими й радісними, адже любитівці 
й справді мають чим пишатися – міц-
ною і згуртованою громадою, що вміє 
добре працювати та гарно відпочивати. 

Олександра ТКАЧУК,
Ковельський район

Свої слова учитель підкріплює конкрет-
ними справами. Молодий спеціаліст власно-
руч облаштував колишню житлову кімнату 
гуртожитку під навчальну майстерню. Для 
цього деякі матеріали і навіть інструменти 
доводилося купувати за власні гроші.

– Коли я прийшов у школу, то мріяв, щоб 
на уроках трудового навчання діти мали з 
чим працювати. Знаю, що в школах Луцька 
кожен учень має свій верстат й інструмен-
ти. Ми про таке могли тільки мріяти. Хоча у 
нашій школі вже трішки є нового сучасного 
обладнання. У сільських школах ще бідніше, 
а щоб працювати, потрібен інструмент, – 
каже Віталій Петрович. 

Якось, працюючи вдома, слухав за звич-
кою місцеве радіо. Уже не вперше слухачам 
розповідали про реалізовані проекти Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом».  

– Я щоразу слухав і дивувався: невже 
отак просто звичайним сільським лю-
дям надають матеріальну допомогу, ліки, 
комп’ютерну техніку? Невже так буває на-
справді? Цілий рік ідею виношував, як і нам 

написати проект. Зібрав ініціативну групу, 
підключив батьків. Назвали проект «Май-
бутнє моїми руками». Тобто руками вчите-
ля, директора, завуча, учнів, батьків... І ми 
почали працювати над втіленням цього про-
екту, – пригадує вчитель. 

Під лежачий камінь вода не тече, а от 
коли загоришся ідеєю, почнеш її втілювати, 
то й сам дивуєшся, наскільки результатив-
ною може бути праця. Бажання отримати 
інструменти для дітей переросло у більший 
проект – до співфінансування долучилося 
ще й управління освіти, і незабаром на стен-
дах у майстерні з’являться потрібні наочні 
матеріали. 

– Добро має бути в кожному. У будь-яку 
працю треба вкладати шматочок свого сер-
ця. А без любові, без добра нічого не мож-
на робити. Його треба творити щодня, щоб 
воно ішло далі. Я взяв це собі за правило і 
бачу, що воно допомагає й дає результат, – 
упевнений Віталій Корець. 

Наталка ПЕТРУК,
Любешівський район

Святковий парад патріотичної молоді
Малеча старанно розфарбовує 
«Майбутнє України» Команда УКРОПу на святі громади 

Цікава анімаційна програма 
для любитівських школярів

Свої слова Віталій Корець підкріплює конкретними справами
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ЗАПРОШУЄМО НА 
МІЖНАРОДНУ МАТЧЕВУ 
ЗУСТРІЧ З БОКСУ!

ЗМАГАННЯ ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЇВ АТО ВШАНУВАЛИ 
ФУТБОЛЬНИМ ТУРНІРОМ

Команду-переможця визнача-
тимуть за кількістю перемог у кож-
ному поєдинку.

Збірну команду міста Луцька 
представлятиме відділення боксу 
КЗ «ДЮСШ №2 Луцької міської 
ради». У її складі змагатимуться 
боксери з досвідом участі у різ-
номанітних міжнародних та все-
українських турнірах, кандидати у 
збірну команду України, зокрема 

срібні та бронзові призери остан-
нього чемпіонату України – Андрій 
Огороднік (в/к 52 кг), Яків Левчик 
(в/к 75 кг) та Вадим Пінчук (в/к 
81 кг).

Однією з цілей проведення 
змагань є налагодження співпраці 
з Люблінським Окружним Боксер-
ським Союзом, а також підвищен-
ня спортивної майстерності боксе-
рів міста Луцька.

Змагання з футболу на 
кубок пам’яті учасників 

АТО, приурочені до Дня 
Незалежності та присвячені 
борцям за Україну, відбулися у 
Велимчі, що на Ратнівщині, за 
підтримки Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом».

Саме два юнаки з Велимча – 
учасники бойових дій у зоні анти-
терористичної операції – три роки 
тому відійшли у Вічність. Аби вша-
нувати їхню пам’ять, сільська голо-
ва Анастасія Павлович зініціювала 
проведення спортивного змагання 
учасників АТО. А всього з Велимча 
були мобілізовані до лав Збройних 
сил України і брали участь у анти-
терористичній операції на сході на-
шої держави 14 юнаків та молодих 
чоловіків.

Участь у спортивному заході, 
окрім місцевих жителів та спортс-
менів, узяли голова районної спіл-
ки воїнів АТО Віталій Тарасюк, 
представник районної організа-
ції політичної партії «Українське 
об’єднання патріотів – УКРОП» 
Юлія Корнелюк та уродженці Ве-
лимча. 

НАВЧАВСЯ, ЖИВ, МРІЯВ...
Перед початком змагань органі-

затор культурно-дозвіллєвої діяль-
ності місцевого клубу Тетяна Мель-
ник назвала імена односельчан, які 
загинули в АТО.

Микола Іванович Повх наро-
дився 5 червня 1993 року. Навчав-
ся, жив, мріяв... 10 квітня 2014 року 
був мобілізований, брав участь у 
бойових діях в зоні АТО, де відсто-
ював незалежність та соборність 
нашої держави. Снайпер 51-ї окре-
мої механізованої бригади опера-
тивного командування «Північ» 
Сухопутних військ ЗСУ, він гідно 
ніс обов’язок перед Батьківщиною. 
26 липня 2014 року трагічно за-
гинув від вогнепальних поранень 
на блокпосту в Донецькій області. 

Додому, до рідної хати, його при-
везли в домовині... 4 червня 2015 
року Миколу Повха нагороджено 
орденом «За мужність» ІІІ ступеня 
(посмертно).

Дмитро Степанович Коляда 
народився 20 лютого 1990 року. У 
квітні 2014-го його мобілізували у 
51-шу окрему механізовану бри-
гаду. 

22 серпня снаряд потрапив у 
танк, в якому був Дмитро. На щас-
тя, він встиг вискочити з вогню й 
витягти непритомного командира 
екіпажу Романа Киричука. Тілесні 
рани Дмитро загоював у дніпропет-

ровському, а потім у луцькому гос-
піталях. А вже із дому 18 листопада 
його викликали у військову части-
ну Володимира-Волинського. Він 
загинув від удару ножем в груди, 
якого завдав старший лейтенант, 
командир танкової роти.

15 травня 2015 року Дмитра 
Коляду нагороджено орденом «За 
мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

У ПОДАРУНОК – 
ТЕНІСНИЙ СТІЛ

За перехідний кубок «Пам’яті 
учасників АТО» змагалися три фут-
больні команди: з Велимча, Замшан 

та Заболоття. Перемогу здобули за-
болоттівчани, друге місце виборола 
місцева команда, замшанівці були 
третіми.

Гравців привітав голова спілки 
учасників АТО Віталій Тарасюк, 
який від імені спілки вручив при-
зи найкращому гравцю змагань 
Максиму Білітюку із Заболоття 
та найкращому воротарю Сергію 
Цихоцькому з Велимча, а також 
організатору спортивного дійства – 
сільському голові Анастасії Павло-
вич та судді змагань Ярославу На-
ходу, отримали призи й команди за 
перше та друге місця.

Юлія Корнелюк привітала 
учасників змагань та від імені 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» вручила команді-господарю 
сертифікат на придбання тенісно-
го столу.

 Після церемонії нагородження 
на могили загиблих Героїв Миколи 
Повха та Дмитра Коляди поклали 
квіти. У скорботі посхиляли го-
лови представники спортивно-
патріотичного дійства, вшано-
вуючи хвилиною мовчання своїх 
земляків...

Валентина БОРЗОВЕЦЬ,
Ратнівський район

25 серпня о 17:00 у Луцьку на Фонтанній площі 
(балкон над центральним входом у Парк культури 
і відпочинку ім. Лесі Українки) відбудеться 
міжнародна матчева зустріч із боксу серед 
збірних команд міста Луцька та Люблінського 
Воєводства, присвячена 26-й річниці 
Незалежності України та Дню міста Луцька.

Збірна команда Люблінського 
Воєводства має славні боксерські 
традиції. У її складі виступати-
муть призери Національного чем-
піонату, члени збірної команди 
Республіки Польща. Таким чином, 
поєдинки відповідатимуть рівню 
Європейського боксу та обіцяють 
бути захопливими й безкомпро-
місними.

За останні роки збірна ко-
манда міста Луцька не програла 
ще жодної зустрічі: у 2015 році 
лучани здолали збірну міста Ки-
єва, у 2016 році здобули перемогу 
над боксерами з Нижньосілесь-
кого Окружного Боксерського 
Союзу (м. Вроцлав), того ж року 
розійшлись у нічию з боксерами 
Івано-Франківської області.

Змагання відбуватимуться 
під патронатом Луцької міської 
ради та за сприяння Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом», а також – 
Федерації боксу Волинської об-
ласті й ДЮСШ №2 міста Луцька.

Під час змагань відбудеться 14 боксерських поєдинків 
у вагових категоріях:
– юніори – 46, 48, 52, 54, 57 кг;
– молодь – 52, 69, 75, 81-А, 81-Б кг;
– чоловіки – 60, 75, 91, +91 кг.

Загиблі Герої Учасники заходу

У розпалі гри Група підтримки
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СУБОТА 2 вересня
06.00 Д/с «Орегонський 

путівник»
06.35, 07.30, 07.55, 

08.15, 15.55, 20.45 Світ 
он лайн

06.40 М/с «Піп відкриває 
світ»

07.30 На слуху
08.00 Світ он лайн
08.20, 01.50 Д/с 

«Традиційні свята 
Мацурі»

09.05 Д/с «Садові скарби»
09.30 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Хочу бути
11.00 Школа Мері 

Поппінс
11.20 Фольк-music
12.40 Т/с «Серце океану»
16.25 Богатирські ігри
17.10 Х/ф «Червоний 

колір Бразилії»
21.00, 01.10 Новини
21.30 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 
морів»

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

пульс Америки»
01.30 Вікно в Америку
02.45 Д/ф «Кенгір. 40 днів 

свободи»
04.05 Т/с «Роксолана»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.15 Зона ночі
05.39, 06.59 Kids Time
05.40 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.00 Т/с «Татусеві дочки»
10.00 Заробітчани
12.00 Дешево і сердито
13.00 Зірки під гіпнозом
15.00 Зіркові яйця
17.00 М/ф «Думками 

навиворіт»
19.00 Х/ф «Білосніжка: 

Помста гномів»
21.00 Х/ф «Попелюшка»
23.00 Х/ф «Закляття»

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 «ВусоЛапоХвіст»
07.10 «Моя правда. 

В’ячеслав Узелков. Бій 
за сім’ю»

08.05 «Караоке на 
Майдані»

09.00 «Все буде смачно!»
10.00 «Зважені та щасливі 

- 7»
13.45 «Сюрприз, 

сюрприз!»
16.20 «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор - 8»
21.35 «Судді Х - Небачені 

факти!»
22.50 Т/с «Тато Ден»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 

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

Ліфі»
12.10 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
13.45 «Орел і Решка. 

Навколосвітня 
подорож»

00.00 Х/ф «Невидимий»
01.50 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 02.00 

Сьогодні
07.15, 05.30 Зірковий 

шлях
08.10, 15.20 Т/с «Вікно 

життя»
16.45, 19.40 Т/с «Дзвінок 

з минулого»
21.35 Футбол. 

Кваліфікація ЧС-2018. 
Україна - Туреччина

23.50 Реальна містика
02.40 Т/с «Закон і 

порядок: Спеціальний 
корпус»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ

07.40, 18.00 

Паралельний світ

10.00 Містична Україна

10.50 Великі танкові 

битви

12.40, 21.00 Земля: 

останні дні

15.20 Африка: хижий світ

23.40 Паранормальний 

світ

00.30 Скарб.UA

03.40 Брама часу

МЕГА

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

Вихідний»
10.00, 23.10 «Світське 

життя»
11.00 «Вгадай ящик»
12.05 Х/ф «Все одно ти 

будеш мій»
16.30, 21.15 «Вечірній 

квартал»
18.30 «Розсміши коміка 

2017»
20.15 «Українські 

сенсації»
00.10 «Вечірній Київ»
04.05 Х/ф «Австралія»

1+1

06.10 Мультфільм
06.30, 02.40 Х/ф 

«Вусатий нянь»
08.00 Х/ф «Пригоди 

Електроніка»
12.05, 03.45 Х/ф 

«Доживемо до 
понеділка»

14.10 Х/ф «Ваша 
зупинка, мадам»

16.00 Х/ф «Молодята»
18.00, 20.30 Т/с «Терор 

любов’ю»
20.00, 02.10 «Подробиці»
22.30 Х/ф «Курортний 

роман»
00.20 Х/ф «Чоловік 

повинен платити!»
05.25 «Подробиці»

ІНТЕР

05.05 Т/с «Відділ 44»
06.35 Дивитися всім!
07.30 Без гальм
09.30 Дизель-шоу
10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи
12.45, 04.35 Факти
13.00 Скетч-шоу «На трьох»
14.10 Х/ф «Відчайдушні 

шахраї»
16.15 Х/ф «Денне 

світло»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «План втечі»
22.30 Х/ф «Саботаж»
00.40 Х/ф «Ямакасі або 

Нові самураї»
02.10 Т/с «Морська 

полиця. Лос-Анджелес»

ICTV

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

Пригоди в місті»
10.50 М/ф «Йосип: 

Володар снів»
12.30 Х/ф «Рапунцель»
13.40 Х/ф «Щоденник 

слабака 3. Собачі дні»
15.20, 22.35 Казки У Кіно
18.00 М/ф 

«Льодовиковий період: 
Великі яєчні пригоди»

18.25 М/ф 
«Льодовиковий період»

19.55 Одного разу під 
Полтавою

22.05 Танька і Володька
00.05 Одного разу в Одесі
02.35 Х/ф «Тримайся, 

козаче!»

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

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

Нововолинськ»
08.30 «Грані»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Волинська веселка»
10.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
11.00 «Вісник обласної 

ради»
11.25 Ретроспектива 

ВТ. «Я син Волинської 
землі». ч. 1

12.30 «Протилежний 
погляд»

13.25 Т/ц «Ключ до 
успіху»

13.40 «Музичний проспект»
14.00 «Воїни миру» 

(О.Войчук, С.Курука)
14.35 Ретроспектива 

ВТ. «Я син Волинської 
землі». ч. 2

16.00 Новини. День
16.30, 22.45 Тема дня
17.00 «Клас!»
17.25 «Грані»
18.00 «Уряд на зв’язку з 

громадянами»
18.30 Крок назустріч
19.00, 00.00 Новини 
19.30 Т/ф «За 4 секунди 

до зими»
20.00 «Акценти»
20.20 Т/ф «Українські 

Універсали»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Молодіжна студія»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.25 «Вікно в Америку»
23.10 «Музика літа»
00.25 «Із перших уст»
00.30 «Молодіжна студія»
01.20 «Музичний 

проспект»
01.35 Д/ф «Герої 

України. Крути. Перша 
Незалежність»

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

волиняни»
04.30 «Музичний проспект»
06.00 «Остання 

барикада»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Мультсеріал «Авто 
про добро»

06.30 Культ Ура!
07.00 Детонація
07.30 Євромакс
08.00, 09.00 «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 Т/с «Роксолана»
12.00 Говоримо 

польською
12.20 Мультфільм
12.30 Феєрія мандрів
14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Волинський 

портрет
15.00 Х/ф «Украдене 

щастя»
16.00 Діагноз: здоров’я

АВЕРС 16.30 Малюваки
17.00 Культ Ура!
17.30 Завтра-сьогодні
18.00 Детонація
18.30, 20.30 Вголос
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На 
часі». Спецвипуск

19.10 Д/с «Пастка»
20.00 Вісник обласної 

ради
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

подій
21.55 Х/ф «Краще 

бути вродливою і 
багатою»

23.30 Культ Ура!
00.25 Д/с «Пастка»
03.00 Х/ф «Краще 

бути вродливою і 
багатою»

04.30 Ретроспектива: 
«Дубровський»

П’ЯТНИЦЯ 1 вересня
06.00, 19.55 Д/с 
«Орегонський путівник» 
06.35, 07.30, 07.40, 
08.15, 10.50, 14.45, 16.30 
Світ он лайн 06.40 М/с 
«Піп відкриває світ» 07.31 
Ера бізнесу 07.35 Агроера 
07.41 Спорт 07.50 Від 
першої особи 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, 01.25 Новини 
13.15, 23.00 «Схеми» 
14.00 Розсекречена 
історія 15.20 Д/с «Вагасі 
- японські смаколики» 
16.35 Д/с «Садові скарби» 
16.55 Хто в домі хазяїн? 
17.20 М/с «Легенда про 
Білосніжку» 18.15, 01.10 
Новини. Світ 18.45, 21.30, 
01.50 ХХІХ Всесвітня 
Універсіада-2017. Яскраві 
моменти 19.00, 02.05 
Новини. Культура 19.20 
Д/с «Мистецький пульс 
Америки» 20.30 Борхес 
21.50 Богатирські ігри 
22.40 Д/с «Дика планета» 
23.30 Д/с «Дикі тварини» 
00.25 Д/с «Південна 
Корея сьогодні» 00.35 
Український корт 02.20 
Надвечір’я. Долі 03.10 Т/с 
«Роксолана» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.05 Зона ночі
04.40, 18.00 Абзац
05.39, 06.55 Kids Time
05.40 М/с «Сімейка 

Крудс»
06.00 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.00 Половинки
09.15 Київ вдень та вночі
19.00 Топ-модель по-

українськи
21.40 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Світанок 2»
23.50 Х/ф «Злиття двох 

місяців»
02.00 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.45 Х/ф «Стережись 

автомобіля»

08.35, 23.45 Х/ф 

«Найчарівніша та 

найпривабливіша»

10.05 Х/ф «Любов на 

мільйон»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Тато Ден»

20.00, 22.45 «Сюрприз, 

сюрприз!»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 
Нова історія» 06.00 
«Спеція» 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, 
01.40 «Орел і Решка. 
Шопінг» 14.25, 20.00 
«Орел і Решка. Незвідана 
Європа» 15.25, 21.00 
«Орел і Решка. Ювілейний 
сезон» 18.00 «Орел і 
Решка. Шопінг 2016» 
22.00 «КВН на БІС» 23.00 
«Вечірній квартал» 02.30 
«Нічне життя» 

К1
06.10 Т/с «Черговий 

лікар 3»
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
12.50 Т/с «Черговий 

лікар 3»
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар 2»
19.45 «Говорить Україна»
21.00, 00.00 Т/с «Мій 

капітан»
23.20 Спеціальний 

репортаж
02.10 Т/с «Закон і 

порядок: Спеціальний 
корпус»

УКРАЇНА
06.00, 14.30 Бандитська 
Одеса 07.20 Теорія змови 
08.10, 12.50 Правила 
життя 09.00 Правда життя 
10.00, 21.40 Мисливці 
за зброєю 10.50, 17.00 
Левиний рик 11.50 
Африка: хижий світ 13.40, 
00.30 Містична Україна 
15.20, 23.40 Великі 
танкові битви 16.10, 
20.50 Скарби зі сховищ 
18.00 Диво-винаходи 
19.00 Бандитський Київ 
20.00 Паранормальний 
світ 22.40 Квест 03.30 
Дракула та інші 04.30 
Єврорабині 05.20 Жертви 
краси 

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 «Чотири весілля -2»
10.55 «Чотири весілля -6»
12.20, 13.50 «Міняю 

жінку - 11»
15.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.15, 23.00 «Ліга сміху»
01.35 «Вечірній Київ»
05.25 «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»

06.00 Мультфільм
06.20, 14.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.20, 12.25, 22.00 Т/с 
«Східні солодощі»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 03.25 «Подробиці 

тижня»
00.05 Х/ф «Ключ без 

права передачі»
01.50 Х/ф «Коли настає 

вересень...»
05.05 «Чекай на мене»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.45 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Інсайдер
11.10 Т/с «10, 5. 

Апокаліпсис»
13.20 Скетч-шоу «На 

трьох»
14.05, 16.10 Т/с «Далеко 

від війни»
16.45 Т/с «Полювання на 

Вервольфа»
17.45 Т/с «Таємниці і 

брехня»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.50 Х/ф «Відчайдушні 

шахраї»
01.55 Х/ф «Рейд-2»

ICTV

06.30 Казка з татом
06.50 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.15 Х/ф «Прянощі та 

пристрасті»
12.20, 01.30 Повне 

перевтілення. Дім за 
тиждень

13.50 Одного разу під 
Полтавою

14.55 Одного разу в Одесі
15.20 Т/с «Домашній 

арешт»
15.55, 03.55 Віталька
17.50, 23.30 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.00 М/ф 

«Льодовиковий період»
21.30 М/ф 

«Льодовиковий період: 
Великі яєчні пригоди»

22.00 Х/ф «Нянь»

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

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

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

Волині»
10.15 Т/ц «Чудесний 

канал»
10.40, 03.35, 06.25 

«Волинська веселка»
11.20 Т/ф «І. Стравінський 

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

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

господар»
13.45 «Музичний проспект»
14.25 Т/ц «Роки і долі» 

(М.Кучинко)
14.50 «Ти - молодий» 

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

(сурдопереклад)
18.00 «Т/ф «Ти 

зобов’язаний жить!»
18.25 Т/ц «Роки і долі» 
19.00, 00.00 Новини. 

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

погляд»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «В об’єктиві - 

Нововолинськ»
21.25 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

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

репортаж»
23.40 Т/ц «Обличчя 

війни»
23.50 «Хроніка війни»
00.30 «Протилежний 

погляд»
01.25 «Палітра»
01.45 Вистава «Камінний 

господар». 1, 2 ч.
03.15 Д/ф «Чотирилапі 

герої війни»
04.30 Д/ф «Ловець слів»

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 Т/с «Роксолана»
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 «Украдене 

щастя»
17.00 Ломастер
17.30 Рандеву
18.00 МузейОк
18.30 Вголос
19.00 Т/с «Роксолана»
20.00 Життя в цифрі
20.30 Запитай у депутата
20.55 Вечірня казочка
21.00 Запитай у депутата
22.05 Х/ф «Украдене 

щастя»
23.30 Культ Ура!
00.35 Т/с «Роксолана»
03.05 Х/ф «Украдене 

щастя»
04.30 Ретроспектива: 

«Гарячі дні»

Фільм «Білосніжка: Помста гномів»

Фільм «Любов на мільйон»

Фільм «Відчайдушні шахраї»

19:00

10:05

23:50

korrespondent.net

Фільм «Саботаж»

22:30

kinoprosm
otr.club

russia.tv

toloka.to

ПОМЕРЛА АКТОРКА 
ВІРА ГЛАГОЛЄВА 

Відома російська акторка Віра 
Глаголєва пішла з життя в 61 рік 

через онкологічне захворювання. Про 
ї ї смерть повідомила актриса Лариса 
Гузєєва.

Віра Глаголєва 
народилася в 1956 
році. Першу роль 
у кіно акторка зі-
грала в 19 років 
у фільмі «На край 
світу» режисера 
Родіона Нахапе-
това. За час сво-
єї кар’єри жінка 
знялася майже в 
50 фільмах і стала 
дуже популярною 

на пострадянському просторі. Глаголєва 
також зняла шість фільмів як режисер, була 
сценаристом і продюсером. У жінки зали-
шилося троє доньок та двоє внуків.

Поховали акторку на Троєкурівському 
цвинтарі у Москві.

втрата

ОЛЬГА ФРЕЙМУТ – 
ДИРЕКТОРКА «ШКОЛИ 
ПАНЯНОК»

Телеведуча Ольга Фреймут стане 
директоркою «Школи леді» у 

реаліті від «Пацанки до панянки» на 
«Новому». До неї школою керувала 
Тетяна Терсенова-Заводовська, 
повідомляє «Детектор медіа». 

За словами Фреймут, «Від пацанки до 
панянки» – улюблена програма її старшої 
доньки Злати. «Я милувалася і підсвідомо 
задивлялася на цю роль вже давно, – каже 
телеведуча. – Розкажу передісторію: реаліті 
знято за британським форматом 
From Ladette to Lady, я дуже лю-
била його дивитися, коли була 
вагітна Златою і жила у Лондо-
ні. Це велике щастя, що його 
почали знімати в Україні».

Заступниками Фрей-
мут стануть успішна 
бізнес-леді Ірина Дю-
денко та викладач 
ораторського мис-
тецтва Андрій Бур-
луцький. 

кадри вирішують все 

asn.in.ua

viva.ua

у передісторію: реаліті 
м форматом 

 дуже лю-
коли була 
у Лондо-

що його 
аїні».
Фрей-
шна 
ю-
ч 

viva.ua
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Я – король світу! Фільм «Титанік»
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НЕДІЛЯ 3 вересня
06.00 Д/с «Орегонський 

путівник»
06.35, 07.30, 07.45, 

08.15, 22.55 Світ он 
лайн

06.40 М/с «Піп відкриває 
світ»

07.31 Світ он лайн
07.50 Смакота
08.20 Д/с «Традиційні 

свята Мацурі»
09.05 Д/с «Дика планета»
09.30 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 
морів»

10.30 Х/ф «Марія-
Антуанетта»

12.15, 01.30 Театральні 
сезони

12.45 Мистецькі історії
12.55 Фольк-music
14.20 Т/с «Гранд-готель»
20.30 Перша шпальта
21.00, 01.10 Новини
21.30 Д/с «Супервідчуття»
22.00 Д/с «Вагасі - 

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

Корея сьогодні»
00.35 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
02.00 ПРОФІЛАКТИКА!!!

05.05 Т/с «Код 
Костянтина»

07.40 Т/с «Відділ 44»
11.35, 13.00 Скетч-шоу 

«На трьох»
12.45 Факти
14.10 Х/ф «Чорна діра»
16.15 Х/ф «Хроніки 

Ріддіка»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Ріддік»
22.55 Х/ф «План втечі»
01.15 Х/ф «Саботаж»
02.55 Т/с «Морська 

полиця. Лос-Анджелес»
04.20 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 «Йосип: 

Володар снів»
11.10 Х/ф «Щоденник 

слабака 3. Собачі дні»
12.50 Х/ф «Прянощі та 

пристрасті»
14.55, 22.05 Танька і 

Володька
18.00 Х/ф «Нянь»
19.30 Одного разу під 

Полтавою
22.35 Казки У Кіно
00.05 Одного разу в Одесі
01.10 Казки У
03.05 Віталька

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок
07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Акценти»
08.20 Т/ф «Ода Луцьку»
08.50 «З добром у серці»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Підліткова студія 

«Клас!»
10.30, 19.30 «Медичний 

журнал»
11.00 «Молодіжна студія»
11.50 Т/ц «Ключ до 

успіху»
12.15 Т/ц «Мандри кота 

Фініка»
12.30 Мультфільм
13.35 Т/ц «Кулінарія від 

Андрія»
14.00, 00.00 «Волинський 

тиждень»
14.30 «Кошик творчих 

ідей»
14.55 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 «Які 
ж ми були молоді»

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

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ф «М.Косач: «Де 

пахнув сніг…»
21.45 Т/ц «Музеї Волині»
22.00, 04.00 

«Волинський тиждень» 
(сурдопереклад)

22.30 «Час-Time»
22.45 «Такти і факти»
23.35 «На всі 100»
00.25 Т/ц «Музеї Волині»
00.50 Х/ф «Які ж ми були 

молоді»
02.20 Т/ц «Історія без 

купюр»
02.55 Д/ф «Володимир 

Івасюк. Щоб народитися 
знову»

04.25 «Музика літа»
06.00 «Український клуб»

07.05 Х/ф «Стережись 

автомобіля»

09.00 «Все буде смачно!»

10.40 «Караоке на 

Майдані»

11.35 «Хата на тата»

13.35 «МастерШеф - 7»

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

21.00 «Один за всіх»

22.10 «Х-Фактор - 8»

05.10 «Рецепти щастя. 
Нова історія»

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

додай води»
11.00 М/ф «Відважна 

Ліфі»
12.50 «Орел і Решка. 

Навколосвітня 
подорож»

23.00 Х/ф «Велике 
весілля»

00.45 «Вечірній квартал»
02.20 «Нічне життя»

06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
08.50 Т/с «Мій капітан»
13.00 Т/с «Дзвінок з 

минулого»
17.00, 20.00 Т/с 

«Найкращий друг 
родини»

19.00, 04.10 Події тижня з 
Олегом Панютою

22.00 Т/с «Квіти від Лізи»
01.50 Реальна містика
02.40 Т/с «Черговий 

лікар 3»
05.00 Профілактика!!!

06.00 Бандитська Одеса
07.40, 18.00 

Паралельний світ
10.00 Містична Україна
10.50 Великі танкові 

битви
12.40, 21.00 Земля: 

останні дні
15.20 Африка: хижий світ
23.40 Паранормальний 

світ
00.30 Бандитський Київ
03.40 Україна: забута 

історія

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.50 М/ф «Маша і 
ведмідь»

07.00 «Українські 
сенсації»

08.00 «Сніданок. 
Вихідний»

09.00 «Лото-Забава»
09.40, 02.35 «Світ 

навиворіт - 3: Танзанія, 
Ефіопія»

10.35 Т/с «Слуга народу»
14.05, 16.50 «Ліга сміху»
19.30, 05.15 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Танці с зірками»
23.00 Х/ф «Правдива 

брехня»
01.50 «Світське життя»

06.00 Мультфільм
06.30 Х/ф «Підкидьок»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Рай 

і пекло»
11.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
12.00 Х/ф «100 миліонов 

євро»
14.00 Т/с «Терор 

любов’ю»
18.00, 20.30 Т/с «Перша 

спроба»
20.00, 02.05 «Подробиці»
22.20 Х/ф «Ваша 

зупинка, мадам»
00.15 Х/ф «Молодята»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

03.00 Зона ночі
04.39, 06.29 Kids Time
04.40 М/с «Губка Боб 

Прямокутні штани»
06.30 Топ-модель по-

українськи
09.00 Х/ф «Сутінки»
11.30 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Новий місяць»
14.00 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Затемнення»
16.40 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Світанок 1»
18.50 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Світанок 2»
21.00 Х/ф «Чаклунка»
23.00 Х/ф «Закляття 2»
01.35 Х/ф «Стерво»

06.00 Мультсеріал «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
09.30 Вісник обласної 

ради
10.00 2 я - одне життя
11.00 Д/с «Пастка»
12.00 Мультфільм
12.30 Благодатна купель
14.00 Дайджест
14.30 Заживемо
14.50 Вголос
15.00 Х/ф «Краще 

бути вродливою і 
багатою»

АВЕРС 16.30 Малюваки
17.00 Культ Ура!
17.30 Глобал 3000
18.00 Мозаїка 

батьківства
18.30 МузейОк
19.00 Топ- Нет
19.10 Д/с «Пастка»
20.00 Феєрія мандрів
20.25 Життя у цифрі
20.40 Вечірня казочка
21.00 Волинський 

портрет
21.30 Євромакс
22.00 Х/ф «Будинок 

батька твого»
23.30 Культ Ура!
00.00 Огляд світових 

подій
00.30 Д/с «Пастка»
02.30 Завтра-сьогодні
03.00 Х/ф «Будинок 

батька твого»
04.30 Ретроспектива: 

«Світлий шлях»

ФУТБОЛ 1

ПН 28 серпня ВТ 29 серпня СР 30 серпня ЧТ 31 серпня ПТ 1 вересня СБ 2 вересня НД 3 вересня
06.00, 08.00, 20.35, 01.35, 
03.35, 05.35 Топ-матч 06.10 
Челсі - Евертон. Чемпіонат 
Англії 08.10 Олександрія - 
Ворскла 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.15 «Великий 
футбол» 12.00 Реал - Валенсія. 
Чемпіонат Іспанії 13.50 
Сталь - Зірка 16.00 Чемпіонат 
Англії. Огляд туру. Прем’єра 
16.55 Ліверпуль - Арсенал. 
Чемпіонат Англії 18.45 Алавес 
- Барселона. Чемпіонат Іспанії 
20.40 Маріуполь - Динамо 
22.50 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру 23.45 МЮ - Лестер. 
Чемпіонат Англії 01.45 
Олімпік - Карпати 03.45 
Хетафе - Севілья. Чемпіонат 
Іспанії 

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.20 Ліверпуль 
- Арсенал. Чемпіонат Англії 
09.05, 21.35 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 
10.20 Маріуполь - Динамо 
12.05 «Великий футбол» 13.50 
Алавес - Барселона. Чемпіонат 
Іспанії 17.20 Олімпік - Карпати 
19.10, 01.35, 03.35, 05.35 
Топ-матч 19.15 Світ Прем’єр-
Ліги 19.45 Челсі - Евертон. 
Чемпіонат Англії 22.50 
Чемпіонат Англії. Огляд туру 
23.45 Олександрія - Ворскла 
01.45 Лас-Пальмас - Атлетіко. 
Чемпіонат Іспанії 03.45 
Борнмут - Ман Сіті. Чемпіонат 
Англії 

06.00, 08.00, 20.35, 01.15, 
05.35 Топ-матч 06.10 Бетіс 
- Сельта. Чемпіонат Іспанії 
08.10 Сталь - Зірка 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Ліверпуль - 
Арсенал. Чемпіонат Англії 
12.10 Хетафе - Севілья. 
Чемпіонат Іспанії 13.55 
Олександрія - Ворскла 16.00 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
16.55 МЮ - Лестер. Чемпіонат 
Англії 18.45 Маріуполь - 
Динамо 20.40 Реал - Валенсія. 
Чемпіонат Іспанії 22.50, 03.15 
«Сіткорізи» 23.20 Борнмут 
- Ман Сіті. Чемпіонат Англії 
01.25 Алавес - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 03.45 
Олімпік - Карпати 

06.00, 08.00, 19.40 Топ-
матч 06.10 Нідерланди - 
Люксембург. Відбір до ЧС-2018 
08.10 Латвія - Португалія. 
Відбір до ЧС-2018 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Фінляндія - Україна. Відбір 
до ЧС-2018 12.05 Косово - 
Туреччина. Відбір до ЧС-2018 
13.55 Польща - Румунія. Відбір 
до ЧС-2018 16.00 Швеція - 
Франція. Відбір до ЧС-2018 
17.50 Ісландія - Хорватія. 
Відбір до ЧС-2018 19.50 
Македонія - Іспанія. Відбір 
до ЧС-2018 21.40 LIVE. «Шлях 
на Мундіаль. ONLINE». Відбір 
до ЧС-2018 23.40 Португалія 
- Фарерські острови. Відбір 
до ЧС-2018. Прем’єра 01.30 
Швейцарія - Андорра. Відбір 
до ЧС-2018. Прем’єра 03.20 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру

06.00, 19.40 Топ-матч 06.05 
Болгарія - Швеція. Відбір до 
ЧС-2018 07.55 Світ Прем’єр-
Ліги 08.25, 03.20 Огляд 1-го 
ігрового дня. Відбір до ЧС-2018 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20, 17.50 «Шлях 
на Мундіаль. ONLINE». Відбір 
до ЧС-2018 12.05 Португалія - 
Фарерські острови. Відбір до 
ЧС-2018 13.50 Кіпр - Боснія 
і Герцеговина. Відбір до ЧС-
2018. Прем’єра 16.00 Франція - 
Нідерланди. Відбір до ЧС-2018 
19.50 Швейцарія - Андорра. 
Відбір до ЧС-2018 21.40 LIVE. 
«Шлях на Мундіаль. ONLINE». 
Відбір до ЧС-2018 23.40 Данія 
- Польща. Відбір до ЧС-2018. 
Прем’єра 01.30 Мальта - 
Англія. Відбір до ЧС-2018. 
Прем’єра 04.10 Казахстан - 
Чорногорія

06.00 Топ-матч 06.05 Чехія - 
Німеччина. Відбір до ЧС-2018 
07.55 «Сіткорізи» 08.25, 
17.50 Огляд 2-го ігрового 
дня. Відбір до ЧС-2018 10.00, 
15.40 Футбол NEWS. LIVE 
10.20 Мальта - Англія. Відбір 
до ЧС-2018 12.05 «Шлях на 
Мундіаль. ONLINE». Відбір до 
ЧС-2018 13.55 Данія - Польща. 
Відбір до ЧС-2018 16.00 
Казахстан - Чорногорія. Відбір 
до ЧС-2018 18.40 Словаччина 
- Словенія. Відбір до ЧС-2018 
20.30, 22.30, 23.40 «Головна 
команда» 21.35 LIVE. Україна - 
Туреччина. Відбір до ЧС-2018 
00.40 Огляд 3-го ігрового дня. 
Відбір до ЧС-2018. Прем’єра 
02.15 Вельс - Австрія. Відбір 
до ЧС-2018. Прем’єра 04.05 
Фінляндія - Ісландія

06.00, 12.40, 17.50 Топ-матч 
06.05 Іспанія - Італія. Відбір до 
ЧС-2018 07.55 Світ Прем’єр-
Ліги 08.25 Огляд 3-го ігрового 
дня. Відбір до ЧС-2018 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE 
10.20 Журнал Ліги Чемпіонів. 
Прем’єра 10.50 Хорватія - 
Косово. Відбір до ЧС-2018 
12.55 Вельс - Австрія. Відбір 
до ЧС-2018 14.45 Відбір до 
ЧС-2018. Огляд туру. Прем’єра 
16.00 Україна - Туреччина. 
Відбір до ЧС-2018 18.00, 23.40 
«Шлях на Мундіаль» 18.50 LIVE. 
Нідерланди - Болгарія. Відбір 
до ЧС-2018 20.55 «Великий 
футбол» 21.45 LIVE. «Шлях 
на Мундіаль. ONLINE». Відбір 
до ЧС-2018 00.30 Франція - 
Люксембург. Відбір до ЧС-2018. 
Прем’єра 02.20 Білорусь - 
Швеція. Відбір до ЧС-2018

НА ВОЛИНІ – НОВЕ 
РАДІО 

У Луцьку та Ковелі з’явилося радіо 
Relax. Радіогрупа «ТАВР медіа», до 

якої належить станція Relax, купила цю 
частоту в холдингу «Вести Украина». 
У Луцьку воно почало звучати на хвилі 
105,5 FM, де раніше мовило радіо 
«Перець ФМ», у Ковелі – на частоті 
102,7 FM.

Відтепер це радіо стало загальнонаціо-
нальною мережею, оскільки мовить у 26 міс-
тах України. Relax позиціонує себе як легке та 
спокійне радіо. В ефірі звучить умиротворе-
на музика у стилях lounge та chillout. Формат 
радіо – Easy Listening, тобто легке прослухо-
вування. В ефірі радіо немає інформаційних 
та розмовних програм. 

в ефірі

ДЖОЛІ ТА ПІТТ 
ЗНОВУ РАЗОМ

Голлівудські актори Бред Пітт 
та Анджеліна Джолі вирішили 

зберегти сім’ю. 

Приголомшлива новина про намір ак-
торів розлучитися з’явилася минулоріч у 
вересні. Тоді причиною розриву пари стала 
сварка Бреда із прийомним сином Меддок-
сом. Ширилися чутки, що актор навіть уда-
рив підлітка.

Про те, що зірки передумали розлу-
чатися, повідомляє Us Weekly. Видання 
стверджує: подружжя на шляху до повного 
возз’єднання. Окрім цього, Джолі все ще за-
кохана в Пітта й сумнівається, чи справді він 
такий поганий, як торочили їй друзі.

Неабияку роль у примиренні зіграло 
й те, що Бред почав вести здоровий спосіб 
життя та повністю відмовився від алкоголю.

зіркові пристрасті 

Фільм «План втечі»

22:55

m
port.ua

Фільм «Сутінки»

09:00

poradum
o.pp.ua

thehollyw
oodgossip.com

avantaj.com
.ua
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Не скаржтеся. Майя Енджелоу
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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, запір-
ну арматуру і автоматику. Газові лічильни-
ки 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 пило-
матеріалів. 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 бло-
ків, цемент. Доставка, послуги маніпулято-
ра та самоскида. Гірка Полонка, вул. Луць-
ка, 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, ме-
талеві штахети з одно- та двоcтороннім 
фарбуванням, ширина – від 8 до 13 см (ма-
тові, глянцеві, золотий дуб, темний дуб). 
Оцинковані труби, ринви, коліна. Ціна ви-
робника. 050-682-21-71, 096-129-25-88.

 Продам дрова, пісок, щебінь різних 
фракцій, блоки будівельні, цеглу. Достав-
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варто знати хай допомагає! 

Занурення у воду 
після їди вважається 
небезпечним. Можуть 

виникнути спазми та біль 
у животі, навіть є ризик 
захлинутися. Якщо ж їжа в 
шлунку перетравилася не 
повністю, може виникнути 
нудота. Таке саме відчуття 
з’являється й від сильного 
страху. Організм при 
цьому мобілізується та 
призупиняє менш важливі 
в цю мить процеси, як-от 
травлення, і скеровує кров 
до м’язів, щоб людина 
могла захистити себе або 
бігти якомога швидше, 
пише «ВВС Україна».

Професійні плавці не переїда-
ють перед змаганнями, але й сте-
жать за тим, щоб їхній шлунок не був 
порожнім. Адже щоб показати най-
кращий результат, потрібні сили.

Протягом довгих перегонів на 
витривалість плавці можуть їсти 
просто під час запливу. А якщо в 
них виникають спазми, то це радше 
результат перевтоми, ніж повного 
шлунка.

Якщо дошкуляє бородавка на 
підошві, треба розпарити ногу в 
мильно-содовому розчині, зішкреб-
ти ороговілий шар, прикласти шма-
ток свіжого сирого м’яса, заклеїти 
пластирем і забинтувати. Пов’язку 
не знімати три-чотири доби і сте-
жити, щоб усередину не потрапила 
волога. Потім знову розпарити ногу 
й видалити бородавку. 

ЧИ МОЖНА ПЛАВАТИ 
НА ПОВНИЙ ШЛУНОК 

�  âàíòàæíèêè 
�  ïàêóâàëüíèêè
�  ôîðìóâàëüíèêè 
�  áóõãàëòåð 
�  ïðîäàâåöü íà ðèíîê «Ïàñàæ»
�  âîä³é-åêñïåäèòîð 
�  ïðèáèðàëüíèöÿ 

Óñ³ äåòàë³ – íà ñï³âáåñ³ä³.Óñ³ äåòàë³ – íà ñï³âáåñ³ä³. 

066-790-01-26 (Анастасія)

Íà âèðîáíèöòâî 

«Ì’ßÑÍÈÉ ÄÀÐ»«Ì’ßÑÍÈÉ ÄÀÐ» 
â ñ. Áîðàòèí ïîòð³áí³:

066-790-01-26 (Анастасія)

Í á

ка пиломатеріалів вантажопідйомністю 
до 12 т. 050-378-19-98.

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

АВТО

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

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

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

 Продам комбайн для збирання гарбу-
зів, трактор МТЗ-82 (мала кабіна), а та-
кож ефективний засіб проти дротяника. 
098-461-20-57.

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 пло-
ща 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 житлового 
масиву. 050-568-77-35.  

 Орендую для себе однокімнатну квар-
тиру в Луцьку або у передмісті в госпо-
даря. Сергій. 099-117-13-29.

РОБОТА

 Потрібні на роботу: кухар, помічник ку-
харя, адміністратор, бармен, офіціант, 
технічний працівник. 067-533-30-80. 

 На харчове та кондитерське виробництво 
потрібні працівники (жінки) для роботи на 
устаткуванні, інженер-механік, приби-
ральниці й різноробочі, борошнорозважу-
вач. 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: будівель-
ні спеціальності; різноробочі на склади, 
фаб рики; зварники, слюсарі, столяри. Ви-
сокі зар плати, перевірені роботодавці. Ві-
зова підтримка. Довезення до місця праці. 
(Ліц. МСПУ серія АВ № 585198, 30.07.2012). 
096-956-37-96, 066-799-53-22. 

 Потрібні працівники у продуктовий су-
пермаркет «Biedronka» (Польща). Робо-
та для жінок – викладання товарів на по-
лиці, прийом і сортування продукції тощо. 
Робочий день – 8-9-10-12 год (6 днів на 
тижд.). Зарплата – 10 зл./год. Житло без-
платне. Чоловіків запрошують на роботу 
на продуктових складах. Обов’язки: пере-
сування складом на електрокарах, заван-
таження товару та доставка до місця ви-
вантаження. Проходження інструктажу з 

техніки безпеки та отримання прав на во-
діння кара, безплатно видають робочий 
одяг (лише чоловікам). 097-908-64-46 
(Вікторія). Є й інші вакансії, можлива до-
помога у виготовленні документів. Усі ва-
кансії – 100% безплатні.

ПОСЛУГИ

 Надаю інформпослуги: безплатна кон-
сультація, повний пакет документів на візу 
(запрошення, анкета, страховка, броню-
вання готелю тощо). Луцьк, вул. Ковель-
ська, 1. 099-315-22-72, 093-205-02-80 
(Оксана Володимирівна), 067-914-15-78 
(Альона), 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. 095-427-43-82, 
066-621-80-58.

 Втрачене свідоцтво про право на спад-
щину за законом, видане 16 грудня 2016 
року приватним нотаріусом Луцького 
міського нотаріального округу Волинської 
області Красневич О.А. за р. №1846, вва-
жати недійсним.

ДОШКУЛЯЄ 
БОРОДАВКА? 
М’ЯСО В ПОМІЧ 

Трохи інша річ – кольки в боці. 
Їх походження теж не до кінця зро-
зуміле.

Спортивний медик з Австралії 
Даррен Мортон, який вивчає коль-
ки від фізичної активності, виявив, 
що вони частіше трапляються в 
професійних плавців, ніж у бігунів. 
Біль у боці виникав після ситного 
обіду, навіть якщо він був за одну-

дві години до змагань. Є й гарна но-
вина. Виявляється, що з віком коль-
ки в боці трапляються дедалі рідше. 
Мортон помітив, що кольки частіше 
виникають у бігунів, якщо вони 
вип’ють фруктовий сік із концентра-
ту. Напій спричиняє здуття живота, 
в результаті чого виникає тиск на 
пристінкову очеревину – зовнішній 
шар черевної стінки. Ця ділянка є 

дуже чутливою, можливо, через 
це й виникають кольки.

Якщо здуття шлунка по-
дразнює цю ділянку, так само 
впливатиме на неї й їжа. Інше 
питання, чи може людина вто-
нути, якщо у воді в неї справді 
виникне спазм чи кольки? На 
мілководді, звичайно, можна 
перечекати напад, ставши но-
гами на дно, або полежати на 
спині. Небезпечною здається 
тільки така ситуація, коли люди-
на перебуває на глибині, не має 
за що вхопитися та не дуже доб-
ре тримається на воді. Але це 
ризиковано в будь-якому разі, 
незалежно від прийому їжі.

За даними американських 
центрів із контролю захворю-
вань, основними ризиками у ді-
тей є невміння плавати, відсут-
ність огорожі навколо басейнів 
та недостатній нагляд дорос-
лих. А от у дорослих головною 
причиною нещасних випадків 
на воді є вживання алкоголю.

xstyle.m
d

zdorovyestopy.ru

Переїли? До басейну – зась!
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Здушили сльози – не виходь на люди. Болить душа – не виявляй на вид. Ліна Костенко
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  Оксана ГОЛОВІЙ 
Луцький район

камертон пам’яті ДРУЖИНИ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ: 
«МИ НІКОЛИ НЕ ПЕРЕЖИВЕМО ЦЕ ГОРЕ»

коли в Луцьку сформувався доб-
ровольчий батальйон «Світязь», 
Максим пішов і записався. Олю по-
ставив перед фактом, що він уже 
міліціонер і їде на схід.

«Максим до того мав досвід 
роботи в органах, працював у під-
розділі «Сокіл», щоправда, мусив 
звільнитися після аварії, у яку по-
трапив, – провадить Оля. – Він тоді 
заново вчився говорити, писати, 
їсти й навіть ходити, бо одна по-
ловина тіла в нього була паралізо-
вана. Максим сідав на велосипед, 
хвору ногу прив’язував до педалі, а 
здоровою крутив... Він сам витягнув 
себе із лабетів недуги».

Навіть у такому стані, що не 
дозволяв швидко бігати, влучно 
стріляти чоловік не міг лишатися 
вдома. «Я мушу, вибач», – коротко 
сказав дружині.

Оля із тим змирилася, бо іншого 
виходу не мала. «Я була впевнена у 
ньому і в тому, що він повернеться, – 
каже вдова. – Навіть не припускала, 
що може бути інакше». 

Максим поїхав в АТО 13 серпня. 
А 29-го його вже не стало... «На-
певно, багато хто в ті пекельні дні 
по телебаченню бачив кадри, коли 
чоловік стоїть біля вікна й оборо-
няє школу в Іловайську, – долаючи 
душевний біль, розповідає Оля. – То 
був мій Максим. Це були останні 
кадри, коли я бачила його живим. 
Вони кілька днів були в оточенні. А 
тоді був той зрадницький зелений 
коридор, що забрав життя мого чо-
ловіка й сотень його побратимів».

Максим Ляшук вважався зник-
лим безвісти три місяці. Пекельні 
для родини три місяці. Рідні до 
останнього сподівалися, що, може, 
таки живий, просто в полоні. Та 
дива не сталося.

«Перед тим як іти в АТО, чоло-
вік видалив усі свої сторінки в соц-
мережах, а мені сказав видалити 
інформацію про те, що ми з ним у 
родинних зв’язках, – пригадує Оля. 

– Він повидаляв усі фото в телефоні, 
нікому в підрозділі не розповідав, 
що в нього є дружина і син. Казав: «Я 
не потраплю в полон, бо не здамся. 
Але, можливо, хтось інший потра-
пить. Можливо, окупанти прийдуть 
на нашу землю. Не хочу, щоби вас 
займали». Навіть там, у тому пеклі, 
він переживав за інших».    

Коли відбувалося перше захо-
ронення загиблих у Іловайському 
котлі, Оля разом зі свекрухою си-
діла й ридала перед телевізором 
із жалю за полеглими. І ще споді-
валася, що Максим знайдеться жи-
вим. А згодом з’ясувалося, що тоді 
ж ховали її коханого як невідомого 
солдата...

У Луцьку Максима Ляшука від-
співували 29 грудня разом зі ще 
чотирма загиблими. «Важко пояс-
нити синові, що тато ніколи не по-
вернеться, – крізь сльози каже Оля. 
– Максим же навіть не почув, як 
Матвійко каже «тато». Нині син під-
ростає і все частіше питає, де татко. 
«На небі», – відповідаю. Дитина ди-
виться вгору і каже: «Хочу до тата на 
небо». От як йому пояснити? Кажу, 
що тато невидимий, але він завжди 
поряд. Тепер дитина думає, що 
тато – супергерой-невидимка, який 
його захищає. У кожної з нас – дуже 
непроста історія. Нікому не поба-
жаю пережити таке. Але я впевнена: 
Бог не дав би нам такий хрест, якби 
ми не мали сили його нести. Знаю, 
що ми ніколи не переживемо це. 
Дуже гірко і тяжко усвідомлювати, 
що не всі розуміють глибину біди, з 
якою ми живемо. Принизливо, коли 
заходиш у маршрутку за посвідчен-
ням, а в тебе вимагають гроші за 
проїзд. Але це наші реалії».

Перші півтора року після смерті 
чоловіка Оля нікуди не виходила, 
окрім прогулянок із сином. Нікого 
не хотіла бачити. Потім збагнула, 
що їй навіть ніхто не телефонує. Бо 
ніхто не знає, як розрадити... «Тоді 
я вирішила щось із тим робити, – 

каже жінка. – Постановила собі, що 
щодня буду дзвонити хоч на два но-
мери із телефонного списку. Люди 
були здивовані, що чують мій го-
лос, що я жива, що не лежу поряд із 
чоловіком. Правда, після тих подій 
багато хто відсіявся. Як кажуть, біда 
покаже, хто тобі друг. У мене лиши-
лася моя сім’я. А нині я здобула ще 
одну родину – це ось ці дівчата, з 
якими об’єднало спільне горе. До 
них я можу піти з будь-якою проб-
лемою. Допоможуть. Порадять. 
Розрадять. Нам дуже допомагають 
волонтери. Якби не вони, не знаю, 
де я була б. Вони організовують нам 
поїздки, спілкування, психологічну 
реабілітацію, відпочинок за кор-
доном. Ми не можемо іноді оволо-
діти своїми емоціями, не можемо 
дати раду тому, що твориться у нас 
всередині. А ці люди завжди готові 
простягнути нам руду допомоги».

«Я МУСИЛА ДОВЕСТИ, 
ЩО МІЙ ЧОЛОВІК 
НЕ САМОГУБЦЯ, А 
ГЕРОЙ...»

Ірина Галас із Млинова Рівнен-
ської області втратила чоловіка Ро-
мана два роки тому. Та ще й мусила 
воювати за його чесне ім’я, яке на-
магалися вимастити брудом.

«Сьогодні я рада бачити стільки 
небайдужих людей, які прийшли нас 
послухати, – каже пані Ірина. – Не-
зважаючи ні на що, життя триває і ми 
мусимо йти своєю дорогою. Гадаю, 
наші чоловіки не хотіли б бачити 
наших сліз, хотіли б бачити нас щас-
ливими. Мій чоловік – уродженець 
Сокаля Львівської області. Працю-
вав на заводі «Кромберг&Шуберт», 
звідти й пішов у АТО. Уже буде два 
роки, як він загинув. Його чотири 
дні везли додому. А коли привезли, 
були відсутні будь-які документи, 
окрім свідоцтва про смерть. Тільки 
на чотирнадцятий день після його 
загибелі «Новою поштою» наді йшов 
конверт, а в ньому – лікарський ви-

Днями минає три 
роки відтоді, 
як кривавими 

літерами в історію нашої 
країни вписано одну з ї ї 
найстрашніших сторінок – 
Іловайську трагедію. У ті 
пекельні дні сотні жінок 
одягнули чорні хустини, 
сотні діток залишилися 
сиротами, сотні здорових 
молодих чоловіків 
доєдналися до Небесного 
Легіону... 

Їхні рани ніколи не загояться, 
очі не перестануть плакати. Утім 
мужність цих тендітних жінок, які 
знайшли у собі сили жити далі, ще 
й допомагати іншим, варта пошани. 
У їхній єдності та незламності дове-
лося ще раз переконатися під час 
однієї з гутірок на фестивалі укра-
їнського духу «Бандерштат», що від-
бувся на початку серпня. Дружин 
Небесного Легіону на неї зібрав 
Руслан Теліпський – співзасновник 
волонтерського руху «Меценати 
для солдата», що передусім опіку-
ється моральною та психологічною 
підтримкою бійців і їхніх сімей у 
тилу. 

«Під нашою опікою понад сто 
сімей, які втратили на війні году-
вальників, це понад 150 дітей, які 
залишилися без батьків, – розповів 
Руслан. – За короткий час силою 
однодумців, волонтерів перейшли 
з місцевого, луцького, в обласний 
масштаб. І хоч у нас немає коштів, 
немає навіть свого офісу, нам вда-
лося багато зробити. Зокрема, зо-
середжуємо увагу на тому, щоби не 
просто роздати якусь гуманітарну 
допомогу, адже маємо гарні контак-
ти і за кордоном – співпрацюємо з 
чотирнадцятьма країнами, маємо 
хороші зв’язки з волонтерськи-
ми організаціями і на Волині, і за її 
межами. Намагаємося трішки по-
іншому підходити до цих сімей, до 
діток, допомагаємо їм соціально 
адаптовуватися через постійні ма-
сові зустрічі. У Луцьку вже утретє, 
наприклад, відбувається з’їзд сімей 
Небесного Легіону – це дружини і 
діти загиблих, зголосилося понад 
сто людей. Ми хочемо їх соціально 
адаптовувати, підтримувати, під-
бадьорювати, намагаємося допо-
могти розв’язати певні питання. Це 
наша родина. На жаль, ми не мо-
жемо забрати у них цей біль – біль 
втрати дорогої людини».

«Я ОВДОВІЛА У 25...»
Оля Ляшук – дружина загиблого 

лучанина Максима Ляшука. Молода. 
Красива. Печальна. І така сильна...

«Я овдовіла в 25, – ковтаючи 
сльози, почала розповідь молода 
жінка. – Мій чоловік також був 25-
літнім. Ми були однокласниками, 
зустрічалися зі школи, згодом одру-
жилися. Народили синочка... Мак-
сим був фізичним реабілітологом. 
Працював, викладав, багато подо-
рожував країною. Коли відбувалися 
події на Майдані, він чергував під 
військовою частиною в Луцьку, аби 
завадити військовозобов’язаним 
поїхати на допомогу беркутівцям. 
Відтак вирішив їхати на Майдан. 
Тоді його було спинити нереаль-
но – просто зібрав речі й поїхав. 
Правда, був там недовго. Але як по-
вернувся – то була вже зовсім інша 
людина. Він побачив там таке, що 
годі передати словами. Тоді Максим 
сказав: «Буде війна». Він знав... Коли 
окупували Крим, Максим рвався 
туди, бо хотів на самому початку 
закінчити цю війну. Нашому синові 
був лише місяць».

Тоді Оля не відпустила чоловіка, 
бо він був дуже їй потрібен. Однак, 

В ІЛОВАЙСЬКУ ЗАГИНУЛО 366 УКРАЇНСЬКИХ БІЙЦІВ
ВВС Україна

Військова прокуратура завершила 
дослідження обставин Іловайської трагедії, 
внаслідок якої у серпні 2014 року загинуло 366 
українських бійців, 429 отримали поранення, а 
ще 300 потрапили в полон. Про це заявила прес-
служба Генпрокуратури.

Кінцеве рішення у провадженні ухвалять 
після завершення допитів та притягнення до 
кримінальної відповідальності всіх винних осіб.

За результатами слідства та на підставі 
зібраних доказів повідомлено про підозру 
першому заступнику начальника Генштабу ЗС 
РФ М. Богдановському, який безпосередньо 

здійснював командування і контроль підрозділів 
ЗС РФ під час їх вторгнення на територію України 
у серпні 2014 року та організував вбивство 
українських бійців біля Іловайська.

Крім того, притягнуто до кримінальної 
відповідальності за вчинення вказаних злочинів 
89 осіб, у тому числі 43 росіян, серед яких 
20 високопосадовців, з них 11 осіб з-поміж 
керівництва ЗС РФ, зокрема міністр оборони Росії 
Сергій Шойгу, його перший заступник Валерій 
Герасимов. Вказаних осіб оголошено в розшук, 
суд дав дозвіл на їх затримання.

Тим часом у полоні бойовиків нині перебуває 8 
військових, які воювали в Іловайську влітку 2014 
року.

сновок... про самогубство».
Два роки тривала боротьба пані 

Ірини за справедливість. Їй першій 
в Україні вдалося спростувати ви-
сновок судмедексперта. І нині її 
покійний чоловік уже не вважаєть-
ся самогубцею. Але тільки Богові 
відомо, яких моральних і фізичних 
зусиль це коштувало жінці.

«Уявіть собі: комбат, узявши 
десятьох солдатів, приїжджає роз-
биратися із вдовою, мовляв, що це 
вона собі таке надумала, – з гірко-
тою в голосі розповідає Ірина. – Але 
я йому все вибачила. Незабаром 
моєму чоловікові відкриватимуть і 
освячуватимуть пам’ятний знак. І я 
вирішила цьому ж комбатові наді-
слати запрошення. Знаєте, що він 
мені відповів? «Как ты меня, стер-
ва, достала за эти два года». Та Бог 
йому суддя».

 У перші хвилини після страш-
ної звістки пані Ірина подумала, що 
в 43 роки її життя скінчилося. «Ми 
20 років прожили в мирі й злаго-
ді, народили доньку, і раптом усе 
зупинилося, – утирає сльози жін-
ка. – Але я мусила довести, що мій 
чоловік – не самогубця, а герой. Він 
загинув на передовій, у бліндажі. У 
нього було вирване серце... Рана 40 
на 32 сантиметри. Про яке ж само-
губство можна говорити?!»

Коли пані Ірина взялася шукати 
правди, їй чинили чимало кривди. 
Чого тільки варті були семигодинні 
допити у прокуратурі без права по-
пити води чи сходити до туалету. 

«Було дуже образливо, коли 
мені закидали, що нормальні в АТО 
не пішли, а відкупилися, – прова-
дить жінка. – Ми також могли його 
відкупити, бо наша родина замож-
на. Але Роман сказав, що того не 
буде. То було його рішення, якого 
я не мала права оскаржити. А нині, 
коли у маршрутці моя дитина по-
казує посвідчення, а в неї із сарказ-
мом питають, де вона воювала, в 
мене серце навпіл крається, а сльо-
зи не дають дихати. Повірте, ми не 
хотіли б жодних пільг на світі, аби 
лишень він був живим. Байдужість 
людей ранить чи не найбільше. Ка-
жуть, що за рік біль втрати минає 
або притуплюється. Неправда. Уже 
минає два роки, а мені та рана не 
рубцюється... Коли бачу таких, як 
сама, жінок, не можу стримати сліз, 
бо знаю, через що їм довелося про-
йти. А є моменти, коли жити не хо-
четься. Це дата весілля, день його 
народження, день смерті. Коли 
надходять ці дні, місця собі не зна-
ходиш, у снах не раз його бачиш... Та 
й у побуті нелегко. Не тільки мені, а 
усім вдовам. Я лишень недавно 
з’ясувала, що не вмію цвяха забити, 
якусь поличку причепити, завісу 
полагодити... Бо ніколи до того діла 
не мала. Кажуть, то Рома з хати не 
хоче йти. Бо постійно у нас щось 
ламається. Нещодавно була гроза, 
на хліві зірвало шифер, він розбив 
вікно. І таких випадків чимало. Було 
б добре, якби створили якусь таку 
організацію, що допомагала би вдо-
вам. Не за спасибі, за гроші. Бо нам 
направду важко не лише морально, 
а й у побуті».

***
Біду, яка випала на долі цих жі-

нок, годі осягнути. Годі передати 
словами. Годі загоїти їхні рани, що не 
рубцюються. Але ми можемо їх при-
наймні вислухати, простягнути руку 
допомоги, не дати впасти у безо дню 
відчаю. Зрештою, бути просто вдяч-
ними їхнім чоловікам за те, що наші 
діти зростають щасливими й вільни-
ми, не здригаються від вибухів і не 
ховаються по підвалах... 

Мужність цих тендітних жінок, які знайшли у собі сили 
жити далі, ще й допомагати іншим, варта пошани

О
ксана Тарнавська
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Не хвилюйтеся за те, чи стануть ваші діти багатими. 
Хвилюйтеся за те, чи стануть вони людьми. Патріарх Іоаким
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ЛІСОВЕ ДЖЕРЕЛО 
ВЛАСНОРУЧ

Ліс милує око своєю неповторною 
красою. Ліс – це праця. Ліс – це 

і відпочинок... Окрім неоціненно-
корисних дарів, цілющих 
властивостей зелених насаджень, 
дивовижним скарбом-знахідкою 
у лісі є вода. Вода – це сік життя, 
сказав Леонардо да Вінчі. Без цієї 
речовини годі уявити життя на Землі.

Хоча швидкими потічками славлять-
ся та чарують гірські краєвиди, але й у 
нас є річечки, які поміж спокійних бере-
гів пронизують зарослі, є синьоокі озе-
ра, озерця в обіймах дерев (їх багато у 
нашому краї) і зовсім маленькі водойми-
ставочки. А є у наших лісах підземні ар-
терії, що б’ють невпинно і невтомно на 
поверхню кришталево-чистою смачною 
та холодною водицею. Одне із таких 
джерел у своєму обході нещодавно 
упорядкував майстер Головненського 
лісництва ДП «Любомльське ЛГ» Воло-
димир Литвинюк. Почистив, збудував 
колодязь. Тут же зробив місце для від-
починку, звів альтанку, мангал змуру-
вав із каміння. Прочистив стежину, бо 
місцина із джерелом причаїлася по-
далі, у гущавині лісу. У кожної криниці, 
або «криньки», як називають їх місцеві, 
є своя історія. Колись до 1960-х років у 
цих місцевостях стояли хутори, криниці 
після життя людей  залишились, хоч і по-
заростали. Багато сміття довелося вики-
дати, аби привести до дії джерело. Як ді-
литься спостереженнями лісник, люди, 
які ідуть повз, або ж відпочити, або ж 
трудівники у лісі, звертають до криниць, 
щоб утамувати спрагу, набратися сили.

Володимир Федорович майстро-
витий і активний. Поставив цієї весни 
аж три нові малі рекреаційні пункти. 
Одна альтанка – біля чорноплідно-
горобинового раю. Тут особливо гарно 
двічі на рік: коли зацвітають кущі, тоді 
ніжним біло-рожевим запашним цві-
том вкривається понад гектар площі. А 
ще – восени, коли виблискують-манять 
з-поміж зелені чорні налиті намистини 
кетягів цієї корисної терпкої ягоди.

Інша альтанка – за селищем Головне, 
теж у вигідному місці серед зелені. А в 
планах, поділився майстер лісу, влашту-
вати ще два малі рекреаційні пункти. І 
один з них також буде розташований 
біля криниці, яку почистять, приберуть, 
вдихнуть нове життя.

Нехай усі, хто опиниться у наших 
лісах, мають приємність влаштувати пік-
нік у затишних альтанках, відпочити, на-
солодитися красою шумливих сосен. А 
відпочиваючи на лоні природи, не слід 
забувати про дотримання і культури, і 
правил пожежної безпеки.

бережіть довкілля

  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта
hroniky.com 
Луцьк

  Богдан ПРИСТУПА
Луцький район

  Люба ХВАС
Любомльський район

крізь призму часу

героям слава

«Увечері 24 серпня 
на луцькому 
Театральному 

майдані горіло багаття 
на честь першої річниці 
проголошення України 
незалежною державою. 
Сила-силенна народу 
прийшла вечірньої пори 
відзначити цей ювілей. А на 
сцені співали й танцювали 
аматорські колективи, 
виступав єпископ Луцький і 
Волинський УПЦ Київського 
пат ріархату владика 
Спиридон. По дев’ятій небо 
засвітилося веселковим 
розмаїттям вогнів – салют! 
Ех, до таких веселих свят 
нам би ще хоч більш-менш 
терпимі будні...».

Такими словами описували 
народні святкування Дня Неза-
лежності в Луцьку у 1992 році. 
Тоді дух свята ще не розвіявся, 
але про «терпимі будні» вже по-
чинали мріяти. Пам’ятник Леніну 
декомунізували вже тоді, та ба-
нальне відчуття голоду з кожним 
роком тільки посилювалося.

До речі, Незалежність у Луць-
ку почалася саме з падіння голов-
ного монумента Іллічу, який стояв 
навпроти теперішнього головно-
го корпусу університету імені Лесі 
Українки. Тоді в цій будівлі засідав 
обласний комітет партії (корот-
ко – «обком»).

Його урочисто відкрили в 1967 
році. Запросили гостей-комуністів 
із Польщі. Біля монумента повіси-
ли прапори союзних республік, а 
на 11-метрову скульптуру – біле 
полотно. У відповідний момент 
перший секретар обкому Ф. Кали-
та з іншими посадовцями зірвав 
його. Пролунали оплески.

«Напередодні свята наше 
древнє місто ніби помолодшало. 
Таким щасливим воно не було 
ще за всі віки свого існування», – 
ішлося у статті «Молодого ленін-

Сім членів волинського 
Братства ветеранів 

ОУН-УПА імені Клима 
Савура завітали на 
фестиваль українського 
духу «Бандерштат», 
що відбувся на початку 
серпня в Луцьку. 

Найстаршому – 89, наймолод-
шому – 87. А під час війни усім їм 
було не більш як по 14. Зброю в 
руках тримав лише один, решта 
допомагали повстанцям вести під-
пільну боротьбу. Активних учасни-
ків визвольної війни ОУН-УПА на 
Волині залишилося всього десять.

«Ми є, ми ще живі. Закликаємо 
вас бути готовими до боротьби за 
Україну, яка зараз відбувається 
на сході. Ви мусите завжди бути 
готовими стати в стрій та борони-
ти свою державу», – звернулася 
до молоді найстарша з ветеранів 
Віра Шевчук. Вона була організа-
тором юнацької сітки ОУН-УПА в 
одному з сіл неподалік Луцька.

«Ми здавали кадебістів, но-
сили воїнам, які були в лісах, 
інформацію про ворогів. За це 
радянська влада засудила мене 
на 25 років. Я відбула десять літ 
покарання в Казахстані», – розпо-
відає пані Віра. Одначе старенька 
не шкодує, що війна забрала у неї 
молодість, адже це була боротьба 
за незалежну Україну.

ЛУЦЬК ВІДЗНАЧИВ 
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
ПАДІННЯМ ІЛЛІЧА

ВЕТЕРАНИ УПА: «МИ ПРОЙШЛИ 
КРІЗЬ ПЕКЛО НА ЗЕМЛІ...»

складалася із шести людей: мати, 
батько, три доньки та син. «Мій 
брат вів український гурток і роз-
повсюджував націоналістичну лі-
тературу, надсилав її на схід Украї-
ни. За це його засудили до 25 років 
таборів, з яких він відсидів вісім. 
Звичайно ж, сім’я одразу стала во-
рогом: «Жахіття депортації я пере-
жила в 15 років, у тих страшних ва-
гонах, де не було ні води, ні умов. 
Бачила, як викидають мертвих на 
ходу, як жінка народжувала прямі-
сінько у вагоні». Сім’ю поселили у 
бараці, де одночасно мешкало 80 
людей. Раз на тиждень привози-
ли хліб і якусь крупу. Воду пили з 
озера. За рік, який довелося про-
вести у тих умовах, померло більш 
як половина людей. «Слава Богу, 
здох Сталін, брата виправдали і 
йому вдалося домогтися нашого 
повернення до України», – прига-
дує старенька. 

Спогадами поділився і відо-
мий поет-пісенник Ростислав 
Кушнірук: «На шлях боротьби я 
із братом став в 11 років. А вже у 
1944-му нас вислали в Кіровську 
область, де ми відбули 14 років 
каторги. Найстрашніше було пе-
режити голод. Коли ти бачиш, як 
перед тобою людина падає та по-
мирає від знемоги». Попри страш-
ні спогади, чоловік донині твердо 
переконаний, що українці – непе-
реможні.

Антон Костюк розповів, що був 
репресований у 1951-му на десять 
років виправних робіт у концтабо-
рі з конфіскацією майна. Народив-
ся Антон Степанович на Холмщині, 
але на початку війни його з сім’єю 
було екстрадовано на Одещину. З 
повстанцями познайомився ви-
падково, після повернення на Во-
линь. Спершу вони дали йому літе-
ратуру про УПА, згодом він узявся 
допомагати повстанцям. За любов 
до України відбув десять років у 
Магадані: «Потрапив у копальню, 
де видобувають уранову руду. 
Найважче ді ставалися етапом з 
Луцька. На день нам видавали по 
300 грамів хліба і якусь похльобку. 
Вже у таборі за будь-яке порушен-
ня режиму розстрілювали без по-
передження».

Ярослава Ільчук розпочала 
розповідь історією зі шкільних 
років: «За часів Польщі я навчала-
ся у першому класі. Там нас били, 
а після закінчення уроків виводи-
ли вчитися прощатися польською 
мовою. Повірте, діти, це було 
дуже важко морально, коли тебе 
примушують говорити чужою 
мовою». У 1942 році, коли утвори-
лася УПА, батько пані Віри одразу 
пішов у повстанці. Вона ж ходила 
в ліс по ягоди для підпільників та 
носила їм харчі. Батька в перші дні 
обрали керівником повстанців. «З 
самого дитинства ми вчилися бо-
ронити Україну, робили це хто як 
міг, адже знали, що від цього зале-
жить наше майбутнє», – поділила-
ся старенька.

Родина пані Софії Королік 

ця» про відкриття. Це був восьмий 
Ілліч Луцька. 

Не простояв цей пам’ятник і 
25 років. Овації лунали і в серп-
ні 1991-го. Виконавчий комітет 
Луцької міської ради народних 
депутатів 25 серпня 1991 року 
ухвалив рішення про демонтаж 
пам’ятника. Цього ж дня відбув-
ся мітинг, де народ та депутати 
самоорганізувалися і знайшли 
кран «Ивановец». Він прибув до 
пам’ятника о 19:20. Через 20 хви-
лин кілька чоловіків закинули 
трос на колишнього вождя. Кран 
зробив кілька рухів стрілою. Спер-
шу полетіли тільки уламки.

Але о 20:14 колишнього ідола 
переламало надвоє. Брила впала 
додолу. Діти скакали по уламках 
Ілліча. Ленін впав, як цілий Радян-
ський Союз і як обмануті мрії кіль-
кох поколінь.

Далі кількатисячна колона ви-
рушила на Київський майдан, щоб 
підняти прапор над будівлею об-
ласної ради. Уламки пам’ятника 
вивезли в кущі на вулицю Дуб-
нівську. Наскладали цілі гори гра-
нітних брил. Довгий час вони там 
валялися.

Ще кілька років тому очевид-
ці бачили на цьому місці голову і 
«штани» колишнього пам’ятника. 
Зараз їх там нема – лише про-
довгуваті брили і плити. Нижня 
частина пам’ятника потрапила 
в музей «Подалі від ближнього» 
журналіста і письменника Василя 
Простопчука. Голова, виходить, 
просто зникла...

Що сталося з іншими луць-
кими Іллічами, уже й встановити 
важко. Кожного з них тихо при-
брали з вулиць. 

Ці події були не єдиними, які 
символічно позначили зміну епох. 
Багато волинян брало участь у ве-
личезному флешмобі – живому 
ланцюгу 1990 року, який з’єднав 
Львів та Київ. Цю акцію організу-
вав Народний рух України, активні 
діячі якого працювали і в Луцьку. 
Один із них – Геннадій Кожевні-
ков – згадував про ті події.

Через Волинь ланцюг не про-
ходив. Волинянам виділили ді-
лянку від автостанції у Рівному 
до закінчення Гощі. Далі ланцюг 
продовжили рівняни. Акція відбу-
валася з 12 до 14 години. По всій 
дорозі учасників підтримувало 

місцеве населення. А от вже на 
відрізку Новоград-Волинський-
Житомир люди не приєднували-
ся. Там населення було залякане 
комуністичною пропагандою. На 
цій ділянці стояли рівняни, то в 
них навіть були проміжки в лан-
цюгу по 50-100 метрів, бракувало 
людей.

Повернувшись до Луцька, на 
Замковій площі рухівці провели 
віче. Розпочали із того, що зачи-
тали IV історичний Універсал. У 
ті революційні часи основні події 
відбувалися саме поблизу замку.

Тоді, 21 січня, зібралося багато 
лучан, позносили рядна, повісили 
величезний портрет Тараса Шев-
ченка. Мітинг був виявом почуттів 
людей. Казали, що Литва закрила 
віко труни Радянської імперії, а 
Україна забила останній цвях.

Про той буремний час сьогод-
ні в Луцьку нагадує хіба меморі-
альна табличка на будівлі театру 
ляльок. 19 серпня 1989 року там 
відбувалася установча конфе-
ренція волинського осередку 
Народного Руху України. Цікаво, 
що саме в театрі у 1991 році відбу-
лася перша в незалежній Україні 
сесія Луцької міської ради.

Радянська епоха вперто не 
хотіла відходити. Курйозний ви-
падок стався, коли знімали радян-
ський прапор із будинку міськра-
ди. Радянський прапор зняли, а на 
його місце підняли український. 
Але через кілька хвилин його 
опустили і знову підняли радян-
ський. Потім і його опустили, а 
підняли вже два – радянський та 
український. 

Так вони висіли кілька днів. 
Але потім радянський остаточ-
но зняли. І почався відлік нової 
доби.

Активних учасників визвольної війни ОУН-УПА 
на Волині лишилося всього десяток

Демонтаж пам’ятника Леніну в Луцьку 25 серпня 1991 року
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Володимир Литвинюк облаштував 
навесні три малі рекреаційні пункти

У кожної криниці – своя історія



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

СПОРТ20 www.volynnews.com

Тренування – це як чищення зубів. Я не думаю про це, просто роблю – і все. Патті Сью Пламер

№ 33 (81)  24 серпня 2017 року

  Юрій КОНКЕВИЧ 
Фото з архіву
Ірини Войтович 
Луцьк 

ноги в руки

Спорстменів, які 
беруть участь у 
забігах в горах, ще 

романтично називають 
скайраннерами – тими, хто 
бігає «у небі». Часто так і 
стається під час підйомів 
на найвищі точки забігу. 
Атлети буквально вбігають 
у хмару, щоб за кілька 
десятків метрів побачити ї ї 
вже під собою... 

Лучанка Ірина Войтович нещо-
давно повернулася із чемпіонату 
світу з гірського бігу. В італійському 
містечку Премана (Альпи поблизу 
Мілана) спортсмени долали дис-
танцію у 32 км з загальним набором 
висоти 2400 м. Для Ірини це був 
перший подібний досвід. Вона двічі 
молодець, бо щойно відновилася 
після народження другої дитини. 

Ірина розповіла про те, як 
воно – бігати горами...

– У гірський біг я прийшла ви-
падково, адже займалася більше 
спортивним орієнтуванням, а ще 
бігала у змішаних змаганнях – це 
коли є елементи орієнтування та 
витривалості. Торік у чемпіонаті сві-
ту з гірського бігу взяла участь лу-
чанка Настя Данилюк. Мене також 
зацікавив цей вид бігу, вирішила 
спробувати сили у чемпіонаті Украї-
ни, – розповідає Ірина. 

– Відбір до Італії проходив 
наприкінці квітня у Верховині. 
Знаю, що ти вразила тусівку бігу-
нів своєю перемогою...

– Так, я також сподівалася, що хо-
рошим варіантом було б фінішувати 
хоча б третьою. Але виграла! Однак 
про те, що змагання із назвою «Дземб-
роня» є відбором до Італії, дізналася 
постфактум – випадково друзі про-
читали в інтернеті. Тому, коли пере-
могла більш досвідчених учасниць, 
здивувалася, але ще не знала, що по-
трапила на чемпіонат світу. 

Власне, самі збори до Італії та-
кож відбувалися доволі спонтанно: 

«БІГ У ГОРАХ – ЦЕ ДОЩ, СНІГ, 
ТУМАН, СОНЦЕ. А ПІД НОГАМИ – 
ГЛИНА, КАМІННЯ, ТРАВА І ВОДА»

піднімаєшся чи спускаєшся. У го-
рах потрібна ще більша морально-
вольова підготовка, аби дотерпіти 
довжелезні підйоми на трасі. 

– Але ж на Волині немає гір. 
Де тренуєшся? 

– Це правда, реально вдома не 
потренуєшся, а якщо їхати у Кар-
пати, то не на кілька днів. Якщо 
шукати біля Луцька відповідні ре-
льєфи, то хіба в районі Воротнева 
і Гаразджі щось підійде. Я готува-
лася до чемпіо нату світу на двох 
трейлах – «Карпатія» (два дні по 45 
кілометрів) і «Горгани» (це був рейс-
суміш орієнтування та бігу).

– Тусовка людей, які займа-
ються гірським бігом, розширю-
ється?

– Знаєте, я була здивована тим, 
що реально в Україні і в світі є люди, 
які цим живуть. Це не спроба за-
робити, це радше намагання отри-
мати задоволення. Від краєвидів, 
рельєфу, зміни погоди... Сказати, 
що це важкий вид спорту, – нічого 

не сказати. Але уявіть собі: хлопець, 
який був у збірній України, під час 
забігу буквально просив стюардів, 
щоб вони не знімали його з дистан-
ції. Під час одного зі спусків він упав 
і пошкодив коліно, з якого юшила 
кров. Так хотілося йому подолати 
дистанцію на чемпіонаті світу. 

– Напевне, перемогою для 
скайраннерів є вже сам факт фі-
нішу на таких дистанціях?

– У Премані із 48 учасниць я 
прибігла 45-ю. Але фактично вва-
жаю результат 5 годин 34 хвилини 
за власну перемогу. Судіть самі: це 
мій перший чемпіонат світу, я фіні-
шувала і вклалася у контрольний 
час, який складав 6 годин, до всього 
прибігла не останньою. 

– П’ять-шість годин бігу – час 
чималий. Про що думаєш, поки 
долаєш дистанцію? 

– Якось на змаганні «Добро-
волець» колезі було так важко, що 
він усю дорогу повторював «Отче 
наш» (сміється, – ВН). Я також біжу 
трохи із молитвою, трохи із думкою 
про Україну, про дітей, якісь пісні в 
голові крутяться. Мій син любить 
«Їхали козаки, їхали по полю», то я 
також прокручую її. Намагаюся не 
скиглити через труднощі, а просити 
в Бога сил. 

– Формат трейлів, тим більше 
довгих та гірських, є досить специ-
фічним змаганням, де спортсмен 
не лише протистоїть конкурентам, 
але й природним явищам. Погода 
часто вносить корективи?

– Наприклад, через складні по-
годні умови під час «Дземброні» 
МНС закрило початкову трасу зма-
гань, виходити на гірський хребет 
було небезпечно, тож спортсменам 
довелося обмежитися резервним 
треком завдовжки у 42 кілометри. 

У Премані за кілька годин бігу 
відчула на собі всі пори року – дощ, 
сніг, туман і сонце. На дистанції по-
трібно вмикати абсолютно всі групи 
м’язів та експериментувати з техні-
кою на неймовірно контрастних 
поверхнях. Біжиш по глині, камін-
ню, твердому ґрунті, траві, воді й 
навіть заметах. На найвищій точці 
нас накрив дощ із туману, а до фі-
нішу довелося спускатися гірським 
струмочком. Усе це перетворює біг 
на справжню пригоду.

Харків, Бердичів

На Кубку України з боксу 
серед жінок та чемпіонаті 
України серед жінок-молоді 
та юніорок, який відбувся у 
Харкові, волинянки вибороли 
відразу сім призових місць.

Повний комплект нагород на 
Кубку України здобули представ-
ниці міста Ковеля, учениці обласної 
школи вищої спортивної майстер-
ності, вихованки заслуженого тре-
нера України Віктора Рогатіна: Тетя-
на Коб у ваговій категорії 51 кг стала 
чемпіонкою, Олександра Федіс у ва-
говій категорії 57 кг – срібною при-
зеркою, Анна Жуковська у ваговій 

Луцьк

Влада Луцька та області 
включилася в роботу 
зі створення Західного 
державного центру 
олімпійської підготовки з легкої 
атлетики. Як уже повідомляли 
ВН, уряд своєю постановою 
створив у Сумах та Луцьку 
відповідно Східний та Західний 
ЦОПи – центри олімпійської 
підготовки легкоатлетів. 
Минулого тижня до Луцька на 
перемовини приїхав президент 
Федерації легкої атлетики 
України та перший заступник 
міністра молоді і спорту Ігор 
Гоцул.

Посадовець зустрівся із пред-
ставниками міської, обласної рад та 
обласної адмінстрації, ректором СНУ 
й журналістами. Мета візиту – скоор-
динувати зусилля усіх гілок влади, 
аби ефективність майбутнього цен-
тру була максимальною. Відзначимо, 
що в Луцьку зрозуміли користь від 
нового утворення, адже ЦОП, крім 
престижу, дає реальні надходження 
в область від своєї діяльності. У ньо-
му тренуватимуться, крім атлетів з 
інших регіонів, власні спортсмени, а 
також підвищуватимуть кваліфікацію 
волинські тренери з легкої атлетики.

Центр профілюватиметься на 
підготовці збірників-юнаків, юніо-
рів та молоді, тобто найближчого 
резерву еліти вітчизняної легкої ат-

ЛУЧАНКА ІРИНА ВОЙТОВИЧ ЗМАГАЛАСЯ НА ЧЕМПІОНАТІ 
СВІТУ РАЗОМ З ТИМИ, ХТО БІГАЄ «ВИЩЕ НЕБА»
останньої миті я виробила закор-
донний паспорт, діставалася до 
Мілана з пригодами, і взагалі уся ця 
історія, включно із бігом по Альпах, 
видалася захопливою мандрівкою-
сюрпризом. 

– Що найбільше запам’ята-
лося зі старту в Італії?

– Скажу, що кожен із таких стар-
тів закарбовується у пам’яті. Щора-
зу це якась окрема сторінка в жит-
ті, якась сходинка, яку долаєш – і 
вона відкладається назавжди. Це 
не буденний старт, як, наприклад, 
в орієнтуванні, де долаємо 3-10 км. 
Згодом уже можеш переплутати, 
де бігла з картою і компасом, а от у 
горах... А ще в Італії приємно було, 
коли чули підтримку від українців, 
які там працюють, навіть у віддале-
них поселеннях у горах. 

– Наскільки гірський біг від-
різняється від інших видів?

– Це окрема дисципліна, у якій 
бігають промаркованою дистан-
цією. Гірський біг відрізняється і 

від «гладкого», і від кросу. Навіть 
марафонці можуть не «зайти» в 
нього. Постійно змінюються наван-
таження на різні групи м’язів, коли 

новаціїбокс

теніс

ВПЕРШЕ У ЛУЦЬКУ ЗАПРАЦЮЄ 

ОЛІМПІЙСЬКИЙ ЦЕНТРВОЛИНЯНКИ НАБОКСУВАЛИ 
СІМ МЕДАЛЕЙ 

летики. У Луцьку близько 50 найкра-
щих спорстменів тренуватимуться, 
проживатимуть, харчуватимуться, 
відновлюватимуться або лікувати-
муться після травм. Для функціо-
нування центру влада, федерація 
і Східноєвропейський університет 
консолідують і власні зусилля, й інф-
раструктуру. Йдеться про надання 
приміщення ЦОПу, усієї наявної 

спортивної інфраструктури, примі-
щення для проживання, організацію 
харчування. Зобов’язання держави 
в цьому випадку – фінансування 
підготовки легкоатлетів. Наразі, за 
словами Ігоря Гоцула, йдеться про 
більш ніж 10 млн грн із держбюдже-
ту вже у 2018 році. 

«Мене часто критикують і за-
питують, чому саме Луцьк і Суми 
отримали центри олімпійської під-
готовки. Щодо Луцька скажу, що 
тут є вся потрібна спортивна інф-
растурктура, є зацікавленість вла-
ди дуже високого рівня, крім того, 
позитивна динаміка результатів 
легкоатлетів», – сказав Гоцул під час 
круглого столу із представниками 
влади Луцька.

Окремою темою перемовин 
стали потреба спорудження муль-
тифункціонального манежу, що 
дозволить готувати спортсменів 
і взимку, а також проводити інші, 
неспортивні заходи, створення 
метального центру та спеціально 
обладнаної бігової доріжки в місь-
кому парку.

Наразі застверджено головні 
напрямки роботи, попереду – кон-
кретизація усіх ухвалених і задек-
ларованих рішень, зокрема щодо 
використання наукового потенціа-
лу СНУ та медичної бази обласної 
клінічної лікарні.

США

Найкращий тенісист України і 
71-ша ракетка світу Олександр Дол-
гополов потрапив під підозру в до-
говірному матчі на турнірі у США.

Долгополов був фаворитом 
матчу, на його перемогу приймали 
ставки з коефіцієнтом 1,36. За дві го-
дини до початку поєдинку між укра-
їнським тенісистом і бразильцем 
Тьяго Монтейро, який перебуває на 
124-й позиції в світовому рейтингу, 

коефіцієнт на перемогу Олександра 
став різко зростати, і букмекери 
призупинили приймання ставок. 
Така зміна коефіцієнтів зазвичай 
пов’язана з великими ставками на 
перемогу одного з гравців.

Долгополов провів матч до-
сить пасивно, а в четвертому геймі 
програв свою подачу після двох 
поспіль подвійних помилок. Гра 
закінчилася перемогою Монтейро 
з рахунком 6:3, 6:3.

Ю
рій Конкевич

Два літа поспіль у Луцьку на 
«Авангарді» тренувалася Юлія 
Левченко, срібна призерка 
чемпіонату світу 2017 року зі 
стрибків у висоту

Ірина Войтович 
із членами 
збірної України з 
гірського бігу

Жарти жартами, але часто 
перемогти у гірському забігу – 
це просто фінішувати в ньому

НАЙКРАЩОГО ТЕНІСИСТА УКРАЇНИ 
ПІДОЗРЮЮТЬ У «ДОГОВОРНЯКУ»

категорії 57 кг – бронзовою. 
На чемпіонаті України се-

ред жінок-молоді та юніорок 
медалі принесли учениці Горо-
хівської КДЮСШ ім. О. Баламута 
та Володимир-Волинської ра-
йонної ДЮСШ: Віра Данилюк (в/к 
50 кг) – І місце; Наталія Павловська 
(в/к 75 кг) – ІІ місце; Тетяна Селі-
треннікова (в/к 80 кг) – І місце; Юлія 
Дядюк (в/к +81 кг) – ІІ місце.

А от Яків Левчик із Ковеля ви-
боров «бронзу» на ХІХ міжнарод-
ному турнірі з боксу серед молоді 
на призи братів Кличків. Він від-
бувся у Бердичеві. У змаганнях 
взяли участь 84 спортсмени із 13 
країн світу. Левчик виступав у  ва-
говій категорії до 75 кг. 
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Сторінку підготував Юрій КОНКЕВИЧ

прем’єр-ліга

лайфсторі

ЧИ СТАНУТЬ «СУМИ» 
ДЛЯ «ВОЛИНІ» 
ВЕСЕЛИМИ?
Охтирка

«Волинь» знову опустилася майже 
на дно турнірної таблиці, програвши 
в Охтирці «Нафтовику-Укрнафті». 

Долю гри вирішив гол з пенальті, 
який господарі забили на 31-й хвилині 
після помилки центроборонця Романа 
Никитюка. Цього разу атака «Волині», 
яку «прорвало» в минулому турі проти 
«Черкаського Дніпра», змовчала. Най-
кращий момент згаяв Андрій Ляшенко, 
пробивши з 10 метрів «по горобцях». 

Головний тренер команди Ярослав 
Комзюк після матчу натякнув на те, що 
найближчим часом новачків у «Волині» 
не буде, а от узимку потрібне підсилен-
ня, адже молодь поки не може якісно 
протистояти у першій лізі. 

Склад «Волині» у матчі: Неділь-
ко – Романюк, Воробей, Никитюк, Ша-
повал – Тетеренко, Герасимюк (к) (Нич, 
79) – Неделюк, О. Марчук, Ляшенко (Бес-
коровайний, 82), Петров (Степанов, 58).

Найближчий матч «Волинь» проведе 
у Луцьку на «Авангарді» проти одного із 
сусідів у таблиці – ПФК «Суми». Початок 
гри – 25 серпня о 18:00. Після цього лу-
чани поїдуть на гру проти «Кременя» до 
Кременчука (середа, 30 серпня).

Після поразки в Охтирці Ярослав 
Комзюк вирішив припинити тренува-
ти команду, наразі одним із кандидатів 
на посаду головного наставника є його 
колишній помічник Альберт Шахов. На-
гадаємо, що Комзюк в липні змінив на 
посаді Віталія Кварцяного.

перша ліга

як варіант...

ЛІДЕРИ НЕ ЗДИВУВАЛИ, РІВНЕ 
ВИГРИЗЛО ПЕРЕМОГУ В ОДЕСИ

ТАТО Й СИН «ВІКІНГИ» РАЗОМ НЕ ЗІГРАЛИ

Турнірна таблиця Прем’єр-ліги

М Команда І В Н П Р О

1 Динамо 6 5 1 0 13 16
2 Шахтар 6 5 0 1 8 15
3 Ворскла 6 4 1 1 2 13
4 Олімпік 6 3 2 1 3 11
5 Верес 6 2 3 1 2 9
6 Маріуполь 6 2 2 2 3 8
7 Сталь 6 2 0 4 -5 6
8 Зоря 6 1 2 3 -3 5
9 Зірка 6 1 2 3 -5 5

10 Карпати 6 1 2 3 -8 5
11 Олександрія 6 0 4 2 -3 4
12 Чорноморець 6 0 1 5 -7 1

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

7-й тур: 26 серпня, субота
«Сталь» – «Зірка», 17:00,
«Олімпік» – «Карпати», 19:30.
27 серпня, неділя
«Маріуполь» – «Динамо», 17:00,
«Верес» – «Шахтар», 17:00,
«Олександрія» – «Ворскла», 19:30,
«Зоря» – «Чорноморець», 19:30.

Київ

Хай як це дивно, але чверть 
першої частини чемпіонату 
позаду. Цей відрізок показав 

перші тенденції, які закріпив цей 
тур УПЛ. 

Лідери впевнено пішли далі, не помітив-
ши суперників. «Динамо» розбило «Сталь», 
яка після перших двох перемог програла 
вчетверте поспіль. «Шахтар» «розмочив» 
«Олімпік», який до того ще не пропускав у 
чемпіонаті. 

Підтвердила хороший старт «Ворскла», 
яка виграла в «Маріуполя» четвертий із шес-
ти матчів чемпіонату. Знову продемонстру-
вав свою фартовість «Верес» – рівняни на 
91-й хвилині забили після кутового, а перед 
цим двічі за них зіграла поперечина. «Чор-
номорець» же гальмує і гріє останнє місце в 
таблиці. Аналогічно продовжує неприємно 
дивувати «Зоря» – учасник групового етапу 
Ліги Європи і бронзовий призер минулого 
чемпіонату наразі тільки з п’ятьма очками у 
шести матчах. 

Про «Карпати» нічого й говорити. Ко-
манда підписала десять нових гравців, із 
них шість латиноамериканців, але не змогла 
впоратися удома із втомленою єврокубками 
«Олександрією».

До слова, саме гра за участі «Олександрії» 

Арнору Гудйонсену було 
17 років, коли у нього 

народився син. Арнор щойно 
починав кар’єру професійного 
футболіста і в буквальному сенсі 
рвав жили для себе і молодої 
сім’ї. Юного форварда з уже 
великим життєвим досвідом 
помітили в Бельгії, і він, відігравши 
трохи за ісландський «Вікінгур», 
перебрався в «Локерен». У 
фінансовому плані це був великий 
крок вперед, тим більше, що 
Гудйонсен-старший добре показав 
себе в новому чемпіонаті.

Молодий форвард швидко став помітною 
фігурою у Бельгії і в підсумку пішов на підви-
щення, підписавши контракт з місцевим гран-
дом «Андерлехтом». Потім у його кар’єрі були 
французький «Бордо», дві шведські команди 
й повернення на батьківщину у «Валюр» в 
1998-му. Саме у «Валюрі», але чотирма рока-
ми раніше, почалася професійна кар’єра його 
сина Ейдура.

24 квітня 1996 року в матчі Естонія-
Ісландія сталася унікальна подія. У другому 
таймі замість 34-річного Арнора Гудйонсена 

ви йшов 17-річний Ейдур Гудйонсен. Це був 
перший випадок в історії світового футболу, 
коли батько і син зіграли за національну ко-
манду в одному й тому ж офіційному матчі.

Здавалося, що мрія Арнора колись-таки 
здійсниться. Найбільше на світі він хотів зігра-
ти в одній команді зі своїм сином.

Кар’єру в збірній Арнор завершив у 1997-
му. Чи збулася його мрія? На жаль...

Ейдур Гудйонсен на час свого дебюту в на-
ціональній збірній вже перебував на контрак-

ті в голландському ПСВ, але грав там нечасто, 
тому для ігрової практики відгукувався на ви-
клик зі збірної Ісландії будь-якого віку.

Незадовго до ймовірного і омріяного ви-
ходу в одній команді з батьком Ейдур у по-
єдинку за юніорську збірну Ісландії отримав 
важкий перелом щиколотки, який вибив його 
зі строю майже на два роки. Натомість його 
тато завершив кар’єру в збірній у 1997-му... 
Лікарі ПСВ радили Гудйонсену-молодшому 
зав’язати з футболом. Але хлопець виявив 
силу волі і заграв! У його кар’єрі були виступи 
за «Челсі», «Барселону», «Монако», «Тоттен-
хем» і кілька міцних європейських клубів. Ну 
а в збірній Ейдур перевершив батька, ставши 
найкращим бомбардиром в історії національ-
ної команди – 28 голів.

Коли Арнора Гудйонсена запитують про 
цю історію, він лише зітхає у відповідь. Зага-
лом, йому нема чого скаржитися на долю – як 
для ісландського футболіста, в 1980-ті роки 
у нього була просто чудова кар’єра. Ще кра-
щим вийшов шлях у футболі в його сина – Ей-
дура. Але...

«Моє найбільше розчарування – це те, що 
я не зіграв в одній команді з моїм сином. І я 
знаю, що Ейдур відчуває те саме».

Той самий матч, коли син змінив батька 
у грі за національну збірну Ісландії

depo.ua

Бомбардири: Мбокані, Ярмоленко, 
Циганков («Динамо»), Марлос, 
Феррейра («Шахтар») – по 3 голи.

Головна інтрига цього тижня – чи поїде 
«Динамо» на гру до Маріуполя? Кияни 
затялися перевести гру на нейтральне 
поле, азовці називають їх боягузами.

(проти «Ворскли») буде центральним матчем 
туру. Після, звісно, гарячого у всіх значеннях 
матчу в Маріуполі (якщо він відбудеться).

пішли-прийшли

ЕКС-ВОЛИНЯНИ ЗНАЙШЛИ НОВІ КЛУБИ
Луцьк

Відразу четверо колишніх 
гравців «Волині» 

минулого тижня знайшли 
собі нові команди. Не 
завжди вибір футболістів 
назвеш оптимальним...

Півзахисник Редван Ме-
мешев довгий час шукав нову 
команду після того, як у липні 
отримав статус вільного агента. 
Він пробував сили в турецькому 
чемпіонаті першої ліги, але мар-
но. Згодом мав кілька запрошень 
зі Східної Європи, але «не зрос-
лося». На початку серпня ним за-
цікавилися львівські «Карпати», 
які нині проводять надзвичайно 
суперечливу кадрову політику, 
набравши купу латиноамерикан-
ців та іспанців «третього гатунку». 
Два тижні Редван доводив свою 
профпридатність іспанським 
тре нерам «Карпат» і таки підпи-
сав контракт за системою «1 рік + 
1 рік».

Півзахисник Артем Дудік на-
прикінці липня також отримав 

статус вільного агента, але, на 
відміну від свого товариша Олек-
сандра Чепелюка, подався не у 
першоліговий «Рух» із Винників, 
а в «Шахтар». «Гірники» давно 
«вели» 20-річного таланта і, щой-
но випала нагода взяти його без-
платно, зробили це. Наразі Дудік 
боротиметься за місце під сонцем 
у молодіжному складі «Шахтаря». 
До слова, у дебютному матчі чем-
піонату U-21 він встиг забити гол 
«Олімпіку».

Захисник Дмитро Нємчані-
нов, який виступав у Луцьку в 
2013-2015 роках, раптом взяв і 
спакував валізи у Росію. Із «Олім-

піка», який нині третій в УПЛ, 
Дмитро перебрався в першу лігу 
футбольного чемпіонату країни-
агресора. Самарським «Крильям 
Совєтов» цей трансфер коштував 
55 тисяч доларів, а самому Дмит-
ру він може коштувати знеслав-
лення на довгий час в очах укра-
їнських фанатів.

Захисник Івіца Жуніч із Хор-
ватії також два роки (2014-2016) 
бігав за «Волинь» і, попри статус 
центрального оборонця, зумів 7 
разів (!) забити за «хрестоносців». 
У нього вийшла історія, проти-
лежна Нємчанінову – Івіца по-
вернувся з Росії в Україну. 

Жуніч після Луцька торік пе-
ребрався в провінційний, але га-
зоносний «Оренбург». Як розпо-
вів Івіца ВН, за рік він тільки двічі 
зіграв за нову команду. Футболіст 
підозрює, що в російському клубі 
працюють нечисті на руку тре-
нери й менеджери, адже хоч ко-
манда часто пропускала по кіль-
ка голів, склад змінювався дуже 
рідко. «Оренбург» вилетів з еліт-
ної ліги в Рашці, а Жуніч дотерпів 
до закінчення контракту й шукав 
команду в Україні. Спочатку його 
планував підписати рівненський 
«Верес», але фартовішим був 
одеський «Чорноморець». 

Турнірна таблиця
М Команда І В Н П О
1 Арсенал (Київ) 7 5 2 0 17
2 Геліос (Харків) 7 5 1 1 16
3 ФК Полтава 7 5 1 1 16
4 Оболонь-Бровар (Київ) 7 4 2 1 14
5 Десна (Чернігів) 7 4 1 2 13
6 Колос (Ковалівка) 7 4 1 2 13
7 Інгулець (Петрове) 7 4 1 2 13
8 МФК Миколаїв 7 4 0 3 12
9 Балкани (Зоря) 7 3 2 2 11
10 Авангард (Краматорськ) 7 3 1 3 10
11 Нафтовик-Укрнафта 

(Охтирка)
7 2 2 3 8

12 Жемчужина (Одеса) 7 2 1 4 7
13 Гірник-Спорт 

(Горішні Плавні)
7 2 0 5 6

14 Кремінь (Кременчук) 7 2 0 5 6
15 ПФК Суми 7 1 2 4 5 
16 Рух (Винники) 7 1 2 4 5
17 ВОЛИНЬ (ЛУЦЬК) 7 1 1 5 4
18 Черкаський Дніпро 7 1 0 6 3

колаж
 ВН

«Волинь» виховала цінні кадри «Карпатам», 
«Шахтарю», «Крильям Совєтов» і «Чорноморцю»

ПІВЗАХИСНИК КИНУВ 
ФУТБОЛ І СТАВ 
УСПІШНИМ ФЕРМЕРОМ
Моршин

Колишній півзахисник «Скали» 
з Моршина Назар Кміть став 
фермером. Він був важливим 
гравцем для «Скали», але цього 
літа несподівано завершив кар’єру 
в 23 роки.

Назар вирішив повністю змінити 
сферу діяльності, перебрався у село й 
заснував власну ферму «Мукка», де ви-
готовляє різні види сирів. За словами 
екс-футболіста, справі вже п’ять місяців і 
поки все йде добре, але при цьому нова 
робота поглинає весь його час, тому про 
повернення у футбол він навіть не думає.

Назар Кміть є вихованцем «Скали». 
У юні роки він подавав великі надії, на-
вчався в академії англійського клубу 
«Болтон» (2007-2009) і навіть зіграв два 
матчі за збірну України U-18.

Відзначимо, що батько Назара – 
відомий бізнесмен і політик Микола 
Кміть, який є президентом IDS Group, 
що контро лює виробництво «Моршин-
ської», «Миргородської» та «Трускавець-
кої» мінеральних вод.
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Головне життєве завдання людини – дати жити самій собі. Ерік Фромм

№ 33 (81)  24 серпня 2017 року

Чоловік купив на ярмарку двох гусей, 
відро, ковадло, а потім іще двох курей за-
дешево.

Іде додому, а назустріч якась жінка:
– Підкажете, як до села вийти?
– Ходімте зі мною, я покажу. Тільки 

нумо через ліс, так ближче.
– Ну, звичайно, а то я вас, чоловіків, не 

знаю! Тільки зайдемо до лісу, то десь мене 
до дерева й притиснете...

– Та ви що, жіночко? Бачте, скільки в 
мене живності на руках? Як я зможу?

– Та дуже просто! Гусей накриєте від-
ром, а зверху – ковадло.

– А курей я куди подіну?
– Ну, гаразд, курей я можу потримати.

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

Якось Семен Маркович повернувся з 
роботи раніше й побачив, як Роза виймає з 
двох великих пакетів купу нових лахів.

– Шо це, Розо? Ти ж казала, шо в нас 
уже немає грошей навіть на пожерти?!

– Сьомо, не хвилюйся, це не на ті гроші, 
яких у нас немає!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Хлопець і дівчина після бурхливої 
ночі... Він збирається йти і раптом біля ви-
ходу бачить фотографію чоловіка. Запи-
тує:

– Слухай, хто це?
– Давай не будемо про це...
– Ну, я ж тебе так люблю, повір мені, я 

все зрозумію...
– Ну, добре, це я в минулому.

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

Коли жінка звикає до певного чолові-
ка, вона починає його хотіти.

Коли чоловік звикає до певної жінки, 
він починає хотіти іншу.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Привіт, як справи?
– Чудово! Заробляю другий мільйон!
– Як, уже?!
– Ну, з першим, на жаль, так нічого й не 

вийшло!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Статевий гормон – найсильніший га-
люциноген!

– Обґрунтуй.
– Перед тобою звичайне стерво, а ти 

бачиш миле й ніжне створіння.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Одному хлопцеві сподобалася дівчина. 
Він підійшов до неї і зізнався у почуттях. Та 
у відповідь:

– А в тебе є три мерседеси? 
– Ні... 
– А двоповерхова вілла? 
– Ні... 
– Тоді нам нема про що говорити.
Хлопець приходить до батька і про-

сить поради. Батько:
– Ну, що я можу сказати... Бентлі про-

даси – купиш три мерседеси, але зносити 
три поверхи через дівку... Синку, це несер-
йозно.

Жартівливий гороскоп на 24 – 30 серпня
Овен (21.03 – 20.04)
Тарас Літковець 
5 квітня 1967 р.
Політолог, телерадіоведучий
Не варто цього тижня бути 
надто злопам’ятним. Слід 
врахувати, що це псує 
передо всім ваші ж нерви. 

Філософські роздуми допоможуть знайти 
розв’язання непростих проблем, зможете 
вкотре проаналізувати ситуацію в клоунаді, 
що вас оточує.

Телець (21.04 – 21.05)
Орест Маховський 
26 квітня 1977 р.
Заступник голови правління 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом»
Час пригадати, що на світі 
є не тільки робота й невід-
кладні справи, але й не менш 

невідкладні особисті справи. Сміливо ді-
літься роботою і обов’язками, візьміться за 
відновлення внутрішнього балансу.

Близнята (22.05 – 21.06)
Олена Вегнер 
28 травня 1981 р.
Тренер з легкої атлетики
Те, що ви сьогодні вважаєте 
проблемою, нею явно не є. Це 
просто тимчасові труднощі, у 
подоланні яких і полягає ра-

дість життя. Бо що то за життя без боротьби? 
Зірки не радять шикувати, варто обмежити-
ся найнеобхіднішим.

Рак (22.06 – 23.07)
Петро Савчук 
16 липня 1971 р.
Ректор Луцького національного 
технічного університету
Краще тримати себе в руках 
та не спустошувати гаманець. 
Упорядкуйте свої робочі 

справи. Наведіть лад у документації. Спри-
ятливий день для далеких поїздок, подоро-
жей та відряджень. На вас чекають приємні 
враження та новий досвід.

Лев (24.07 – 23.08)
Ігор Коцан 
14 серпня 1960 р.
Ректор Східноєвропейського 
національного університету
З’ясування взаємин з колега-
ми – не найприємніше прове-
дення часу, зате воно гартує 

дух і тіло, а також ніколи не вичерпається, 
тобто у вас завжди буде можливість для 
тренування. Не варто надмірно захоплюва-
тися гіркими пігулками для підлеглих.

Діва (24.08 – 23.09)
Костянтин Петрочук 
14 вересня 1978 р.
Заступник міського 
голови Луцька
Після буремного часу імпрез 
намагайтеся уникати будь-
яких пліток і змов у робочому 

колективі. Усі експонати вашого життя 
залишаться на місці, але варто здмухнути 
пил століть із домашнього фотоальбому й 
зібратися у родинному колі.

Терези (24.09 – 23.10)
Микита Чибар 
5 жовтня 1989 р.
Телеведучий
Не метайте бісер перед 
кимось, а намотуйте на вус 
усе, що було з вами раніше. 
Досвід – син помилок, відтак 

зорі упевнені, що цього тижня ви порвете 
всіх на друзки гумором. Гарний настрій – за-
порука успіху!

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Андрій Д’яченко 
28 жовтня 1989 р.
Керівник обласного осередку 
«Національного корпусу»
Час виправлення помилок, 
допущених раніше. Нині ваші 
шанси досягти успіху досить 

високі, хоча методи доведеться використо-
вувати нетрадиційні. Сприятливий тиждень 
для полювання за чимось, що дуже непрос-
то здобути. Або за кимось. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Олександр Пирожик 
9 грудня 1970 р.
Перший заступник 
голови Волиньради
Найбільш сильний в енерге-
тичному плані тиждень. У жод-
ному разі не можна проводити 

його пасивно. Краще витратити цю енергію 
на щось корисне, попрацювати фізично, бо 
якщо розумово, то це трохи небезпечно для 
оточення. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Валерій Маренич 
1 січня 1946 р.
Народний артист України
Виявіть силу волі, адже змо-
жете впоратися із бемолями, 
бекарами й навіть дієзами, не 
кажучи вже про семиструнну 

подружку. Варто виховувати в собі терпи-
мість до чужих вад. Менше нервів, більше 
відпочинку. 

Водолій (21.01 – 19.02)
Юрій Гупало 
29 січня 1973 р.
Депутат Волиньради
Організму можна, ба навіть 
потрібно давати підвищене 
навантаження – він із усім 
впорається якнайкраще. 

Можна скерувати енергію на духовне вдос-
коналення. Нова зачіска подарує гостроту 
відчуттів, поліпшить вашу здатність до 
передбачення й проникливість.

Риби (20.02 – 20.03)
Віктор Годик 
10 березня 1976 р.
Міський голова Горохова
Зірки наполегливо реко-
мендують прислухатися до 
порад. Можливо, вони будуть 
лунати від не дуже компе-

тентної людини, проте дозволять подиви-
тися на звичну проблему під новим кутом. 
Головне – не опиратися.

Чт ЧтПт ПтСб СбНд НдПн ПнВт ВтСр Ср
Овен
(21.03 – 20.04)

Терези
(24.09 – 23.10)

Телець
(21.04 – 21.05)

Скорпіон
(24.10 – 22.11)

Близнята
(22.05 – 21.06)

Стрілець
(23.11 – 21.12)

Рак
(22.06 – 23.07)

Козоріг
(22.12 – 20.01)

Лев
(24.07 – 23.08)

Водолій
(21.01 – 19.02)

Діва
(24.08 – 23.09)

Риби
(20.02 – 20.03)

ГОРОСКОП 24 – 30 серпня

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

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

№

колесо історії ЛУЦЬКА ВУЛИЦЯ АВСТРІЙСЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта  
hroniky.com
Луцьк

Вулиця Словацького 
частково лежить у 

гущі забудови. Інша ї ї 
частина пролягає за 
драмтеатром. Тут ще 
донедавна зберігалася 
низка старих будинків. 
Зараз залишилося тільки 
три. Один будинок повністю 
розібрали й на його місці 
звели новий, інший суттєво 
перебудували, знищивши 
старий фасад. 

На початку ХХ століття це була 
окраїна публічного саду, який роз-
ташовувався на місці нинішнього 
театру. Тодішня назва вулиці – Па-

радна. Тут збудували чимало дуже 
цікавих та оригінальних споруд у 
стилі модерн. Один із будинків – ку-
товий з куполом за проектом київ-
ського інженера-архітектора Трах-
тенберга. Зараз його вже немає. 

Коли під час Першої світової 

війни у 1915 році австрійські вій-
ська захопили Луцьк, то в одному 
з будинків вони влаштували ко-
мандування округу. Звідси відбува-
лося керівництво частинами армії 
Австрійської імперії на окупованій 
території округу. У міжвоєнний час 

це була престижна вулиця, на якій 
здавали помешкання. Тут не було 
гендлярського гамору буденного 
міста, а центральний район дикту-
вав свої високі ціни на житло. Тож 
тут селилися небідні мешканці й 
гості міста.

Нині на вулиці розташовані 
апеляційний суд, один із корпусів 
Волинської обласної державної те-
лерадіокомпанії, кілька ресторанів. 
Житлова частина вулиці Словаць-
кого тягнеться від будівлі телерадіо-
компанії в гущу приватної забудови.

О
лександр Котис

board.lutsk.ua

Вулиця в 1930-х роках Наш час
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Якщо хтось плюнув тобі на плечі, є надія на те, що він просто недоплюнув на того, 
хто йшов перед тобою. Андрій Кузьменко
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погляд у минуле

24 серпня – Олександр, Максим, 
Федір, Василь, Макар, Марк, 
Мартин
25 серпня – Памфіл, Фотій, 
Олександр, Степан, Дмитро, Іван, 
Сергій, Петро, Юхим, Михайло, 
Герман, В’ячеслав, Леонід, 
Віссаріон
26 серпня – Максим, Тихон, 
Іполит, Костянтин, Микола, 
Євдокія, Парамон, Ксенія
27 серпня – Аркадій, Феодосій, 
Олімпіада, Федір, Матвій, Єва, 
Володимир
28 серпня – 
Микита, Максим, 
Степан, Йосип
29 серпня – Демид, 
Ганна, Герасим
30 серпня – Уляна, 
Мирон, Павло, Ілля, 
Олексій

24 серпня – Олександр, Максим, 
Федір Василь Макар Марк

іменинники тижня

Засновник – ПП «Волинські новини»
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року 
Редактор – Ірина Качан
Адреса: 43021, м. Луцьк,  
вул. Винниченка, 26, офіс 312 
Контакти редакції: (0332) 788-005, 
(066) 342-23-22, (068) 816-90-46, 
gazeta.volynnews@gmail.com
Відділ реклами: (0332) 78-22-06,  
(095) 590-69-54, (068) 293-96-71, (063) 481-82-44
volynnewsad@gmail.com
Передплатний індекс: 98008
Відповідальність за зміст публікацій 
та достовірність фактів несуть автори 
та рекламодавці
Редакція залишає за собою право 
літературного редагування матеріалів
Публікації із позначкою * друкуються 
на правах реклами
Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська 
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, 
вул. Свободи, 5. Обсяг – 6 друк. арк. 
Наклад – 26 700 прим. Замовлення: 24921.

  призовий сканворд

П О Л І Т И К А
Виграшне слово минулого номера
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 30 серпня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера – 
набір керамічних ножів.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________

, д ,
атвій, Єва, 

, 

* 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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З’єднайте цифри лінією 
та розфарбуйте малюнок.
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ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ЧИПСІВ 
Вважається, що 

чипси випадково 
придумав індіанець 

за походженням Джордж 
Крам 24 серпня 1853 
року на курорті Саратога-
Спрінгс (США). Він 
працював шеф-кухарем 
фешенебельного 
ресторану готелю Moon’s 
Lake House. За легендою, 
фірмовою стравою 
ресторану тоді була 
картопля фрі. 

Одного разу на вечері за-
лізничний магнат Корнелій 
Вандербільт повернув смажену 
картоплю на кухню. Він поскар-
жився, що вона товсто нарізана. 
Шеф-кухар вирішив пожарту-
вати з магната. Він нарізав кар-

топлю завтовшки як листок паперу й 
обсмажив її в олії. Утім страва дуже 
сподобалася магнатові та його друзям. 

Рецепт назвали «Чипси Саратога». Че-
рез деякий час чипси стали найбільш 
популярною стравою ресторану.

У 1860 році Крам від-
крив власний ресторан, 
де на кожному столику 
стояв кошик із чипсами. 
Ресторан став дуже по-
пулярним серед багатих 
американців. 

У 1895 році Вільям 
Теппендон розпочав ма-
сове виробництво чипсів. 
Він готував їх спочатку на 
власній кухні, а згодом 
збудував фабрику. Уже 
пізніше Лаура Скаддер 
запропонувала запакову-
вати чипси у воскований 
папір. У 1932 році Герман 
Лей засновував у Нашвіл-
лі, штат Теннессі, марку 
Lay’s, яка виробляє чипси 
і в наш час.Чипси винайшли випадково

vidpovim
.pp.ua



Мозок – це дивовижний орган. Він починає працювати, коли ти прокидаєшся вранці, 
і не припиняє доти, доки не приходиш на роботу. Роберт Лі Фростwww.volynnews.com
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НА ВОЛИНІ ВПЕРШЕ ВІДГУЛЯЛИ 
ФЕСТИВАЛЬ «КНЯЖИЙ»
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СЕРЕДА 30 СЕРПНЯ

+24 0C+16 0C

ДЕНЬНІЧ

ВІВТОРОК 29 СЕРПНЯ

+23 0C+18 0C

ДЕНЬНІЧ

Володимир-Волинський район 

Історично-культурний 
захід відбувся 19-20 
серпня на території 

села Заріччя Володимир-
Волинського району. За два 
дні фестиваль «Княжий» 
зібрав 9 тисяч гостей. 

Проведення дійства стало 
можливим завдяки ініціативі Фон-
ду народного депутата Ігоря Гузя 
«Прибужжя». Дводенний квиток 
вартував усього 20 гривень. 

За словами організаторів, «Кня-
жий» покликаний популяризувати 
славетний Володимир та його уні-
кальні історико-культурні пам’ятки, 
підвищити туристичну привабли-
вість міста, відтворити атмосферу 
середньовіччя та загалом відчути 
дух Княжої доби.

На фестивалі діяло наметове 
містечко, тож проблем із розміщен-
ням та ночівлею для людей, які не 
покидали локацію, не було. 

Грандіозна програма не залиши-
ла без діла жодного гостя. Організа-
тори спорудили для малечі «Дитяче 

вітаємо щасливчиків ВИЗНАЧЕНО ПЕРШИХ ПЕРЕМОЖЦІВ 
ПЕРЕДПЛАТНОЇ АКЦІЇГазета «Волинські 

Новини» шляхом 
жеребкування 
визначила першу 
десятку переможців 
літньої передплатної 
акції. З-поміж сотень 
листів ми обрали 
10 щасливчиків, які 
отримають цінні призи. 
У наступному номері 
буде оприлюднено 
імена решти 40 
переможців.

1. Електром’ясорубка – 
Головій Ольга Іванівна (смт 
Заболоття, Ратнівський р-н).

2. Мультиварка – Новак 
Тетяна Іванівна (с. Прилісне, 
Маневицький р-н).

3. Пилосос – Гаврилюк Віталій 
Іванович (м. Володимир-
Волинський).

4. Мобільний телефон – 
Дзюбинський Михайло 
Федорович (с. Промінь, 

Луцький р-н).

5. Праска – Коваль Любов 
Миколаївна (с. Ниці, 

Старовижівський р-н).

6. Електросушка для 
фруктів/овочів/грибів – 
Ягодинець Марина 
Олександрівна (смт Шацьк).

7. Ручний міксер – Круглій 
Людмила Арсенівна (смт 
Заболоття, Ратнівський р-н).

8. Сковорідка – Кропивник 
Ніна Іванівна (с. Прип’ять, 
Шацький р-н).

9. Мішок цукру (10 кг) – 
Сніжко Олександр 
Миколайович (смт Любешів).

10. Городній набір (вила, 
лопата, сапа, граблі) – Олекса 
Ольга Романівна (с. Затурці, 
Локачинський р-н).

Шановні переможці, 
умовою отримання виграшу 
є пред’явлення паспорта та 
ідентифікаційного номера, 
а також надання копій цих 
документів.

Про це свідчать дані Держав-
ної служби статистики України, 
передає «24 канал».

Зокрема, у 1990 році населен-
ня України складало 51,8 міль-
йона осіб, за перші роки неза-
лежності (до 1995 року) кількість 
населення зменшилась лише на 
110 тисяч, а от після цього пішов 
серйозний спад – Україна почала 
втрачати по 2,2-2,3 мільйона на-
селення кожні п’ять років. Станом 
на червень 2017 року населення 
України скоротилося до 42,482 
мільйона осіб.

Цікаво, що кількість населен-
ня у віковій категорії «60+» майже 
не змінилася, навпаки – якщо у 
1990 році людей поважного віку 
в Україні було 9,451 мільйона 
осіб, то у 2017-му – 9,546 мільйо-
на. Натомість кількість дітей та 
осіб віком 16-59 років відчутно 
зменшилася: дітей поменшало на 
5 мільйонів (до 6,887 мільйона), а 
дорослих осіб – на 4,3 мільйона 
(до 26 мільйонів осіб).

Якщо говорити про природ-
ний приріст населення, то він за-
лишається від’ємним протягом 
усього періоду незалежності на-

шої держави, щоправда, останні-
ми роками цей показник складає 
-4,4 на тисячу населення, тоді як 
у 2000-2005 роках цей показник 
склав -7,6 на тисячу населення.

Одним із небагатьох позитив-
них демографічних показників є 
збільшення середньої очікуваної 
тривалості життя – в Україні цей 
показник у 2016 році склав 71,68 
року (66,73 для чоловіків і 76,46 
для жінок). Це більш ніж на рік 
перевищує показник 1990 року і 
майже на 5 років – показник 1995 
року.

Лідером за кількістю насе-
лення залишається Донецька об-
ласть – незважаючи на бойові дії, 
тут проживає 4,218 мільйона осіб. 
У п’ятірці також Дніпропетровщи-
на, Київ, Харківщина та Львівщина. 
А от у двох областях – Чернівець-
кій та Кіровоградській – загальна 
кількість населення вже не дотя-
гує до 1 мільйона – відповідно 907 
та 962 тисячі. Однак найближчим 
часом цей список може розши-
ритися за рахунок Чернігівської 
(1,027 мільйона), Волинської 
(1,039), Херсонської (1,052) та Тер-
нопільської (1,056) областей.

ЗА 26 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
УКРАЇНА ВТРАТИЛА МАЙЖЕ 
20% ГРОМАДЯН

З часів проголошення незалежності нашої країни ї ї 
населення скоротилося майже на 20% – щоправда, 

не в останню чергу через анексію Криму та війну на 
Донбасі.

містечко», де вона могла безпечно 
гратися. Любителі літератури мали 
змогу поспілкуватися із сучасними 
письменниками та поетами. Що-
дня було по п’ять гутірок. Присутні 
мали нагоду послухати й поставити 
запитання письменникам Ірині Ігна-
тенко, Василеві Шкляру, народним 
депутатами Ігореві Гузю і Володи-
миру Парасюку та іншим. 

На «Княжому» виступило десять 

гуртів, серед хедлайнерів – «Карна», 
«Фіолет» і «Тартак».

Дух лицарства не полишав гос-
тей фесту: будь-хто міг відчути себе 
учасником битви за оборону Воло-
димира, подивитися на лицарські 
бої та турніри.

Для модників і модниць відбув-
ся показ сучасного етно-одягу від 
місцевих майстринь і гостей фести-
валю.
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Населення України 
за областями, 
червень 2017 р., 
млн осіб

На «Княжому» можна було поринути 
в атмосферу середньовіччя

На літературній сцені – 
письменниця Ольга Ляснюк

Дух лицарства не полишав гостей фесту

Грандіозна програма 
не залишила без 
діла нікого

Цінні призи – для найактивніших читачів
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