
ЗАСЛУЖИТИ 
ПЕНСІЮ

У рамках змін до пенсійного 
законодавства планують 

скасувати призначення 
пенсій за вислугу років, щоправда, 

за певними винятками, а також 
запровадити можливість купівлі 
страхового стажу.

ОЛЕКСАНДР ТИВОДАР: 
«Я ЗАВЖДИ ПОВАЖАВ 
ПРОФЕСІОНАЛІВ»

Йому надто рано довелося 
подорослішати. Тоді, дворічним, коли 

раптово померла мама, він ще не знав, 
які випробування долі на нього чекають. 
Не знав, що буде період у житті, коли 
найбільшу підтримку знайде не у рідних, а 
в бойових побратимів та друзів.
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ПОМІДОРИ 
ПРО ЗАПАС: 
МАРИНОВАНІ, КВАШЕНІ, 
В’ЯЛЕНІ 

домашня консервація

 читайте на стор. 6

Приймаємо приватні  
оголошення та вітання

 детальніше на стор. 17

купи-продай

іііііііііііііііііііііііі

куплю

продам

вітаю
шукаю

 читайте на стор. 20

на лінії долі

 читайте на стор. 4-5

 читайте на стор. 8

реформа

Лариса Ковальчук із 
села Лісняки серйозно 
взялася за фітотерапію, 

коли в 2013 році до них у хату 
постукала страшна біда: жінці 

поставили невтішний діагноз, 
що змушує здригатися навіть 
сторонніх. Погодилася на 
оперативне втручання, але 
одразу після хіміотерапії 

вирішила, що неодмінно 
має скористатися цілю щим 
багатством волинського 
лісу. 

НАЙКРАЩИЙ СКАРБ 
ВІД НАШИХ ПРАЩУРІВ 

ПОЛІСЬКИЙ КУБОК: ПОЛІСЬКИЙ КУБОК: 
1 КМ УПЛАВ, 20 КМ 1 КМ УПЛАВ, 20 КМ 
РОВЕРОМ І 6 КМ БІГОМРОВЕРОМ І 6 КМ БІГОМ

ТАКИМ ВВАЖАЄ РОСЛИННИЙ СВІТ ЛАРИСА КОВАЛЬЧУК, ЯКА 
ЧОТИРНАДЦЯТЬ РОКІВ БОРЕТЬСЯ ЗІ СТРАШНОЮ НЕДУГОЮ

З
П

ск
пенсій з

реформ

 читайте на стор. 19
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У США – РУЙНІВНА СТИХІЯ
У штаті Техас від буревію загинуло 10 
людей, 40 вважаються зниклими. Піс-
ля найпотужнішого за останні 12 років 
урагану Гарві регіон накрило наймасш-
табнішими за півстоліття паводками, 
передає «ТСН.ua». Домівки покинули 
понад 30 тис. людей, майже 300 тиc. осіб 
опинилися без світла. Сума збитків може 
сягнути $30 млрд. 
НІМЕЦЬКИЙ МЕДИК УБИВАВ 
ПАЦІЄНТІВ
40-річного медбрата Нільса Хегеля підо-
зрюють у вбивстві 84 пацієнтів, передає 
Frankfurter Allgemeine. Він давав хворим 
ліки, що провокували зупинку серця, 
проблеми з кровообігом. Потім нама-
гався врятувати пацієнтів перед очима 
у колег. Наразі німця визнано винним 
у шести смертях, хоча він зізнався у ще 
десятках вбивств. Чоловіка засуджено 
довічно.
В АФГАНІСТАНІ – КРИВАВИЙ 
ТЕРАКТ
У південній провінції Гільменд в Афга-
ністані 27 серпня вибухнув замінований 
автомобіль, унаслідок чого мінімум 13 
людей загинули, ще 18 поранені, пе-
редає Reuters. Вибух стався на ринку в 
районі Нава у центрі провінції. Серед за-
гиблих є цивільні і солдати.
У ГВІНЕЇ ПІД СМІТТЯМ 
ЗАГИНУЛИ ЛЮДИ
Щонайменше 8 людей загинуло та 10 
поранено у Гвінеї, коли сміттєвий по-
лігон обвалився на будинки на околиці 
столиці Конакрі, передає УНН. Зсув став-
ся 22 серпня під час сильного дощу. 
У БРАЗИЛІЇ ЗАТОНУЛО 
ПАСАЖИРСЬКЕ СУДНО
Унаслідок нещасного випадку 23 серп-
ня загинуло мінімум 10 людей, ще де-
сятки вважаються зниклими, передає 
Associated Press. На судні перебувало 70 
пасажирів. Урятувати вдалося 25 осіб. 
Човен зазнав краху в річці Шингу, при-
тоці Амазонки на півночі країни.
ТУРЕЧЧИНА ЗВІЛЬНЯЄ 
В’ЯЗНІВ ЧЕРЕЗ БРАК МІСЦЬ
Понад 3 тис. засуджених покинуть 
в’язниці, щоб звільнити місця для інших 
в’язнів, пише Turkish Minute. Звільненню 
підлягають особи, які потрапили за ґра-
ти за нетяжкі злочини. Минулоріч, аби 
звільнити місця в тюрмах, Туреччина 
випустила на свободу 38 тис. засудже-
них. Нині у в’язницях перебувають 200 
тис. осіб.
В ІТАЛІЙСЬКИХ АЛЬПАХ 
ЗАГИНУЛИ АЛЬПІНІСТИ
Двоє альпіністів 27 серпня загинули під 
час сходження на льодовик Адемелло 
Брента, пише La Republica. Загиблі вхо-
дили до групи із 9 альпіністів. На висоті 
3200 м вони зірвалися зі скелі й потяг-
нули усіх, хто був з ними в одній зв’язці. 
Семеро осіб зазнали травм.

У РОСІЇ АВТОБУС ІЗ ЛЮДЬМИ 
ВПАВ У МОРЕ
У Краснодарському краї на півострові 
Тамань у Керченській протоці загинуло 
18 людей. Автобус із будівельниками 
25 серпня впав у море, ймовірно, через 
відмову гальм. Понад 30 людей доправи-
ли до лікарні, передає «Радіо Свобода».

ТРАМП ПРОТИ 
ТРАНСГЕНДЕРІВ У АРМІЇ
Президент США Дональд Трамп повер-
нув скасовану його попередником Ба-
раком Обамою заборону на службу лю-
дей, що змінили стать, в армії, інформує 
«Кореспондент». У армії США служить 
від 1,3 до 6 тис. трансгендерів.

ПРОДАЮТЬ ФЕРМУ МАРКА 
ТВЕНА
У США на продаж за $1,85 млн вистави-
ли ферму американського письменника 
Марка Твена, яка розташована на око-
лиці міста Реддінг у штаті Коннектикут, 
повідомляє ABC News. Ферма займає 
понад 7 га. Твен придбав її в 1860 році. 

світова хроніка У ВОЛИНЯНКИ – КЛІЩОВИЙ 
ВІРУСНИЙ ЕНЦЕФАЛІТ

будьте пильні 

СИНА ФРАНЦУЗА ЗАСІКЛИ У ПЕРЕСТРІЛЦІ 

ЗАТРИМАЛИ ДВОХ СУТЕНЕРІВ

розбірки

сексуальне рабство

ПЕСТИЦИДИ 
НА МІЛЬЙОН

НА ВОЛИНІ 
ХОЛЕРИ НЕМА

ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – 
ОНОВЛЕНИЙ ЦНАП

контрафакт

даремна тривога

зручно і сучасно

УШАНУВАЛИ ВОЇНІВ-ПОВСТАНЦІВ патріотичне дійство

Ківерцівський район 

Випадок захворювання 
на кліщовий 
вірусний енцефаліт 

зафіксовано у жительки 
Ківерцівського району. 
Жінку вкусив кліщ, коли 
вона збирала гриби у 
Звірівському лісництві.

За даними МОЗ України, за остан-
ні десять років у державі зареєстро-
вано понад 60 випадків захворюван-
ня на кліщовий вірусний енцефаліт, 
із яких 70% – на території Волинської 
області. Це зумовлено тим, що з 1995 
року на території Ратнівського райо-
ну є активний природний осередок 
кліщового вірусного енцефаліту. 

Кліщі переносять збудники ба-
гатьох небезпечних інфекційних 
хвороб, які поширені на території 
Волині. Передусім це лаймбореліоз 
та кліщовий вірусний енцефаліт.

У групі ризику – люди, які від-

почивають на природі, відвідувачі 
міських парків, дачники, працівники 
лісового господарства, мисливці. З 
настанням сезону збору лікарських 
рослин, ягід та грибів до групи ризи-
ку приєднуються всі, хто займається 
цим промислом.

Медики радять одягатися так, 
щоб максимально закривати тіло. А 
після повернення з прогулянки слід 
добре оглядати усі відкриті ділянки 
тіла. Видаляти кліща бажано в ме-
дичній установі.  

Видаленого паразита можна до-
слідити на наявність небезпечних 
збудників у лабораторії особливо не-
безпечних інфекцій ДУ «Волинський 
обласний лабораторний центр МОЗ 
України». Але дослідженню підля-
гають лише щойно видалені та цілі 
кліщі, загорнуті у зволожений бинт 
чи вату (але не залиті рідиною).

tvoem
isto.tv

Турійський район

26-27 серпня небайдужі 
волиняни зібралися в 
історичному комплексі 
«Вовчак. Волинська Січ», аби 
відсвятку вати 75-ту річницю 
створення УПА та покласти 
квіти до могил воїнів-
повстанців. 

Як відомо, урочище Вовчак 
вважається місцем зароджен-
ня Української повстанської 
армії. Тут розташовувалася 
одна з перших повстанських 

баз підрозділів УПА під назвою 
«Січ». 

В урочищі відбулися спор-
тивні змагання з пейнтболу, 
волейболу, стрільби з пневма-
тичної зброї, перетягування ка-
ната, а також шаховий турнір. 

Після цього учасники мали 
можливість насолодитися кон-
цертом за участю Юрія Полі-
щука та гурту «Чорні черешні», 
воїнів російсько-української 
вій ни, лауреатів фестивалю 
«Пісні, народжені в АТО».

прес-служ
ба волинської «Свободи»

Івано-Франківськ 

26 серпня в центрі Івано-
Франківська з мисливської 
рушниці підстрелили чоловіка, 
пише «Курс». Стрілянина 
виникла усередині компанії, 
що приїхала у ресторан 
Pasage Gartenberg на кількох 
автомобілях.

Cвідки впізнали в одній із 
автівок сина колишнього го-
лови Волинської облдержад-
міністрації Анатолія Француза 
(з 2002 до 2005 року), якого 
звуть так само, як і батька. Ще 
одним учасником перестріл-
ки виявився депутат-регіонал 
Ігор Халаменда, власник цен-

трального продуктового ринку 
в Івано-Франківську, відомий 
у 90-х роках під прізвиськом 
Бура.

Поліція затримала три авто-
мобілі, задіяні в інциденті, у двох 
з яких знайшли зброю. Анатолій 
Француз-молодший донедавна 
працював помічником судді в 

Івано-Франківському окружно-
му адміністративному суді. Його 
автівку Nissan X-Trail зі зброєю 
затримали на вулиці Січових 
Стрільців. Але автомобілем 
керував не він. Слідчі його до-
питали. Втім наразі в поліції не 
кажуть, чи як свідка, чи як підо-
зрюваного.

Горохівський район

Правоохоронці викрили на 
Горохівщині виробництво 
фальсифікованих пестицидів. 
Незаконний цех із розфасовування 
засобів захисту рослин 
облаштував житель району. 

Вилучено близько 60 кг засобів 
відомої торговельної марки, етикетки 
зі знаками торгових марок, упаковки 
з маркувальними позначеннями та 
без них. Усього вилучено контрафакт-
ної продукції на суму понад 1 млн грн. 
Триває досудове розслідування.

Луцьк, Одеса, Львів

Судитимуть двох жителів 
Одещини, які вивозили 
волинянок у Туреччину 
задля сексуальної 
експлуатації, повідомляє 
прес-служба прокуратури 
області.

31-річний та 30-річний 
спільники створили в інтерне-
ті групу «Секс в Луцьку». У ній 

чоловіки розміщували оголо-
шення про роботу. Мовляв, 
шукають привабливих дівчат 
для роботи із заробітною плат-
нею від 200 до 500 доларів на 
місяць та хорошими умовами 
праці.

З травня до липня вони 
обманом завербували та 
перевезли в Туреччину за-
для сексуальної експлуатації 

двох 30-річних волинянок. 
Ще двох жінок – 20-річну та 
25-річну – один зі спільників 
намагався вивезти за кордон 
5 липня, але його викрили та 
затримали правоохоронці у 
львівському аеропорту. Іншо-
го зловмисника затримали в 
Одесі 19 липня.

Чоловікам світить від 5 до 
12 років позбавлення волі.

Волинь

Епідеміологи перевірили 12 
водойм, у яких, імовірно, був 
збудник холери. Однак результати 
аналізів не підтвердили 
побоювання.

Нагадаємо, 16 серпня з’явилася 
інформація про те, що у чотирьох во-
доймах області виявили неаглютину-
ючий холерний вібріон. Як пояснили 
фахівці, він не має жодного стосунку 
до небезпечної хвороби холери. Але 
може спричинити кишкову інфекцію.

Маневичі

У Центрі надання адміністративних 
послуг Маневицької райдержадмі-
ністра ції невдовзі видаватимуть 
навіть ID-картки. А таку послугу 
не пропонує відвідувачам жоден 
районний ЦНАП в Україні.

Відкрили ЦНАП, а відтак і офіцій-
но дали старт роботі в новому форматі 
18 серпня, повідомили у відділі інформа-
ційної політики Волинської ОДА.

ЦНАП Маневицької РДА модернізо-
вано у рамках проекту Європейського 
Союзу «Центр надання адміністративних 
послуг як інноваційний інструмент вза-
ємодії влади та громади», який реалізу-
ється у Волинській, Львівській та Рівнен-
ській областях.

Маневицький ЦНАП 
модернізовано завдяки проекту ЄС 

Після повернення з прогулянки слід 
добре оглядати усі відкриті ділянки тіла

Урочище Вовчак – колиска УПА
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Людину, що заслуговує на велике визнання за велику справу, ніщо так не принижує, 
як намагання здобути ще й мізерні похвали за дріб’язковість. Франсуа де Ларошфуко

УКРАЇНА БОРГУЄ $2 МЛРД
Україні до кінця 2017 року належить випла-
тити за валютними зовнішніми та внутріш-
німи боргами $2 млрд, передає УНІАН.

ЗНИК СИН ВІЙСЬКОВОГО 
КАПЕЛАНА
24 серпня в Білорусі зник 19-річний укра-
їнець Павло Гриб. Він поїхав у Гомель, аби 
зустрітися із росіянкою, з якою познайо-
мився в інтернеті, пише «ТСН.ua». Батько 
зниклого, відставний офіцер Держпри-
кордонслужби Ігор Гриб стверджує: сина 
затримали співробітники ФСБ Росії через 
патріотичні погляди. Хлопця підозрюють 
у територистичній діяльності. 17-річна 
росіянка виконувала роль приманки.

УКРАЇНЦІ – ЗА 
ТРАНСПЛАНТАЦІЮ 
ОРГАНІВ ПІСЛЯ СМЕРТІ
За результатами опитування соцгрупи 
«Рейтинг», 63% респондентів підтриму-
ють право людини на пожертву своїх 
органів після смерті задля порятунку 
або покращення життя інших, передає 
УНІАН. Водночас 25% опитаних не під-
тримують, 12% – не визначилися.

ЗАГИНУВ ОЧІЛЬНИК 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ 
«СВОБОДИ»
Нещастя трапилося із главою тернопіль-
ського міського осередку партії «Сво-
бода» Володимиром Стаюрою на від-
починку в Єгипті, пише «Файне місто». 
51-річний депутат міськради загинув 
26 серпня під час дайвінгу.

У ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – 
ВИБУХ У ЦЕНТРІ СТОЛИЦІ
На вулиці Грушевського між будівлею 
Кабміну і стадіоном «Динамо» після па-
раду з нагоди Дня Незалежності стався 
вибух, від якого постраждало троє лю-
дей. Невідомі кинули вибуховий при-
стрій у авто з військовими, він відскочив 
і розірвався, поранивши цивільних. Як 
повідомили в прокуратурі Києва, слід-
ство відпрацьовує кілька версій вибуху: 
замах на життя військовослужбовця че-
рез професійну діяльність, хуліганство.

ШУФРИЧ НА BENTLEY 
ЗБИВ ПІШОХОДА
У Києві 26 серпня син нардепа Нестора 
Шуфрича на пішохідному переході на-
їхав на перехожого. Чоловіка з пере-
ломом ноги, вивихом плеча, травмами 
голови шпиталізували. У прес-службі 
Шуфрича повідомили: Bentley сину не 
належало. Авто орендували для знімань 
кліпу товариша-музиканта. ДТП трапи-
лося, коли Нестор Шуфрич-молодший 
їхав повертати автомобіль, ймовірно, 
перевищивши швидкість. Експертиза 
засвідчила: водій був тверезим.

УКРАЇНЦІ ОЦІНИЛИ БЕЗВІЗ
Напередодні святкування 26-ї річниці 
Незалежності правом безвізових подо-
рожей скористалися 200 тис. українців. 
Як повідомили у Держприкордонслужбі, 
зафіксовано 57 відмов у перетині кор-
дону, більшість – через непідтверджен-
ня мети поїздки та порушення європей-
ського міграційного законодавства під 
час попередніх поїздок.

ГЕНЕРАЛ ПОЛІЦІЇ ПОГОРІВ 
НА ХАБАРІ
Співробітники Генпрокуратури і СБУ 
22 серпня затримали начальника Депар-
таменту поліції охорони Сергія Будника. 
Взяли його під час отримання хабара – 
96 тис. грн. З червня він встиг отримати 
понад 170 тис. грн неправомірної виго-
ди. Як повідомив Генпрокурор Юрій Лу-
ценко, Будника затримали за вимагання 
хабара у 80 тис. грн щомісяця за надан-
ня послуг, пов’язаних з охороною.

УЧИТЕЛІВ ПЕРШАЧКІВ 
ЧЕКАЄ ПЕРЕНАВЧАННЯ
У 2018 році всі учителі, які братимуть пер-
ший клас, муситимуть пройти масштабне 
перенавчання. Йдеться про 22 тис. фахів-
ців, пише «Освіта.ua». Держава вимагає 
максимальних зусиль для подальшого 
проведення реформи, заявила міністр 
освіти і науки Лілія Гриневич. Також запла-
новано оновлення шкільних програм.

українська хроніка

ЛУЧАНИ УТВОРИЛИ «ЖИВИЙ» ВІНОК 
патріотична акція

від кари не сховатися

ПОБИЛИ І 
ВИВЕЗЛИ В ЛІС

ЗАКОЛОЛИ ПОНАД 
200 СВИНЕЙ

10 РОКІВ – ЗА 
ВБИВСТВО СИНА 

злочин і кара

епідемія

небезпечна знахідка

КОПАВ КАРТОПЛЮ – ЗНАЙШОВ СНАРЯД 

Луцьк

Сотні жителів та 
гостей міста 
зібралися 

на Театральному 
майдані Луцька в 
День Незалежності 
України, аби утворити 
величезний вінок 
у рамках щорічної 
акції «Українська 
вишиванка».

Традицію було започаткова-
но ще 2007 року. В акції можуть 
брати участь усі охочі, основна 
умова – бути одягненим у тра-
диційну вишиванку.

Цьогоріч живою фігурою, 
яку створили учасники, зібрав-

шись разом, став вінок як один 
з найдавніших українських 
символів. Кілька сотень людей 
сформували коло, від якого 
струменіли кількаметрові різно-
кольорові стрічки.

Також 24 серпня відкрили 
оновлений розважальний центр 
«Промінь». Кінотеатр засновано 
у 1970 році, його реконструюва-
ли впродовж кількох останніх 
років. У оновленому комплексі 
діятимуть кінотеатр Multiplex 
на майже тисячу місць, концерт-
хол на 769 місць, кіберпростір, 
більярд, боулінг, дитяча зона, 
ресторани та кафе.

До слова, 25 серпня лучани 
святкували День міста. Луцьку 
виповнилося 932 роки. 

volynnew
s.com

табубережіть здоров’я

Володимир-Волинський район

Володимир-Волинська міськрада заборонила 
продавати спиртне людям у військовій формі в об’єктах 
торгівлі, барах, ресторанах та кафе. 

До депутатів звернувся представник 14-ї бригади. Він 
наголосив, що зі сходу повертаються військові, серед них є 
люди, які не зовсім адаптовані до мирного життя та мають 
травмовану психіку. Військовий закликав підтримати рішен-
ня про заборону і тим самим запобігти вчиненню правопо-
рушень серед бійців.

Заборона діятиме з 29 серпня до 1 березня 2018 року. 

ЗАБОРОНИЛИ ЗАБОРОНИЛИ 
ПРОДАВАТИ ПРОДАВАТИ 
СПИРТНЕ СПИРТНЕ 
БІЙЦЯМБІЙЦЯМ

ВОСЕНИ ОЧІКУЙТЕ НА ГРИПВОСЕНИ ОЧІКУЙТЕ НА ГРИП
Волинь

Восени і взимку на Волині 
циркулюватимуть три 
штами грипу: Мічиган, 
Гонконг та Брісбен. 
Підвищення захворюваності 
лікарі прогнозують після 
повернення дітей з літнього 
відпочинку – у новому 
навчальному році.

Торік в Україні на гострі респіра-
торні вірусні інфекції та грип пере-
хворіло 6,2 млн людей, 31 особа по-
мерла. Майже кожен шостий житель 
області мав грип.

Аби запобігти поширенню захво-
рювання, медики рекомендують лю-

дям із груп ризику (медики, педаго-
ги, працівники закладів із масовим 
відвідуванням людей) вже у вересні 
робити щеплення.

likar.info

трагедія ДВОХ ЛЮДЕЙ ЗАБРАЛА ДОРОГА
Маневицький, Камінь-Каширський 
райони

26 серпня на автодорозі поблизу 
селища Колки Маневицького району 
автомобіль Nissan на швидкості злетів 
у кювет, повідомляє прес-служба 
волинської поліції.

За кермом автівки перебував 25-річний 
житель Маневицького району. Водій не 
впорався з керуванням.

Унаслідок ДТП пасажир автомобіля, 66-
річний житель Камінь-Каширського райо-

ну, загинув на місці. Водій отримав тілесні 
ушкодження, його госпіталізували у відді-
лення реанімації районної лікарні.

А 27 серпня між селами Череваха та 
Соф’янівка Маневицького району ста-
лася аварія, у якій загинув мотоцикліст. 
Одного з пасажирів госпіталізували з 
травмами. 

Як повідомили у поліції, під час грози 
дерева звалилися на дорогу. Мотоцикліст 
не впорався з керуванням, вчинив зіткнен-
ня й отримав смертельні травми.

npu.gov.ua 

Любомльський район 
22-річну жительку села 
Підгородне посадять в тюрму на 
десять років за вбивство свого 
10-місячного сина.

5 червня п’яна жінка умисно 
кинула дитину кілька разів об зем-
лю, бо та плакала. Малюк отримав 
черепно-мозкову травму, внаслі-
док якої помер.

Виявивши зранку, що дитина по-
мерла, жінка викинула тіло в коло-
дязь, а тоді спалила синові докумен-
ти, одяг та візок. Знайомим сказала, 
що дитину забрали працівники соці-
альної служби. 

Біля населеного пункту діють ветеринарні пости. При-
чину інфекції досі не виявлено. 

Як відомо, за вилучених тварин селянам виплатять 
компенсацію та зобов’яжуть їх наступні півроку не трима-
ти свиней.

Ківерцівський район 

27 серпня в селі Гайове 
Ківерцівського району четверо 
чоловіків на автомобілі 
Land Rover з логотипами 
«Мисливського майдану» 
побили 48-річного жителя 
Ківерцівського району, охоронця 
лісу з «Цуманської пущі».

Спочатку шарпанина відбувалася 
в місцевому магазині, потім потерпі-
лому вдалося утекти. Він заховався в 
будинку свого родича та зателефо-
нував у поліцію. Однак зловмисники 
витягли чоловіка з будинку, запхали 
в багажник автомобіля і вивезли до 
лісу.

За словами потерпілого, його 
били та погрожували розправою над 
сім’єю. Чоловіки хотіли поквитатися 
з охоронцем, бо перешкоджав полю-
вати в заповіднику.

Поліція затримала усіх учасників 
конфлікту, потерпілого доправили 
до ківерцівської лікарні. Нападни-
ками виявилися 25-річний житель 
села Романів, 26-річний житель села 
Гайове та 24-річний житель села Го-
родище.

Ківерцівський, Рожищенський райони 

23 серпня в селі Озеро Ківерцівського ра-
йону під час господарських робіт на земельній 
ділянці біля лісу чоловік натрапив на застарілий 
вибухонебезпечний предмет. Він відразу ж по-
відомив у службу порятунку «101». Рятувальни-
ки вилучили 122-міліметровий артилерійський 
снаряд.

А в селі Линівка Рожищенського району на 

приватних фермерських землях пастух знай-
шов підозрілі заіржавілі предмети, коли ви-
пасав худобу. Рятувальники вилучили із землі 
чотири 76-міліметрові артилерійські снаряди 
часів Другої світової війни. Ще три такі снаряди 
знайшли селяни під час копання картоплі в селі 
Трилісці цього ж району. 

Усі знайдені боєприпаси вилучено та зни-
щено. 

Камінь-Каширський район 

У Камінь-Каширському 
районі вже закололи 
понад дві сотні свиней, 
тушки спалили і закопали. 
Ці заходи й надалі 
триватимуть у селі 
Хотешів, де 20 серпня 
виявили першу 
інфіковану свинячим 
грипом тварину.

ukrhealth.net

Кілька сотень людей сформували коло, від якого 
струменіли кількаметрові різнокольорові стрічки

Медики радять 
вакцинуватися у вересні

Мотоцикліст не розминувся 
з поваленим деревом
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на лінії долі

Олександр Тиводар – керівник громадського формування 
«Варта порядку», підполковник запасу, заступник голови 
Волинської обласної організації Української Спілки 
ветеранів Афганістану, член виконавчого комітету Луцької 
міської ради, голова постійної поліцейської комісії Волині.

8 серпня його гучно затримали посеред просп. 
Перемоги в Луцьку співробітники СБУ на підставі ухвали 
Ужгородського міськрайонного суду за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 
359 КК України (незаконне використання спеціальних 
технічних засобів негласного отримання інформації). 
В ухвалі вказано, буцімто за попередньою змовою 
Олександр Тиводар та група осіб, використовуючи 
незаконні технічні засоби, стежили за людьми для збору 
на них компромату.  

Тиводар цю справу називає політичним замовленням. 

Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 
особистого зобов’язання. Під час судових засідань 
підтримку Олександру Олександровичу висловили сотні 
людей, які прийшли під стіни суду та управління СБУ.

ДОСЬЄ

  Соломія ДОБРОЛЮБОВА
Фото автора 
Луцьк

ОЛЕКСАНДР ТИВОДАР: 
«Я ЗАВЖДИ ПОВАЖАВ 
ПРОФЕСІОНАЛІВ»Йому надто 

рано довелося 
подорослішати. Тоді, 

дворічним, коли раптово 
померла мама, він ще не 
знав, які випробування долі 
на нього чекають. Не знав, 
що буде період у житті, 
коли найбільшу підтримку 
знайде не у рідних, а в 
бойових побратимів та 
друзів.

Його головним дороговказом у 
дитинстві були книги. Він читав їх за-
поєм ще з п’ятирічного віку. А коли 
до рук потрапила «Книга майбутніх 
командирів», чітко сформував свою 
ціль – служити у спецвійськах.

...Це його історія. Історія життя 
Олександра Тиводара.

РИНГ СТАВ ПОЛЕМ 
ДУШЕВНОГО СПОКОЮ

Олександр народився у Казах-
стані, де в той час працювали його 
батьки. Згодом сім’я Тиводарів по-
вернулася на малу батьківщину – в 
невеличке село Бедевля, що за три 
кілометри від міста Тячів Закарпат-
ської області.

«У цьому селі – майже всі Тиво-
дари, – розповідає Олександр Олек-
сандрович. – Живуть цілі покоління 
сімей, які діляться за родами. Ми за 
національністю писалися русини. 
Мій дядько, історик, досліджував 
нашу генеалогію, з’ясував, що прі-
звище Тиводар перекладається як 
лучних справ майстер».

У Бедевлі минуло раннє ди-
тинство Олександра, тут ходив і в 
перший клас. Спочатку виховувала 
його бабуся – татова мама. У 70-х 
тато одружився вдруге й забрав ма-
ленького Сашка до Луцька. У цьому 
шлюбі в батька народилася донька. 
Та невдовзі тато розлучився. Ще 
деякий час Олександр жив з його 
колишньою дружиною, а далі фак-
тично переїхав у школу-інтернат.

На той час хлопець активно за-
ймався спортом – спочатку спор-
тивною ходьбою, а згодом боксом. 
Це гартувало і тіло, і душу, розвива-
ло міць та впевненість. Тут він давав 
волю емоціям, міг хоч на деякий час 
забути про свою самотність. Повер-
таючись в інтернат, хлопець мріяв, 
що колись матиме власний дім – за-
тишний, теплий, де на нього завжди 
чекатимуть. 

Після восьмого класу Олександр 
навчався в училищі, де здобув фах 
слюсаря механоскладальних робіт ІІІ 
розряду. А по тому опанував ще одну 
технічну спеціальність – електромон-
тера промислових підприємств. «На-
буті навички та знання дозволяють 
мені багато чого робити власними 
руками, – каже Олександр Тиводар. 
– Деякий час довелося попрацювати 
на луцьких автомобільному та при-
ладобудівному заводах, у Кривому 
Розі – на коксохімічному».

СВОЇМ РІШЕННЯМ 
ШОКУВАВ 
КОМАНДИРІВ

Усе в його житті – наче ви-
падкові невипадковості. Хлопець, 
який щосили старався знайти себе, 
викликав повагу та захоплення. 
Дізнав шись про мрію Сашка слу-
жити у військах спеціального при-
значення Генерального штабу 
Радянського Союзу, його старший 
товариш написав про це міністру 
оборони. І відповідь не забарилася. 
У той призов до спецвійськ узяли 
лише двох юнаків з Луцька. Одним з 
них був Олександр Тиводар. 

«У Радянському Союзі було 
12 бригад спецвійськ головного 
розвідувального управління. За-
раз про них уже можна говорити. 
Одна з них дислокувалася в Ізяславі 
Хмельницької області. Але з «учеб-
ки» мене забрали служити в Демо-
кратичну республіку Афганістан, де 
було дві наші бригади», – розпові-
дає Олександр.

Того дня обирати бійців приїха-
ли два підполковники. Вони мовчки 
вказали на кількох солдатів, яких 
так само майже без слів запроси-
ли прямувати до літака. Кінцевим 
пунктом маршруту був Афганістан.

А далі – 19 з половиною міся-
ців пекла війни. Перед очима юних 
чоловіків гинули побратими, деякі 
назавжди лишилися скалічені... Але 
був наказ – і його ні на мить ніхто не 
ставив під сумнів. «Нас дуже добре 

ськову кар’єру. «Моє командування 
не повірило, коли про це повідо-
мив, – згадує Олександр Олексан-
дрович. – Тим більше, що на той час 
пройшов уже всі співбесіди на ін-
структора в Нікарагуа. Мав направ-
лення у вищу школу КДБ. Часто шко-
дую про цей крок і думаю, що варто 
було поспішати повільно: спочатку 
перепочити, а потім вирішувати». 

Про ті дні йому тепер нагадують 
лише численні бойові нагороди і 
тавро «інвалідність»... «Афганістан 
суттєво підірвав здоров’я. Днями, 
коли вже виписувався з лікарні, 
туди потрапив мій бойовий това-
риш у передінфарктному стані. А 
під час служби ніхто не зважав на 
перевтоми та навантаження. Тільки 
через роки відчули наслідки», – до-
дає Олександр Олександрович.

ДІМ ЗБУДУВАЛА... 
ДРУЖИНА 

Та доля готувала Тиводару 
інший подарунок. Найцінніший. 
Олександр вирішив вступати на іс-
торичний факультет тоді ще Луць-
кого педагогічного інституту. «Зав-
жди був гуманітарієм. Точні науки 
давалися важче. У дитинстві багато 
читав, а найбільше подобалася іс-
торія. У школі підручник з цього 
предмету розгортав лише раз – на 
початку навчального року. У мене 
була відмінна пам’ять», – розпові-
дає Олександр Олександрович. 

«Ми виконували творче завдан-
ня при вступі на істфак. Я ніколи не 
був відмінником, тому переживав, 
що допустив орфографічні помил-
ки. Перевірити свій твір попросив 
двох дівчат, які сиділи поблизу», – 
згадує Тиводар. Тоді він ще не знав, 
що одна з них, Таня, вже через два 
роки стане його дружиною. 

Тетяна ж звернула увагу на 
Сашка ще на загальній зустрічі абі-
турієнтів. «Саша зайшов до зали 
у військовій формі. Він був таким 
статним, що не помітити його було 
годі. Це було кохання з першого по-
гляду», – каже дружина. 

У тому, що Сашко має стати ста-
ростою групи, не сумнівався ніхто. 
Він був для них прикладом людини, 
яка знає ціну життя, вміє мудро та 
виважено залагодити будь-які пи-
тання. 

Таня та Сашко опинилися в одній 
групі. Відтоді вже 30 років разом. У 
2008 році, після 19 років щасливого 
шлюбу, повінчалися у луцькій церк-
ві Святої Марії Магдалини, до будів-
ництва якої долучилися. На видно-
му місці у домі – сімейна святиня: 
Володимирська ікона Божої Матері. 
На замовлення родини цей образ 
та вінчальні ікони-обереги написав 
волинський іконописець Михайло 
Конський. Поряд із головним обра-
зом – зображення святих, іменами 
яких названі члени сім’ї Тиводарів. 

Після третього курсу Олександр 
перевівся на індивідуальний план 
навчання. «Стипендії не вистачало. 
Тому вдень підпрацьовував трене-
ром, а вночі – на виробництві», – 
каже Тиводар. 

За півроку до закінчення інсти-
туту в сім’ї народився син, а ще че-
рез шість років – донька. 

«Сина спочатку хотіли назвати Са-
шею. Але ми вже маємо Олек сандра 
Олександровича у сім’ї. Ім’я старшій 
дитині обирали цілий місяць, аж до 
хрестин. Врешті чоловік оформляв 

готували і фізично, й ідеологічно. 
Ми знали, чому і для чого ми там», – 
каже Олександр Тиводар. 

У 19 років йому надали зван-
ня молодшого сержанта. А вже 
у 20 – у званні старшого сержан-
та – Олександр став заступником 
командира групи з 36 військових. 
Не раз доводилося виконувати і 
обов’язки керівника. Саме за муж-
ність та доблесть під час виконання 
військового обов’язку згодом йому 
надали офіцерське звання молод-
шого лейтенанта. «Я не завжди по-
годжувався з вищим керівництвом, 
і за це мені частенько перепадало. 

Виконати бойове завдання, зберіг-
ши життя бійця, – головне. За весь 
період мого командування підроз-
ділом у нас не було втрат. Поранені 
були, але після лікування вони по-
верталися на службу. На війні була 
традиція: ніколи не голитися та не 
фотографуватися перед боєм. Ми 
помітили, що в іншому випадку гру-
пи завжди поверталися із втрата-
ми», – згадує ті місяці Тиводар.

...Це був його 13-й вихід у бій. Гру-
па поверталася із засідки й потрапи-
ла у пастку моджахедів. Бій тривав з 
11-ї до 19-ї години. На підмогу ске-
рували гвинтокрили та стратегічну 
авіацію. Але четверо загинуло, два-
надцятьох важко поранили. Служи-
ти повернулося лише троє.

У цьому бою куля поцілила 
Олександру Тиводару в ногу й ро-
зірвала м’язи. Його товариш зали-
шився без нирки – йому прострели-
ли спину. 

Олександра оперував україн-
ський хірург. Трохи оговтавшись, 
та все ще накульгуючи, Тиводар по-
вернувся у стрій. Майже весь час 
перебували у пустелі та горах, де в 
затінку – +60 удень. «На ліжку по-
тім ніяк не міг заснути, адже було 
зам’яко», – каже Тиводар.

Після служби він ще деякий час 
виконував завдання як резервіст. А 
одного дня вирішив припинити вій-

Олександр та Тетяна Тиводари у шлюбі 30 років

 Весілля було студентськимНайкращі спогади зберегли у сімейних світлинах
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визнання

свідоцтво про народження і за-
писав Андрієм. До речі, син як дві 
краплі води схожий на Сашу. А вже 
як назвати доцю, довго не розмір-
ковували. У моєї бабусі була сестра 
Олександра. Мені дуже подобалося 
це ім’я. Сашу назвали на її честь», – 
розповідає Тетяна.

Тиводари виховували дітей са-
мостійними, давали їм свободу ви-
бору. Тому, коли Андрій повідомив 
про намір вступити в інститут схід-
них мов Київського лінгвістичного 
університету і навчатися на пере-
кладача з японської та англійської, 
не перечили. Хоча, зізнається Те-
тяна, такий вибір їх дуже здивував. 
«Спершу ми взялися переконувати 
сина, що японська – надто склад-
на. Пропонували обрати іспанську. 
Однак він наполіг на своєму. Заці-
кавленість японською культурою в 
нього була ще з дитинства. Нині Ан-
дрій вивчає ще й китайську і живе 
у Китаї. Бачимо сина тепер рідко – 
усього один-два рази на рік», – роз-
повідає Тетяна.

Олександра ж навчається у 
Варшавському медичному універ-
ситеті. «Саша хотіла бути юристом, 
але за рік до закінчення школи ска-
зала, що вступатиме до медично-
го, – каже Олександр Тиводар. – У 
нас в родині бабуся мала середню 
медичну освіту, але лікарів не було. 
Навчання у Польщі складне, адже 
англійською мовою. Та донька в 
нас дуже наполеглива й цілеспря-
мована». 

14 років тому збулася ще одна 
мрія Олександра і Тетяни – вони пе-
реїхали у власний будинок. А про-
ектувала та будувала його дружина. 
До речі, вона змінила професію іс-
торика на будівельника. Й успішно 
працює в цій галузі. «Архітектори 
не вірили і перепитували, чи має 
Таня відповідну освіту. Я завжди по-
важав професіоналів. Дружина до 
них належить», – каже Олександр. 
«Він – господар, я – господиня. Рі-
шення ухвалюємо разом. Ніколи 
ніхто не намагався домінувати», – 
каже дружина про сімейну гармо-
нію Тиводарів. 

Є ще одна особливість у цього 
подружжя. «Якось на полюванні був 
такий кумедний випадок. Я довго 
не міг знайти патрони до рушниці 
і при друзях зателефонував Тані з 
претензіями, куди вона їх сховала. А 
сам забув, що попросив покласти їх 

З ІГОРЕМ ПАЛИЦЕЮ 
СПІЛКУВАЛИСЯ У 
БІЗНЕСОВИХ СПРАВАХ

Але це аж ніяк не всі таланти 
дружини Олександра Тиводара. Те-
тяна завжди була його товаришем 
та однодумцем у бізнесі. «У нас в 
Луцьку був ливарний завод, де ви-
готовляли алюмінієві сплави. Їх по-
стачали для виробництва двигунів 
у Volkswagen, Mersedes, Honda, 
Kawasaki. Наш завод мав європей-
ський сертифікат якості. Щотри мі-
сяці англійська компанія «Верітас» 
проводила у нас аудит», – розпові-
дає Тиводар. 

У 2000-х в Україні було лише 
п’ять таких заводів. «Однак люди, 
які тоді були при владі, робили усе 
можливе, аби монополізувати цей 
бізнес. Дуже довго з цим бороли-
ся, але сили були нерівні. Головний 
конкурент – Артемівський металур-
гійний комбінат, власником якого 
був Клюєв», – додає Олександр 
Олександрович. 

Нещодавно у волинських ЗМІ 
з’явилася інформація щодо мета-
лургійного бізнесу Тиводара. «Але 
ми ніколи не займалися метало-
брухтом, тим більше – «чорним», 
як пишуть у цій «статті», а лише 
кольоровим металом. Наш завод 
давав два відсотки приросту про-
мислового виробництва на Волині. 
Окрім того, ми працювали суто з 
юридичними особами. З приводу 
оприлюдненого матеріалу подамо 
позов до суду».  

Олександр не був одноосіб-
ним власником ливарного заводу. 
Через постійний тиск влади разом 
з партнерами вирішили його про-
дати. Тоді ж намагалися розвивати 
макаронне виробництво. Фабрику 
«Боніта» купили з товаришами на 
етапі стагнації у банку «Аваль». На-
лагодили випуск ексклюзивних ма-
каронів: гречаних, кукурудзяних, 
рисових тощо. Виготовляли і бо-
рошно. «Через рік «Боніту» теж про-
дали. Оскільки придбали її у кри-
зовому стані, потрібно було чималі 
кошти вкладати у рекламу», – каже 
Олександр Олександрович. 

А далі справою Тиводара стає 
підприємство «ІНТЕРТРЕЙД», де 
він також був одним із власників. 
«Ми займалися залізобетонними 
виробами. От, до слова, луцький 
гіпермаркет «Там Там», житловий 
комплекс «Колізей» та багато інших 
відносно нових будинків у Луцьку 
зведено з використанням наших 
матеріалів. Усі великі забудовники 
вдавалися до наших послуг», – каже 
Олександр Тиводар. 

Під час активної фази бізне-
су фірми, співвласником яких був 
Олександр Тиводар, користувалися 
транспортними послугами компанії 
Ігоря Палиці. З нинішнім головою 
Волинської обласної ради, членом 
президії партії УКРОП Тиводар був 
знайомий ще зі студентських років, 
адже обоє навчалися на історично-
му факультеті Луцького педагогіч-
ного інституту. «З Ігорем Палицею 
багато років у нас були суто ділові 
стосунки. Зараз уже їх можна на-
звати більше товариськими. Але 
Ігор Петрович дуже зайнятий, тож 
спілкуємося ми рідко», – розповідає 
Тиводар.

Тому й не дивно, що у 2015 році 
Тиводар балотувався у депутати 
Луцької міської ради від УКРОПу. 
Тоді в Луцьку укропівці фактично пе-
ремогли в 41 з 42 виборчих округів. 

P.S. У 2000 році Олександр Тиво-
дар став членом громадського фор-
мування «Варта порядку». Сьогодні 
він – його керівник. «Останні півро-
ку мені не раз казали люди з боку по-
літичних опонентів: «Ти у «Варті». 
Вийди з неї. За вами стежать. Вас 
пишуть. До вас засилають «козач-
ків»...

(Продовження 
у наступному номері)

у кишені куртки. Мої товариші дуже 
здивувалися, дізнавшись, що речі 
на полювання мені збирає дружи-
на», – розповідає Тиводар. 

Олександр – мисливець з 1994 
року. У його арсеналі – сім одиниць 
зареєстрованої зброї. Чистить її, 
розбирає та збирає майже завжди 
лише дружина. Незважаючи на те, 
що Тетяна добре знається на зброї, 
сама ніколи не хотіла бути мислив-
цем. А тому навіть на трофеї вдома 
у них негласне табу. «Останні роки 
мисливство для мене – це можли-
вість почастуватися смачним чаєм 
на травах, кулішем, посидіти у гар-
ній компанії, порозповідати анек-
доти, відволіктися від буднів», – до-
дає Тиводар. 

У дружини ж своє хобі. «Я – лю-
дина творча. Мама навчила мене 
шити, в’язати, вишивати, готувати. 
У житті мені це допомагає», – каже 
Тетяна. У її невеличкій майстер-
ні – акуратно складені коробки, в 
них – клаптики тканини. У руках 
Тетяни вони перетворюються на 
справжні шедеври – ковдри та по-
кривала. «Технікою печворк почала 
спочатку шити для себе, потім для 
друзів. А нещодавно спеціалізова-
ний магазин, де купую тканину, за-
пропонував мені співпрацю. Люблю 
використовувати у своїх роботах 
авторські колекції тканин. Пошит-
тя одного виробу займає від двох 
тижнів». А ще Тетяна вишиває бісе-
ром та власноруч виготовляє милі 
іграшки з фетру.

За військові досягнення – численні нагороди

У душі назавжди лишиться 
пам’ять про війну

Володимирська ікона Божої 
Матері – сімейна святиня

Луцьк

Луцький громадський 
активіст, колишній боєць 
«Айдару», керівник 
волинського осередку 
«Громадсько-політичної 
платформи Надії Савченко» 
Ігор Рицко виграв суд. Йому 
повернуть майно, вилучене 
під час обшуків у приватному 
будинку.

Обшуки в помешканні айда-
рівця відбулися 23 серпня. Під-
ставою стала заява народного 
депутата Ігоря Лапіна. Того дня 
правоохоронці вилучили патрони, 
комп’ютерну техніку та мобільний 
телефон активіста.

«25 серпня відбулося засідан-
ня Луцького міськрайонного суду 
щодо накладення арешту на вилу-
чене на підставі доносів ненарод-
н ого депутата Лапіна моє власне 
майно. Боремось далі. Правда на 
нашому боці», – написав Рицко в 
інтернеті. 

Як стало відомо ВН, Ігорю Риц-
ку інкримінували розкриття конфі-
денційної інформації. Йдеться про 
публікації, у яких він вказав пере-
лік разом з адресами квартир, які 
придбав Лапін, та його численні 
дорогі автомобілі. Справді, свого 
часу екс-заступник командира 
батальйону «Айдар» Ігор Рицко 
оприлюднив викривальну інфор-
мацію про маловідому діяльність 
Ігоря Лапіна. Як стверджує акти-
віст, до отримання депутатського 
мандата Ігор Лапін заробляв на 
підкупі суддів, контрабанді спирту 
й цигарок, легалізації авто, обо-
рудках із лісом та бурштином. 
Крім того, зі слів Рицка, на нарде-
па Лапіна, який грабував будинки, 
викрадав автомобілі з охоплених 
війною міст, навіть завели кримі-
нал у Сєвєродонецьку. Очевидно, 
саме така викривальна інформа-
ція Рицка, який свого часу служив 
разом з Лапіним у батальйоні «Ай-
дар», і змусила нардепа тиснути на 
нього.

Ковель 

Затягування з ліквідацією 
екологічного лиха 
навколо Ковельської філії 
державного підприємства 
«Укрветсанзавод» голова 
облдержадміністрації 
Володимир Гунчик 
перекладає на політиків та 
місцевих мешканців.

На щотижневій нараді в гу-
бернатора 28 серпня заступник 
голови ОДА Сергій Кошарук відзві-
тував, що для залагодження проб-
леми із ветсанзаводом потрібно 
понад 28 млн грн. 

«Із держбюджету Кабмін виді-
лив 17 млн грн, 1,2 млн дає облас-
ний бюджет, ще 10,4 млн грн мають 
надійти з інших джерел фінансу-
вання, зокрема з бюджету міста Ко-
веля. За ці кошти централізовано 
забезпечимо людей чистою водою 
та перемістимо відходи у десять 
бетонних ємностей розміром сім 
на сім метрів, що розташовані на 
території Ковеля. Необхідні проек-
ти вже подали в Мінрегіонбуд», – 
доповів Кошарук. 

Зауважимо, Кабмін виділив 
кошти ще в травні, утім роботи з 
утилізації відходів ковельського 
ветсанзаводу досі не розпочалися. 

Натомість Володимир Гунчик дорі-
кає місцевим жителям, а ще – народ-
ному депутату Ігорю Гузю («Народ-
ний фронт»), який неодноразово 
приїздив до ковельчан і допомагав 
привернути увагу місцевої влади 
до проблеми. «Ми пам’ятаємо де-
путатів з камерами, крики, пере-
криття дороги. Ми давно забули б 
про проб лему ветсанзаводу, утилі-
зувавши відходи, зачистили б тери-
торію та закрили б підприємство. 
Натомість робили на цьому піар. Ми 
завжди славилися тим, що з мухи 
робили слона – так зробили і в Ко-
велі», – висловився губернатор. 

Нагадаємо, доки ситуація не 
набула широкого розголосу в сус-
пільстві, наслідки екологічного 
лиха намагалися тихцем прихова-
ти. Тонни мертвеччини викинули в 
лісі на Маневиччині, також хотіли 
захоронити рештки біля села По-
ворськ, одначе місцеві перекрили 
дорогу й не дали цього вчинити.

Допоки чиновники перекла-
дають відповідальність на інших, 
а робота з утилізації тваринних 
реш ток не відбувається, довкіл-
ля все більше забруднюється. На 
територію уже почали зливати 
нечистоти та перетворюють її на 
стихійний смітник.

ГУНЧИК ПРО ВЕТСАНЗАВОД: 
«ІЗ МУХИ ЗРОБИЛИ СЛОНА»

СУД ПОВЕРНУВ РИЦКУ МАЙНО, 
ВИЛУЧЕНЕ ЧЕРЕЗ ДОНОСИ ЛАПІНА

Ратнівський район

Лейтенант Василь 
Тарасюк із 
селища Заболоття 
Ратнівського району 
отримав орден 
«Золота Зірка» з 
рук Президента у 
День Незалежності 
України, інформує 
«ТСН.ua». 

Василь сховав у 
бліндажі всіх своїх під-
леглих, узяв протитан-
ковий гранатомет і ви-
грав бій один на один 
із танком. 

У хлопця багато 
контузій, безліч по-
ранень. Та попри це, 
Василь повернувся на 
фронт.

23-РІЧНИЙ 
ЛЕЙТЕНАНТ – 
ГЕРОЙ 
УКРАЇНИ
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Є незмінна земля, і усе на ній – зміна невпинна. Олег Ольжич

ЗАСЛУЖИТИ ПЕНСІЮреформа

законопроект

У рамках змін 
до пенсійного 
законодавства 

планують скасувати 
призначення пенсій за 
вислугу років, щоправда, 
за певними винятками, 
а також запровадити 
можливість купівлі 
страхового стажу.

Як розповіла директор депар-
таменту пенсійного забезпечення 
Міністерства соціальної політики 
Валентина Кудін, з 1 січня 2018 року 
інститут пенсій за вислугу років 
припинить існування. При цьому 
для працівників галузей освіти, 
охорони здоров’я та соціального 
захисту фіксується право на при-
значення такої пенсії. Йдеться про 
тих, хто за станом на 1 січня 2018 
року матиме необхідну вислугу, 
що становитиме 26 років. Пенсію 
за вислугу років призначають при 
звільненні.

Урядовець відзначила, що 
основ на ідея пенсійної реформи по-
лягає у єдиних умовах призначення 
пенсій: і для держслужбовців, і для 
інших професій, за винятком тих, 
хто має шкідливі умови праці.

Нині з 12 млн пенсіонерів 8 млн 
осіб отримують мізерну мінімальну 
пенсію – 1312 грн. Ця сума становить 
приблизно 50% вартості споживчо-
го кошика фактичного прожитково-
го мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність. Середній розмір 
пенсії становить лише 1888 грн, і це 
означає, що більшість пенсіонерів 
живуть за межею бідності.

Валентина Кудін також повідо-
мила, що в рамках змін до пенсій-
ного законодавства, які пропонує 
уряд, є можливість купівлі до 24 мі-
сяців страхового стажу. У разі купів-

лі стажу до 12 місяців мінімальний 
страховий внесок збільшуватимуть 
на коефіцієнт 2, а в разі купівлі від 
13 до 24 місяців страхового стажу – 
на 1,5. Тривалість купленого стажу 
враховуватимуть лише для визна-
чення права на пенсію, але не для 
підвищення її розміру.

Наразі 25% зайнятого населен-

ня не сплачує єдиний страховий 
внесок (16,3 млн осіб – зайняте на-
селення, тобто ЄСВ не сплачують 
приблизно 4 млн осіб). Із 26 млн 
населення віком від 16 до 60 років 
страхові внески на постійній основі 
самі сплачують 10,5 млн, за 1,5 млн 
сплачує держава. 

Нині право на пенсію за віком 

мають чоловіки, яким виповнило-
ся 60, та жінки, яким виповнилося 
58 років (60 років – починаючи з 
2021 року), за наявності страхового 
стажу не менш як 15 років. З 1 січня 
2018 року право на призначення 
пенсії за віком після досягнення 
60 років матимуть лише ті особи, у 
яких страховий стаж становитиме 

На вітчизняному ринку 
праці грядуть цікаві 

зміни. Розроблений 
Кабінетом Міністрів 
законопроект нового 
Трудового кодексу ухвалили 
в першому читанні. Комітет 
з питань соціальної політики 
підготував документ до 
другого читання, передає 
«Судово-юридична газета». 

НЕМАЄ МЕДИЧНОГО 
ОГЛЯДУ – ДО 
ПОБАЧЕННЯ

У разі ухвалення закону в за-
пропонованому на цей момент 
варіанті відсторонити від роботи 
зможуть працівника, який пере-
бував у контакті з інфекційним 
хворим, наприклад, під час грипу. 
Тобто, якщо ви поспілкувалися з 
людиною, у якої грип, то вже пра-
цювати не будете, щоб не заражати 
інших. Також зможуть відстороня-
ти співробітників, які відмовилися 
від вакцинації і медогляду. Цікаво, 
що в законі не вказано, за чий ра-
хунок будуть оплачувати медич-
ний огляд.

Працівник може бути усунений 
також через те, що «порушує нор-
мальну роботу юридичної особи». 
Поняття «нормальна робота» ніде 

Громадяни, які не змогли 
оформити субсидію 

через відсутність офіційної 
прописки, можуть 
повторно звернутися 
до органів соціального 
захисту, оформивши 
договір оренди житла у 
довільній формі.

Як відомо, субсидію оформ-
ляють суто на зареєстрованих у 
житловому приміщенні людей, 
проте в Кабміні повідомили, що 
відтепер на неї мають право й ті, 
хто орендує житло.

«Якщо людина не змогла 
оформити субсидію через відсут-
ність прописки в цьому помеш-
канні, але там проживає і спла-

ЯК ОТРИМАТИ СУБСИДІЮ 
НА ОРЕНДОВАНІЙ 
КВАРТИРІ

чує рахунки за тепло, газ, світло 
й воду, держава забезпечила їй 
можливість скористатися безпо-
воротною допомогою (субсидією) 
на підставі договору оренди жит-
ла», – повідомила прес-служба 
Кабміну.

Рішенням уряду не визна-
чено жорстких вимог до такого 
документа: договір не потрібно 
завіряти нотаріально, натомість 
достатньо лише двох підписів – 
власника житла та орендаря.

В уряді наголосили, що такий 
документ є офіційним підтвер-
дженням права людини на субси-
дію і його мають брати до уваги 
місцеві органи соціального захис-
ту населення на користь сім’ї.

СПІЗНИВСЯ – І 
ВТРАТИВ РОБОТУ
УЖЕ ВОСЕНИ НОВИЙ ТРУДОВИЙ КОДЕКС 
МОЖЕ ЗДИВУВАТИ НОВАЦІЯМИ

не трактується детальніше. Наприк-
лад, якщо співробітник спізнюється 
на 5 хвилин, то буде вважатися, що 
він порушує «нормальну роботу» 
підприємства і може бути також 
звільнений.

ОБМАН І 
НОВОВВЕДЕННЯ

Нових підстав для звільнення 
тепер чимало. Це може призвести 
до серйозних маніпуляцій з боку ро-
ботодавців. Звільнити зможуть за: 
незадовільний стан здоров’я; неза-
довільну кваліфікацію, яка підтвер-

джується атестацією; відмову від 
щеплення або проходження медич-
ного огляду; втрату працездатності; 
порушення «нормальної роботи». 

Також вводиться нова при-
чина – звільнення за обман. У до-
кументі сказано, що в разі отри-
мання людиною роботи, яку вона 
не зможе виконувати, її звільнять. 
Наприклад, при прийомі на ро-
боту кандидат на посаду вказав 
неправдиві дані або прибрехав у 
резюме. 

А от про скорочення штату 
роботодавець має попередити мі-
німум за два місяці в письмовому 
вигляді. Крім того, працівник після 
попередження про скорочення 
в робочий час має право шукати 
нову посаду і ходити на співбесіди, 
при цьому позначатися це на його 
заробітній платі не буде.

Тепер повідомляти про своє 
звільнення співробітник має всьо-
го за три дні, а не як раніше – за 
два тижні. Зробити це можна буде 
через електронну пошту, особисто 
присутнім бути не обов’язково. 

не менш як 25 років. Вимога до міні-
мального страхового стажу посту-
пово збільшуватиметься (щороку 
на рік), і в 2028 році становитиме 
35 років.

Громадяни матимуть право на 
пенсію за віком у 63 роки за наяв-
ності на 1 січня 2018 року стажу від 
15 до 25 років. У наступні роки цей 
показник щороку буде збільшува-
тися на 12 місяців і в 2028 році ста-
новитиме від 25 до 35 років. Тобто у 
2028 році право на пенсію за віком 
у 63 роки матимуть особи зі страхо-
вим стажем від 25 до 35 років.

З 1 січня 2018 року для осіб, які 
досягли 65 років, мінімальний роз-
мір пенсії за віком (за наявності у 
чоловіків 35 років, а в жінок 30 ро-
ків страхового стажу) встановлять 
на рівні 40% мінімальної заробітної 
плати. За наявності страхового ста-
жу меншої тривалості мінімальний 
розмір пенсії за віком встанов-
люється у пропорційно меншому 
розмірі, виходячи з прожиткового 
мінімуму, встановленого для непра-
цездатних осіб. 

При цьому законопроект пе-
редбачає перехідний період: ті 
особи, які мають 15 і більше років 
страхового стажу, зможуть зверта-
тися по призначення державної со-
ціальної допомоги у період до 2021 
року, аби мати джерело доходів. 
Ті, кому бракує страхового стажу 
(25 років для призначення пенсії за 
віком), зможуть допрацювати по-
трібні роки, або ж докупити страхо-
вий стаж, що коштуватиме 1408 грн 
за місяць. Страховий стаж врахову-
ється і за період персоніфіковано-
го обліку, і за період діяльності до 
2004 року.

politeka.net

ukr.segodnya.ua

5.ua

ukr.segodnya.ua

Відпустка за новим кодексом становитиме не 24, а цілих 28 днів

Нині з 12 млн пенсіонерів 8 млн осіб отримують 
мізерну мінімальну пенсію – 1312 грн

Звільнити можуть і через обман
Договір можна 
не завіряти нотаріально

новація
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І мости руйнуються від того, що всі йдуть у ногу. Флоріан Боднар

ПООБІЦЯЛИ 
І ЗАБУЛИ
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ 
АТОВЦІВ, ЯКІ НЕ ОФОРМИЛИ 
ДОКУМЕНТІВ, МОЖУТЬ 
ЗАБРАТИ

Волинь

Чимало учасників АТО й ро-
дини загиблих не завершили 
процедуру оформлення доку-
ментації на надані їм земельні 
ділянки. Тих, хто не встиг офор-
мити документи, можуть позба-
вити права на землю. 

Зі слів першого заступника 
начальника головного управ-
ління Держгеокадастру в об-
ласті Анатолія Полякова, дозвіл 
на розробку документації на 
земельні ділянки видали 3774 
особам. «Серед усіх дозволів 
1803 – на садівництво, 11 – на 
індивідуальне будівництво, 
1960 – для ведення сільськогос-
подарської діяльності. Загалом 
ці площі сягають 3338 гектарів. 
Із усіх виданих дозволів на роз-
робку документації 2293 про-
екти землеустрою затвердили. 
Втім є 334 учасники АТО, які вза-
галі не уклали договори на роз-
роблення документації, хоча 
дозвіл давали ще в 2014 році», – 
повідомив чиновник. 

Натомість голова Волин-
ської облдержадміністрації Во-
лодимир Гунчик заявив, що піс-
ля детального вивчення ситуації 
їхні ділянки можуть передати 
іншим людям. «На виготовлен-
ня документації передбачено 
шість місяців. Однак є такі, хто 
за три роки її не оформив. За 
вересень проведемо перевірку 
використання земель, і є варі-
ант, що їх буде передано іншим 
учасникам АТО», – зазначив го-
лова ОДА.

Утім, як свідчить практика, 
одним атовцям лишень обіця-
ють землю, а іншим виділяють 
ділянки у хащах та на болотах. Є 
й чимало скарг на ігнорування 
та зволікання з боку чиновни-
ків.

де правди шукати?

ukr.segodnya.ua

Віднедавна 14 жовтня – 
вихідний на честь Дня 

захисника України. Але 
припадає він цьогоріч 
на суботу. Тому українці 
відпочиватимуть три дні 
поспіль, оскільки вихідний 
за це державне свято 
перенесли на понеділок, 
16 жовтня.

СКІЛЬКИ 
ВІДПОЧИВАЮТЬ 
УКРАЇНЦІ

Цьогоріч українцям належить 
11 державних вихідних. При цьому, 
якщо вихідний припадає на суботу 
або неділю, його переносять на по-
неділок.

Також українцям належить 24 
дні відпустки (два дні за кожний 
відпрацьований місяць). Приблиз-
но така ж кількість вихідних у біль-

  Наталія ЛЕГКА
Фото автора
Старовижівський район

ситуація

відпочинок

Близько десяти 
років тому 
аматори пляжного 

волейболу облаштували 
в центрі Старої Вижівки 
майданчик розміром 
вісім на вісім метрів, 
що відповідає умовам 
гри у цей вид спорту. 
Тут збиралися не лише 
любителі гри – ї ї учасники 
та вболівальники, а щоб 
згаяти час, подеколи й 
звичайні перехожі. 

Та згодом селищем прокоти-
лися чутки, що на місці цього поля 
планують встановити дитячий май-
данчик. «Це щоб дорослі дядьки в 
трусах не бігали у центрі селища», – 
аргументував багато хто з жителів 
райцентру такий підхід до справи. 
Тут же планували закласти й пар-
кову зону, про що роками точилися 
розмови. Та після того, як бар, що 
розташований по сусідству з май-
данчиком, розширили, побудували 
там танцювальний зал, для алей та 
лавочок не залишилося місця. 

Попри гострі суперечки між за-
хисниками волейбольного майдан-
чика та їхніми опонентами, на місці 
заняття спортом і справді з’явилося 
кілька елементів для відпочинку 
малечі. Однак частими відвідувача-
ми дитячого містечка стали дорослі 
із сусіднього бару, від чого тріщали 
гойдалки та каруселька. Тому ново-
обраний старовижівський селищ-
ний голова Володимир Семенюк 
дав чітку команду обгородити дитя-
че містечко і розмалювати паркан у 
кольори веселки. Натомість опори 
від волейбольної сітки перенесли 
та вкопали біля старого корпусу 
місцевої гімназії, але нове місце не 
стало осередком здорового спосо-
бу життя.

ПЛЯЖНИЙ ВОЛЕЙБОЛ: 
РОЗБІРКИ ПО-ЧЕВЕЛЬСЬКИ

АМАТОРІВ СПОРТУ 
ПРИЙНЯЛО ОЗЕРО 
СВЯТЕ

Тож любителям волейболу до-
велося шукати іншу територію для 
занять спортом. Облаштований 
біля річки Вижівки у райцентрі 
майданчик також не прижився. Не 
підійшли спортсменам і два волей-
больні майданчики біля професій-
ного ліцею. Тож вибір випав на бе-
рег озера Святого, що в селі Чевелі. 
Мальовнича природа, водойма 
серед лісу, натуральний пісочок, 
тиша та спокій, де дядьки в трусах 
уже нікому не заважатимуть, – хіба 
не ідеальні умови для пляжного во-
лейболу? Після напруженої гри тут 
можна ще й скупатися. Тож у 2004 
році ветерани цього виду спорту 
вкопали тут металічні стояки для 
волейбольної сітки. Поряд вста-
новили ще й дерев’яні – на той ви-
падок, коли на спортивні турніри 
з’їдеться багато команд, змайстру-
вали два столики.

– Берег Святого бачив чимало 
різноманітних змагань обласного та 
районного значення, присвячених 
Дню Незалежності, Дню підприєм-
ця, іншим державним та релігійним 
святам, – розповідає аматор волей-
болу, голова районної громадської 
організації «Рідна Старовижівщина» 
Ярослав Бащук. – Тут сходилися в 

У ЖОВТНІ УКРАЇНЦІВ 
ЧЕКАЮТЬ ТРИВАЛІ ВИХІДНІ

шості пострадянських країн. На 
честь свят 13 вихідних мають Росія 
та Австрія, 14 – Іспанія та Мальта. 
Найменше вихідних у Бразилії – 
всього 5 святкових днів. При цьому 
щорічна відпустка тут становить 30 
календарних днів, з урахуванням 
чого бразильці відпочивають стіль-
ки ж, скільки й українці.

ЩО МОЖЕ 
ЗМІНИТИСЯ 
НАСТУПНОГО РОКУ 

Уже в 2018 році кількість свят-
кових вихідних може скоротитися. 
Український інститут національної 
пам’яті презентував законопроект, 
згідно з яким календар свят карди-

нально зміниться. Якщо документ 
підтримають парламентарі, вже в на-
ступному році замість 11 святкових 
вихідних залишиться тільки 9. 

8 березня і 9 травня залишаться 
святковими днями: концерти і офі-
ційні заходи ніхто скасовувати не 
планує, проте вихідних у ці дні не 
буде. «Оскільки святкування дер-

жавних свят має сприяти відновлен-
ню історичної пам’яті і формуванню 
національної ідентичності грома-
дян України, на статус державних 
можуть претендувати тільки ті дати 
і події, які співвідносяться з держав-
ними та історико-культурними», – 
йдеться в документі. 

Крім того, переносити вихідний, 
який збігається з суботою або не-
ділею, не будуть (крім вихідних на 
Великдень і Трійцю).

У календарі з’являться нові свят-
кові (але робочі) дні. Наприклад, 
Український інститут національної 
пам’яті пропонує узаконити цілий 
перелік скорботних днів. Нововве-
дення спричинили бурхливу реак-
цію в українському суспільстві, від-
значає глава установи Володимир 
В’ятрович. Так, відомство отримало 
672 звернення від громадських ор-
ганізацій, профспілок і політичних 
партій з проханням прислухатися 
до їхньої позиції. Саме під тиском 
громадськості інститут вирішив за-
лишити понеділок після Великодня 
і Трійці вихідними днями.

Які дні залишаться вихідними
Новий рік – 1 січня;
Різдво – 7 січня;
День праці – 1 травня;
День пам’яті і примирення – 
8 травня;
День Конституції – 28 червня;
День Незалежності – 24 серпня;
День захисника України – 
14 жовтня;
Великдень;
Трійця.

поєдинку спортсмени 10-15 команд 
Луцька та Луцького району, Кове-
ля та району, Камінь-Каширського, 
Любомльського, Ратнівського райо-
нів. Перед початком змагань тради-
ційно лунав гімн України, піднімали 
державний прапор. Відповідно, і 
наша команда їздила на запрошен-
ня колег у ці райони. 

Ярослав Лікандрович згадує 
останній турнір, присвячений од-
ному з найактивніших старовижів-
ських волейболістів – Петру Чорно-
му, який традиційно організовують 
до дня народження спортсмена на 
початку липня. На ньому було пред-
ставлено 10 команд, серед яких три 
з Ковеля та три з Ратного. У змаган-
нях брали участь два майстри спор-
ту України. Поєдинки тривали два 
дні. Приємно, що кубок залишився 
в господарів.

НЕ БЕЗ ЛОЖКИ 
ДЬОГТЮ

І все було б ідеально, якби не 
одне «але». Після чергових змагань 
у 2016 році, приїхавши на озеро, ен-
тузіасти волейболу вперше побачи-
ли зрізані залізні стояки для сітки. 

– Я тоді звернувся в поліцію, – 
розповідає Ярослав Бащук, – там 
пообіцяли розібратися, але й досі 
ніхто нічого не з’ясував. Та на цьо-
му варварство щодо майданчика 
не закінчилося. Ми встановлювали 
інші стояки, їх традиційно знову 
зрізували. Подібну картину поба-
чили й після останнього турніру на 
початку липня цього року. Хтось за 
допомогою автомобіля, який зали-
шив слід, витягнув опори. Розрізані 
на поліна, вони ще горіли. На дея-
ких пилкою були вирізані хрести. Я 
знову звернувся в поліцію – відпо-
віді поки що не отримав. Був у голо-
ви Старовижівської РДА Анатолія 
Бринчука, він пообіцяв розібрати-
ся. До розв’язання цієї проблеми 
залучили депутата районної ради 
Михайла Шлапая. 

НЕ ДАЮТЬ СПОКОЮ 
ДАВНІ ОБРАЗИ?

З приводу цього прикрого інци-
денту звертаюся до поліського сіль-
ського голови Олександра Карпука, 
оскільки озеро Святе розташоване 
на території цієї сільської ради, не-
хай і за межами населеного пункту. 
Почуті аргументи вражають примі-
тивізмом.

– Кілька років тому підлітків з 
Чевеля образили волейболісти зі 
Старої Вижівки, які сказали, що міс-
цеві не гідні навіть їхній м’яч у руках 
тримати, – розповідає Олександр 
Петрович. – Нині юнаки подорос-
лішали і таким чином вирішили 
по мститися кривдникам, тому й 
руйнують стояки. Окрім того, на 
місці, де облаштовано майданчик, – 
громадський пляж, а волейболісти 
заважають відпочивальникам, об-
межуючи їх у можливості поніжити-
ся на теплому пісочку.

Мені не раз доводилося відпо-
чивати на березі Святого. Відвіду-
вачів тут небагато, бо дістатися на 
віддалену водойму може не кожен. 
Люди без проблем, мирно розподі-
ляють між собою і приозерну тери-
торію, і встановлені для відпочинку 
альтанки, а дехто запливає навіть у 
хатинку, що стоїть на воді. Тут виста-
чає місця всім, конфліктувати немає 
жодних підстав. А якщо сільському 
голові добре відомі особи «скрив-
джених», які давно подорослішали, 
то чи не пора з ними і поговорити 
по-дорослому, нагадати, що таке 
добре, а що погано?..

НАСАМКІНЕЦЬ
Нині ми часто нарікаємо на 

те, що українці стають нацією, яка 
виходить в лідери зі споживання 
алкоголю, що в нас процвітають 
хронічні недуги, які значно помо-
лодшали, що люди все менше ува-
ги приділяють своєму здоров’ю, 
фізичній культурі та спорту. Барів і 
ресторанів більшає, а спортивних 
споруд – меншає. Старовижівські 
ж ветерани пляжного волейболу 
Ярослав Бащук, Петро Чорний, Рос-
тислав Кондрацький, Петро Сащук, 
Валерій Базюк та їхні молодші коле-
ги – брати Олександр і Антон Шуми, 
Віталій та Дмитро Базюки, Олек-
сандр Гурський, навпаки, подають 
хороший приклад тим, хто поряд. 

То, може, пора сторонам, що во-
рогують, врешті примиритися, потис-
нути руки й зіграти матч-реванш на 
користь здорового способу життя?

334 учасники АТО не уклали 
договори на розроблення 
документації

vlasno.info

На цьому майданчику зіграли не один 
матч обласного та районного рівнів

Озеро Святе
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І СРІБНА ЛОЖКА 
НЕ ДОПОМОЖЕ  

� Не беріть у кошик перестиглих грибів, 
бо вони одразу починають гнити. Вжи-
вати їх небезпечно.

� Не залишайте надовго свіжі гриби не-
перебраними й непочищеними – у них 
швидко з’являються небезпечні для 
здоров’я речовини. Намагайтеся від-
варити, а краще приготувати гриби в 
день збирання.

� Страви зі свіжих грибів не варто готува-
ти на кілька днів.

� Недоварені гриби плавають, готові – 
опускаються на дно.

� Якщо гриби неїстівні, опущена у гриб-
ний відвар срібна ложка темніє. Але 
цей спосіб ненадійний. 

� Цибулина, занурена в посудину, де ва-
ряться отруйні гриби, стає чорною. 
Однак не завжди. Іноді цибуля може 
чорніти і біля їстівних грибів.

� Щоб печериці не дуже чорніли, помийте їх 
водою з оцтом або лимонною кислотою. 

� Гриби, які хочете сушити, не промивай-
те, а лише старанно очистіть від бруду.

� Сухі гриби зберігайте в закритому по-
суді. Інакше зникне аромат.

� Якщо сухі гриби потримати кілька го-
дин у молоці, куди додано трохи солі, 
вони стануть такими, як свіжі. 

� При обробці гриби треба кип’ятити 
10-15 хв у воді, після чого відвар злити. 
Лише тоді їх можна варити або смажити.   

� Обов’язково слід вимочити або відва-
рити їстівні гриби, які використовують 
для соління: грузді, вовнянки та інші, 
що містять молочний сік. Це дозволить 
позбутися гірких речовин, які уража-
ють слизову оболонку шлунка.   

� Не варто пригощати грибами дітей, 
старших людей та вагітних жінок.   

� Гриби (зеленушка, синяк-дубовик, та 
деякі інші) містять отруйні речовини, 
які у шлунку не розчиняються. У вза-
ємодії з алкоголем отрута може спро-
вокувати бурхливе отруєння.

грибникам на замітку

смакота 

ЧИ ВАРТО ДАВАТИ ДІТЯМ СОЛЕНІ 
ТА МАРИНОВАНІ ОВОЧІ 
Соління – один з найпростіших способів консервації. 
Основний консервант – сіль. Хоча іноді в рецептах 
консервування рекомендують додавати цукор та кілька 
крапель оцту. Однак пам’ятайте, що велика кількість 
солі, яку застосовують у засолювані овочів, може мати 
негативний вплив на травлення та на смакові звички дитини.
Бажання їсти солоне, якого малюк може набути вже з трьох 
років, може обернутися спалахом гіпертонії у зрілому віці та 
старості, а відвикнути від солі дуже важко. 
Тому солені огірки, помідори, кабачки та інші овочі малюк 
може їсти з трьох років, та й то потроху. Найкраще давати 
дітям малосольні овочі. 
Маринування найменше підходить для малюків. Оцет, який 
застосовують для цього, навіть у розчиненому вигляді 
подразнює слизову шлунка, тому не бажаний не тільки для 
дітей, а нерідко і для дорослих.  

ПОМІДОРИ ПРО ЗАПАС: 
МАРИНОВАНІ, КВАШЕНІ, В’ЯЛЕНІ  

ФАРШИРОВАНІ ПЕРЦІ 

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

смак

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

МАРИНОВАНІ 
На 1 кг помідорів: 
• 2 г дрібно нарізаних 
   листків хрону 
• 50 г кропу  • 4 г часнику
• 4 г селери та петрушки 
• 0,2 г стручкового червоного 
   гіркого перцю 
• 1 лавровий листок 
 • 50 г цукру  • 50 г солі 
• 225 г 5% оцту 

 Для маринування можна 
обра ти томати будь-якої стиглос-
ті та форми. Помідори діаметром 
до 65-70 мм маринують цілими, а 
великі – половинками. 

Плоди сортують за стиглістю, 
формою. Одночасно готують ма-
ринад. На одну банку місткістю 
0,5 л його треба 215-220 г. В ема-
льованому посуді нагрівають 
воду, додаючи сіль і цукор. Суміш 
кип’ятять 10-15 хв, фільтрують 
через 3-4 шари марлі, доводять 
до кипіння і додають оцет. 

У підготовлені банки на дно 
вкладають зелень, прянощі, а 
потім томати. Наповнені банки 
заливають гарячим маринадом, 
накривають прокип’яченими 
кришками і стерилізують: 0,5 л – 
5 хв, 1 л – 8 хв, 3 л – 15 хв. 

Після стерилізації банки 
геометрично закупорюють і, 
перевернувши шийкою вниз, 
швидко охолоджують у прохо-
лодному місці (щоб помідори не 
розм’якли), але не на протязі. 

На одну банку місткістю 3 л:
• 4 г листків селери і петрушки 
• 50 г кропу  
• 4 листки смородини
• 1 лавровий листок 
• 1 невеличку цибулину 
• 4 чорні пекучі перчини  
   горошком 
• 1 виноградне гроно
• 1,5 ст. ложки оцту 
• 2 ст. ложки солі
• 1 ст. ложка цукру

На дно банки покласти по-
ловину спецій та зелені, на них – 
помідори, зверху – знову зелень, 
що залишилася. 
Можна не зава-
рювати  маринад, 
сіль та цукор по-
класти в банку, 
вилити оцет, за-
лити водою, на-
крити кришкою 
і стерилізувати 
за температури 
100° С 20 хв. 

ЗІ СВИНИНОЮ
• 6 перців  
• фарш зі свинини  
• 2 цибулини  
• 1 ст. ложка рису  
• 1 морквина  
• 3 ст. ложки томатної 
   пасти або кетчупу  
• 1 яйце  • олія  • зелень, сіль, перець за смаком

Перці помити, видалити плодоніжку і насіння. Рис відварити 
до напівготовності. Цибулю нарізати півкільцями, моркву натерти 
на тертці з великими отворами, обсмажити на олії до золотистого 
кольору. Додати фарш, сире яйце, сіль, спеції, добре перемішати й 
потримати на маленькому вогні 5-7 хв. Потім додати рис і ще раз пе-
ремішати, за потреби досолити або додати спецій. 

Фарширувати перці приготованою начинкою. Потім на дно 
каструлі, у якій будуть тушкуватися перці, налити трохи олії, 
покласти 2-3 чорні перчини горошком, викласти перці. Влити 
окріп, щоб він ледь покривав перці, накрити кришкою й тушку-
вати 35-40 хв. 

Коли вода у каструлі з перцями закипить, додати томатну пасту 
та зменшити вогонь. 

Готові фаршировані перці подавати із зеленню та сметаною. 

З КУРЯТИНОЮ
• 6 перців • куряче філе  • 3 цибулини • 2 помідори
• 3 морквини  • 3 зубці часнику • 0,5 л курячого бульйону  
• 2 ст. ложки томатної пасти • олія 
• зелень, сіль, перець за смаком  

Філе нарізати дрібними шматочками й обсмажити до напівго-
товності. Додати моркву, натерту на тертці з великими отворами, 
нарізану півкільцями цибулю, нарізані кубиками помідори й по-
дрібнений часник. Посолити, додати спеції, тушкувати 20 хв.

Перці помити, видалити плодоніжку і насіння, начинити приго-
товленим фаршем. Скласти в каструлю, на дно якої налити трохи 
олії, залити їх курячим бульйоном, додати томатну пасту й тушкува-
ти 20-30 хв. За кілька хвилин до готовності додати дрібно нарізану 
зелень. Подавати перці зі свіжою зеленню та сметаною. 

Ю
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КВАШЕНІ
На 1 кг помідорів:
• по 30 г петрушки, селери 
   та кропу 
• 15 г листків хрону  
• 5 г листя м’яти
• 3 г стручкового гіркого перцю 
• 10 г часнику
• 4 листки вишні
• 4 листки винограду 
• 4 листки смородини

Для соління краще брати 
щойно зірвані помідори, без 
пошкоджень та з пружною 
м’якоттю. На дно слоїка треба ви-
класти 1/3 спецій, а потім щільно 
до половини банки – помідори, 
оскільки смак готового продукту 
залежить від щільності укладан-
ня томатів. Нещільно вкладені 
можуть бути пересолені. 

Далі вкладають наступну 
третину спецій, зверху – томати, 
а на них – решту спецій. Одно-
часно готують соляний 6% роз-
чин (на 1 л води – 60 г солі) для 
томатів бурого, рожевого і зеле-
ного кольорів, і 7% (на 1 л води – 

70 г солі) – для червоних. 
Наповнені банки заливають 

профільтрованим розсолом і ви-
тримують за температури 200С 
10 діб без герметичного закупо-
рювання. 

Після закінчення бро-
діння кришки слід зняти та 
прокип’ятити, а в банки долити 
розсіл так, щоб злити утворену 
плісняву, герметично закупори-
ти прокип’яченими кришками і 
зберігати у прохолодному місці. 

З ЧОРНИМ ПЕРЦЕМ 
На заливку: 
• 2 л води   • 150 г цукру
• 100 г солі  • 1 скл. оцту
• зелень, спеції 

На дно підготовлених слоїків 
покласти зелень та спеції. По-
мідори 2 хв бланшувати. Великі 
розрізати на чотири частини, 
менші – на дві. Вмочити зрізами 
у чорний мелений перець і ви-
класти у слоїк, перекладаючи 
нарізаною кільцями цибулею. 
Залити маринадом і стерилізу-
вати 10 хв. Закатати. 

В’ЯЛЕНІ 
В ідеалі сушити потрібно 

стиг лі, невеликі, м’ясисті помі-
дори зі щільною м’якоттю. Тра-
диційно вибирають помідори-
сливки з рівною і чистою, без 
пошкоджень, поверхнею, не 
гнилі і не перезрілі. Такі помідо-
ри містять менше соку й насін-
ня, тому засушувати їх набагато 
швидше та ефективніше.

При розрахунку кількості 
треба мати на увазі, що з 15-20 кг 
свіжих овочів виходить 1-2 кг 
в’ялених. Підготувати помідори 
до сушіння можна наступним 
чином: їх потрібно промити, 
очистити від насіння, перегоро-
док і плодоніжки, на свій роз-
суд зняти або залишити шкірку. 
Нарізати плоди навпіл уздовж 
або поперек кілечками, тут теж 
варто діяти на свій розсуд: помі-
дори більшого розміру і круглої 
форми краще розрізати товсти-
ми скибочками-кільцями, а не-
великі – уздовж половинками 
або ж четвертинками: так вони 
рівномірно просушаться, очис-
тити від м’якоті їх буде значно 
легше. Підготовлені половинки 
добре обсушити. Іноді шматоч-
ки помідорів трохи маринують 
перед сушінням, хоча це зовсім 
не обов’язково.

Для сушіння помідорів піді-
йдуть усі трави італійської кух-
ні (розмарин, чебрець, орега-
но, базилік тощо), а також для 
оригінального аромату можна 
додати, крім традиційних чор-
ного і перцю чилі, хмелі-сунелі, 
кардамон, селеру, кмин, кайєн-
ський перець, імбир, барбарис, 
зіру, коріандр. Найкраще суміш 
спецій стовкти безпосередньо 
перед додаванням у томати 
або в заливку для їх зберіган-
ня, так аромат буде більш ін-
тенсивним.

Для сушіння помідорів най-
краще використовувати мор-
ську сіль. Втім із нею потрібно 
бути обережними, інакше по-
мідори втратять солодкість і бу-
дуть нагадувати на смак тарань-
ку. Цікаво, що під час сушіння 
на сонці сіль додають завжди, а 
під час сушіння в духовці вона – 
необов’язковий елемент. Пояс-
нити це можна: під час сушіння 
на сонці сіль відіграє роль кон-
серванта і не дає помідорам 
згнити.

я. 
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ВІВТОРОК 5 вересня
06.00, 19.55 Д/с 
«Орегонський путівник» 
06.30, 09.25 Анонс дня 
06.35, 07.30, 07.40, 
08.15, 09.20, 14.45, 
17.35 Світ он лайн 06.40 
М/с «Піп відкриває світ» 
07.30 Ера бізнесу 07.35 
Агроера 07.40 Спорт 
07.50 Від першої особи 
08.35 Д/с «Дика планета» 
09.00 Д/с «Супервідчуття» 
09.30 Т/с «Гранд-готель» 
11.20 Т/с «Епоха честі» 
13.00, 15.00, 18.30, 
21.00, 01.25 Новини 
13.15, 23.00 Д/ф «Микола 
Руденко. Формулу 
життя знайдено» 14.00 
Розсекречена історія 
15.20 Фольк-music 16.40 
Д/с «Садові скарби» 
17.00 Д/с «Розповіді 
про Хансік» 17.40 М/с 
«Легенда про Білосніжку» 
18.15, 01.10 Новини. Світ 
18.45, 01.50 Щоденне 
ток-шоу 19.00, 02.20 
Новини. Культура 19.20, 
00.35 Д/с «Мистецький 
пульс Америки» 20.30 
Наші гроші 21.30, 02.05 
Новини. Спорт 21.50 Т/с 
«Нові світи» 23.30, 02.40 
Д/с «Увесь цей джаз» 
03.45 Т/с «Таксі» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00 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
21.00 Х/ф «Ціпонька»
23.10 Х/ф «Кохання та 

інші негаразди»
01.00 Х/ф «Закляття 2»

НОВИЙ КАНАЛ
06.35, 15.30 «Все буде 

добре!»

08.30 «Все буде смачно!»

11.05 «МастерШеф - 5»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Тато Ден»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 7»

23.25 «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
06.00, 13.40, 15.30 Т/с 

«Черговий лікар 3»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.50, Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях. 

Новий сезон
11.30 Реальна містика 
16.00 Т/с «Адвокат»
18.00 Т/с «Жіночий 

лікар 3»
19.45 «Говорить Україна»
21.35 Футбол. 

Кваліфікація ЧМ-2018. 
Ісландія - Україна

00.10 Т/с «Закон і порядок: 
Спеціальний корпус»

02.05 Х/ф «Форсаж 4»

УКРАЇНА
06.00, 19.00 Бандитський 
Київ 07.20 Підроблена 
історія 08.10, 12.50 
Правила життя 09.00 
Правда життя 10.00, 
21.40 Мисливці за 
зброєю 10.50, 17.00 
Операція: людожери 
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, 22.40 Квест 20.00 
Паранормальний світ 
00.30 Війна всередині 
нас 02.40 Два Миронових 
03.30 Володимир Басов

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.00 «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 «Міняю жінку - 5»
13.50 Т/с «Пончик Люся»
14.45 Т/с «Свати - 3»
15.45 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Х/ф «Догори 

дри´ом»
22.00 «Життя без обману 

2017»
23.15, 00.10 Х/ф 

«Правдива брехня»
02.20 «Ворожка»

1+1

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 
«Заборонене кохання»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.15, 05.15 
«Подробиці»

00.25 Х/ф «Курортний 
роман»

03.00 «Україна вражає»
03.20 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»

ІНТЕР

05.35, 20.20 Гражданская 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.30 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

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

золотої мушки»
13.40 Т/с «На трьох»
14.10, 16.10 Т/с 

«Молодий Вовкодав»
16.30 Т/с «Полювання на 

Вервольфа»
17.40, 21.25 Т/с 

«Таємниці і брехня»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.30 Т/с «Винищувачі»
23.25 Х/ф «Шакал»
01.55 Х/ф «Холодне 

світло дня»
03.30, 04.50 Дивитись 

усім!
04.20 Служба розшуку 

дітей
04.25 Студія Вашингтон

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.40 Х/ф «Хоробрий 

кравчик»
11.50, 23.00 Розсміши 

коміка
12.50 Повне 

перевтілення. Дім за 
тиждень

13.50 Х/ф «Пастушка»
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
15.35, 03.40 Віталька
16.50, 20.55 Готель 

Галіція
17.50, 20.00, 02.50 

Країна У
18.50, 00.00 Танька і 

Володька
22.00, 02.00 Казки У Кіно
01.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

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

репортаж»
09.00 «Ранок «Нової 

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

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

звитяга»
15.20 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
15.40 Т/ц «Мандри 

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

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

про любов»
18.35, 05.30 «Волинська 

веселка»
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.40 «З добром у серці»
19.45 «Громадський вектор»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Луцький депутат»
21.35 «Тільки разом!» 

(дайджест)
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.50 «Актуальний 

репортаж»
23.50 «Хроніка війни»
00.25 «Із перших уст»
00.30 «Громадський вектор»
01.25 Т/ц «Лінія здоров’я»
01.50 Т/ц «Ми - українські»
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»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 16.30 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.30, 08.30, 18.55, 
22.00, 00.30, 03.10 
Погода

07.35 Глобал 3000
08.35, 18.30, 22.05 

Вголос
08.45 Життя в цифрі
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

АВЕРС 12.30 Т/ц «Дзеркало 
історії»

14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Шукаємо таланти
15.00 Х/ф «Пастка»
16.00 ЧП+
16.15 Я тут живу
17.00 Ломастер
17.30 Рандеву
18.00 МузейОк
19.00 Т/с «Роксолана»
20.00 Запитай у депутата
20.55 Вечірня казочка
21.00 Завтра-сьогодні
22.15 Серіал 

«Посольство»
23.30 Культ Ура!
00.35 Т/с «Роксолана»
03.05 Серіал 

«Посольство»
04.30 Ретроспектива: 

«Зустріч на Ельбі»

06.00 ПРОФІЛАКТИКА
14.00 Розсекречена 

історія
14.45, 17.10 Світ он лайн
15.00, 18.30, 21.00, 01.25 

Новини
15.20 Д/с «Бог в Америці»
16.40 Д/с «Садові скарби»
17.20 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
17.40, 02.35 Вікно в 

Америку
18.15, 01.10 Новини. Світ
18.45, 01.50 Щоденне 

ток-шоу
19.00, 02.20 Новини. 

Культура
19.20, 00.35 Д/с 

«Мистецький пульс 
Америки»

19.55 Д/с «Орегонський 
путівник»

21.30, 02.05 Новини. 
Спорт

21.50 Т/с «Нові світи»
23.00 Перша шпальта
23.30 Д/с «Увесь цей 

джаз»
02.55 Д/с «Традиційні 

свята Мацурі»
03.45 Т/с «Таксі»

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.00 «ТСН»

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

09.30 «Чотири весілля -2»
10.50, 12.20 «Міняю 

жінку - 11»
13.50 Т/с «Пончик Люся»
14.45 Т/с «Свати - 3»
15.45 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Х/ф «Догори 

дри´ом»
22.00 «Гроші»
23.15 «Танці з зірками»
00.10 «Танці с зірками»
01.25 «Ворожка»

06.00 Мультфільм
06.20, 13.50, 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 «Чоловік 
повинен платити!»

11.10, 12.25 Т/с «Східні 
солодощі»

15.15 «Чекай на мене»
18.00, 19.00, 04.25 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 05.10 «Подробиці»
20.40 Т/с «Заборонене 

кохання»
00.25 Т/с «Перша спроба»
03.45 «Готуємо разом»

05.00, 02.35, 04.45 
Дивитись усім!

05.40, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.25 Факти тижня. 100 
хвилин

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
09.55 Антизомбі
10.55, 13.20 Х/ф «Чорна 

діра»
13.40, 16.10 Х/ф 

«Хроніки Ріддіка»
16.20 Х/ф «Ріддік»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Таємниці і 

брехня»
22.40 Свобода слова
00.55 Х/ф «Холодне 

світло дня»
03.15 Провокатор

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.40 Х/ф «Щоденник 

слабака 3. Собачі дні»
12.20 Повне 

перевтілення. Дім за 
тиждень

13.50 Х/ф «Хоробрий 
кравчик»

15.00 Т/с «Домашній 
арешт»

15.35, 03.40 Віталька
16.50, 20.00, 02.50 

Країна У
18.50, 00.00 Танька і 

Володька
20.55 Готель Галіція
22.00, 02.00 Казки У Кіно
23.00 Розсміши коміка
01.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»

07.00 профілактика 
технічних засобів

14.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

14.05 «Волинський 
тиждень»

14.30, 21.05 Місто
14.55 «Такти і факти»
16.00 Новини. День
16.30, 23.00 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.15 «Кошик творчих 

ідей»
17.35 Мультфільм
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 «Дзвони Волині»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00, 00.00 Новини. 

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

уст»
19.45, 00.30 «Варто 

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

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 Час-Тіme
23.30 «Спорт для всіх»
01.20, 06.35 «Волинська 

веселка»
01.50 Т/ф «Та Волинь у 

мені»
02.15 Д/ф «Таємниче 

місто Гелон»
02.45 «Фольк-music»
03.35 Т/ц «Києвотека»
04.30 «Музичний 

проспект»
05.15 Т/ц «Мандруємо 

вдома»
05.30 Т/ц «Живописна 

Сіверія»
06.00 Т/ц «Історія без 

купюр»
06.25 Т/ц «Музеї Волині»

06.00 Профілактика

12.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

15.30 «Все буде добре!»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Тато Ден»

20.00, 22.45 «Хата на 

тата»

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, 01.30 «Розсміши 
коміка» 11.25, 19.00 
«Орел і Решка» 12.25, 
02.15 «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 
Х/ф «Велике весілля» 
23.45 Х/ф «Невидимий» 
03.10 «Нічне життя» 

03.00 Профілактика

12.00 Х/ф «Попелюшка»
14.15 Т/с «Не родись 

вродлива»

18.00 Абзац

19.00 Заробітчани

21.00 Дешево та сердито

22.10 Х/ф «Великий 
Стен»

00.20 Х/ф «Закляття»
02.45 Служба розшуку 

дітей

02.50 Зона ночі

06.00 Профілактика!!!
07.00 Зірковий шлях. 

Новий сезон
08.45 Реальна містика
10.50 Т/с «Квіти від Лізи»
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар 2»
15.00, 19.00, 23.00, 01.30 

Сьогодні
18.00 Т/с «Жіночий 

лікар 3»
19.45, 02.20 Ток-шоу 

«Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя»
23.30 Х/ф «Форсаж 4»
03.30 Зірковий шлях
04.30 Т/с «Черговий 

лікар 3»

06.00, 14.30, 00.30 
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 Операція: 
людожери 11.50 Африка: 
хижий світ 13.40 
Містична Україна 15.20, 
23.40 Великі танкові 
битви 16.10, 20.50 
Скарби зі сховищ 17.00 
Акула 21-го століття 
18.00, 22.40 Квест 19.00 
Бандитський Київ 20.00 
Паранормальний світ 
03.30 Гордість України 
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НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 16.30 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

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

18.55, 22.00, 00.30, 
03.00 Погода

07.30 Євромакс
08.00 Огляд світових 

подій
08.30 Х/ф «Будинок 

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

історії»
14.00 Сад. Город. Квітник

АВЕРС 14.15 Шукаємо таланти
15.00 Поспілкуймося
16.00 ЧП+
16.15 Я тут живу
17.00 Ломастер
17.30 Рандеву
18.00 МузейОк
18.30, 20.30, 22.05 

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
22.15 Серіал 

«Посольство»
23.30 Культ Ура!
00.35 Т/с «Роксолана»
03.05 Серіал 

«Посольство»
04.30 Ретроспектива: 

«Доля Марини»

Фільм «Ріддік»

16:20

o-shou.com

Фільм «Кохання та інші негаразди»

23:10

inoprostir.com

У «СНІДАНКУ З 1+1» 
БУДЕ НОВА ВЕДУЧА 

Телеведуча Марина Леончук 
покидає «1+1». На каналі вона 

працювала з 2008 року. Протягом 
перших п’яти років Марина була 
ведучою випусків «ТСН». А потім ї ї 
кандидатуру затвердили на роль 
ведучої «Сніданку з 1+1», де Леончук 
працювала понад чотири роки.

«Колеги, дякую вам за те, що була мож-
ливість помилятися і помилки виправляти. 
Дякую за професіоналізм. Дякую за все, 
чого навчили. І дякую за ваші посмішки й 
підтримку. Не боюсь і не скуп-
люся на емоції: плачу, радію, 
сумую і веселюся, метушуся 
і завмираю, коли боляче або 
коли у захваті», – написала 
вона в інтернеті. 

Нагадаємо, нещо-
давно з каналу пішов 
ведучий «Сніданку» 
Анатолій Анатоліч. 
Його замінив Єгор 
Гордєєв. Наразі три-
ває кастинг на роль 
нової ведучої.  

кадри вирішують все 

1plus1.ua

сь і не скуп-
ачу, радію, 
метушуся
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СЕРЕДА 6 вересня
06.00, 19.55 Д/с 
«Орегонський путівник» 
06.30, 09.25 Анонс дня 
06.35, 07.30, 07.40, 
08.15, 09.20, 14.50 Світ 
он лайн 06.40 М/с «Піп 
відкриває світ» 07.30 Ера 
бізнесу 07.35 Агроера 
07.40 Спорт 07.50 Від 
першої особи 08.35 
Д/ф «Садові скарби» 
09.30 Т/с «Гранд-готель» 
11.20 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 Д/с 
«Нью-Йорк» 16.30 Д/с 
«Садові скарби» 16.50 
Д/с «Розповіді про 
Хансік» 17.20 Хочу бути 
17.40 М/с «Легенда про 
Білосніжку» 18.15, 01.10 
Новини. Світ 18.45, 
01.50 Щоденне ток-шоу 
19.00, 02.20 Новини. 
Культура 19.20, 00.35 
Д/с «Мистецький пульс 
Америки» 20.30 Слідство. 
Інфо 21.30, 02.05 
Новини. Спорт 21.50 
Т/с «Нові світи» 22.50 
Мегалот 23.30, 02.40 Д/с 
«Увесь цей джаз» 03.45 
Т/с «Таксі» 

UA: ПЕРШИЙ

03.45 Зона ночі
05.10, 18.00 Абзац
05.59, 07.19 Kids Time
06.00 М/с «Сімейка 

Крудс»
06.20 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.20 Т/с «Щасливі 

разом»
10.20 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
14.15 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Зірки під гіпнозом
21.00 Х/ф «Тварина»
22.45 Х/ф «Ціпонька»
00.50 Х/ф «Великий 

Стен»

НОВИЙ КАНАЛ
06.30, 15.30 «Все буде 

добре!»

08.25 «Битва екстрасенсів 

16»

10.40 «МастерШеф - 5»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Тато Ден»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 7»

23.25 «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
06.00, 16.00, 05.20 Т/с 

«Адвокат»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях. 

Новий сезон
11.30 Реальна містика 
13.40, 15.30 Т/с 

«Черговий лікар 3»
18.00 Т/с «Жіночий 

лікар 3»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя»
23.30 Т/с «Закон і порядок: 

Спеціальний корпус»
03.40 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика

УКРАЇНА
06.00, 14.30 Бандитська 
Одеса 07.20, 03.30 
Підроблена історія 08.10, 
12.50 Правила життя 
09.00 Правда життя 
10.00, 21.40 Мисливці 
за зброєю 10.50 
Приборкати змія 11.50 
Африка: хижий світ 13.40 
Містична Україна 15.20, 
23.40 Великі танкові 
битви 16.10, 20.50 
Скарби зі сховищ 17.00 
Операція: людожери 
18.00, 22.40 Квест 19.00, 
05.40 Бандитський Київ 
20.00 Паранормальний 
світ 00.30 Прихована 
реальність 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.00 «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 «Міняю жінку - 5»
13.50 Т/с «Пончик Люся»
14.45 Т/с «Свати - 3»
15.45 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Х/ф «Догори 

дри´ом»
22.00 «Міняю жінку - 12»
23.15, 00.10 Х/ф «Як 

викрасти мільйон»
02.00 «Ворожка»

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 
«Заборонене кохання»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.10, 05.15 
«Подробиці»

00.25 Х/ф «Це я»
02.50 «Україна вражає»
03.15 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.35, 10.05 Гражданская 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

11.05, 13.20 Х/ф «Шакал»
14.15, 16.10 Т/с 

«Молодий Вовкодав»
16.30, 22.30 Т/с 

«Винищувачі»
17.40, 21.25 Т/с «Таємниці 

і брехня»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.25 Х/ф «Співучасник»
01.50 Х/ф «Політ золотої 

мушки»
03.30, 04.45 Дивитись 

усім!
04.20 Студія Вашингтон

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.40 Х/ф «Пастушка»
11.50, 23.00 Розсміши 

коміка
12.50 Повне перевтілення. 

Дім за тиждень
13.50 Х/ф «Розумна 

селянська донька»
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
15.35, 03.40 Віталька
16.50, 20.55 Готель Галіція
17.50, 20.00, 02.50 

Країна У
18.50, 00.00 Танька і 

Володька
22.00, 02.00 Казки У Кіно
01.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»

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, 01.25 

«Волинська веселка»
11.00 «Здоровенькі 

були!»
11.30 «Схід і Захід - 

разом!»
12.00 «Тільки разом!» 

(дайджест)
12.30 «Громадський 

вектор»
13.30 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
14.00 «Ми вас обирали»
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 «Гуцулка 

Ксеня»
18.00 Т/ц «Зроблено в 

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

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

оксамит першого 
Богдана»

21.35 «Час країни»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
23.50 «Хроніка війни»
00.30 «Євровибір»
02.10 Д/ф «Марія 

Левитська. Театральний 
роман»

02.45 Т/ц «Незвідане 
Закарпаття»

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

проспект»
06.00 Т/ц «Історія без 

купюр»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 16.30 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.30, 08.30, 18.55, 
22.00, 00.30 Погода

07.35 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 «Пастка»
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, 22.05 

Вголос
19.00 Т/с «Роксолана»
20.00 У фокусі Європа
20.40 Вечірня казочка
22.15 Серіал 

«Посольство»
23.30 Обережно, діти!
00.35 Т/с «Роксолана»
03.05 Серіал 

«Посольство»
04.30 Ретроспектива: 

«Зірка»

ЧЕТВЕР 7 вересня
06.00, 19.55 Д/с 
«Орегонський путівник» 
06.30, 09.25 Анонс дня 
06.35, 07.30, 07.40, 
08.15, 09.20, 10.55 Світ 
он лайн 06.40 М/с «Піп 
відкриває світ» 07.30 Ера 
бізнесу 07.35 Агроера 
07.40 Спорт 07.50 Від 
першої особи 08.35 Д/ф 
«Садові скарби» 09.30 
Т/с «Гранд-готель» 11.20 
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 16.30 Д/с «Садові 
скарби» 16.50 Д/с 
«Розповіді про Хансік» 
17.20 Школа Мері 
Поппінс 17.40 М/с 
«Легенда про Білосніжку» 
18.15, 01.10 Новини. Світ 
18.45, 01.50 Щоденне 
ток-шоу 19.00, 02.20 
Новини. Культура 19.20, 
00.35 Д/с «Мистецький 
пульс Америки» 20.30 
«Схеми» 21.30, 02.05 
Новини. Спорт 21.50 Т/с 
«Нові світи» 23.30, 02.40 
Д/с «Увесь цей джаз» 
03.45 Т/с «Таксі» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00 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 Зіркові яйця
21.00 Х/ф «Кілери»
23.00 Х/ф «Дружина 

напрокат»
01.10 Х/ф «Кохання та 

інші негаразди»

НОВИЙ КАНАЛ
06.35, 15.30 «Все буде 

добре!»

08.20 «Все буде смачно!»

09.15 «Битва екстрасенсів 

16»

11.45 «МастерШеф - 5»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Тато Ден»

20.00, 22.45 «Зважені та 

щасливі - 7»

23.55 «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
06.00, 16.00, 05.20 Т/с 

«Адвокат»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях. 

Новий сезон
11.30 Реальна містика 
13.40, 15.30 Т/с 

«Черговий лікар 3»
18.00 Т/с «Жіночий лікар 3»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

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

Спеціальний корпус»
03.40 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика

УКРАЇНА
06.00, 19.00 Бандитський 
Київ 07.20 Підроблена 
історія 08.10, 12.50 
Правила життя 09.00 
Правда життя 10.00, 
21.40 Мисливці за зброєю 
10.50 Акула 21-го століття 
11.50 Африка: хижий світ 
13.40, 01.20 Містична 
Україна 14.30 Бандитська 
Одеса 15.20, 23.40 
Великі танкові битви 
16.10, 20.50 Скарби зі 
сховищ 17.00 Операція: 
людожери 18.00, 22.40 
Квест 20.00, 00.30 
Паранормальний світ 
03.40 Ризиковане життя 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.00 «ТСН»

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

09.30 «Чотири весілля -2»
11.00 «Чотири весілля -6»
12.20 «Міняю жінку - 5»
13.50 Т/с «Пончик Люся»
14.45 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Х/ф «Догори 

дриґом»
22.00 «Світ навиворіт - 9»
23.15, 00.10 Х/ф 

«Піраміда»
01.15 «Ворожка»

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 
«Заборонене кохання»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.20 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.00, 05.00 
«Подробиці»

00.25 Х/ф «Про нього»
02.40 «Україна вражає»
03.00 «уДачний проект»
03.40 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.35 Гражданская 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.30 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.50 Секретний фронт
10.50, 13.20 Х/ф 

«Співучасник»
13.45 Т/с «На трьох»
14.15, 16.10 Т/с 

«Молодий Вовкодав»
16.30, 22.30 Т/с 

«Винищувачі»
17.40, 21.25 Т/с 

«Таємниці і брехня»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.30 Х/ф 

«Куленепробивний»
01.35 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
03.30, 04.50 Дивитись 

усім!
04.20 Служба розшуку 

дітей
04.25 Студія Вашингтон

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.40 Х/ф «Розумна 

селянська донька»
11.50, 23.00 Розсміши 

коміка
12.50 Повне 

перевтілення. Дім за 
тиждень

13.50 Х/ф «Стоптані 
туфельки»

15.00 Т/с «Домашній 
арешт»

15.35, 03.40 Віталька
16.50, 20.55 Готель 

Галіція
17.50, 20.00, 02.50 

Країна У
18.50, 00.00 Танька і 

Володька
22.00, 02.00 Казки У Кіно
01.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»

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, 23.25, 02.40 

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

волиняни» (В.Хурсенко)
12.30 «Євровибір»
13.25 Ретроспектива 

ВТ:«Мрія Марії»
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»
23.40 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»
03.35 Т/ц «Здоровенькі 

були!»
04.25 Д/ц «Обрані часом» 

(Брати Нарбути)
05.10 «Волинська 

веселка»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 16.30 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.30, 08.30, 18.55, 
22.00, 00.30 Погода

07.35 У фокусі Європа
08.35, 04.10 Феєрія 

мандрів
09.00 Т/с «Роксолана»
10.00 Діагноз: здоров’я
10.30 Обережно, діти!
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 «Пастка»
16.00 ЧП+
16.15 Я тут живу
17.00 Ломастер
17.30 Рандеву
18.00 МузейОк
18.30, 20.30, 22.05 

Вголос
19.00 Т/с «Роксолана»
20.00 Євромакс
20.40 Вечірня казочка
21.00 Заживемо
22.15 Серіал 

«Посольство»
23.30 Обережно, діти!
00.35 Т/с «Роксолана»
03.05 Серіал 

«Посольство»
04.30 Ретроспектива: 

«Кето та Коте»

ДІ КАПРІО 
ЗІГРАЄ ДА ВІНЧІ 

Актор виконає головну роль у 
біографічній драмі, що розповідає 

про життя великого художника епохи 
Відродження Леонардо да Вінчі.

Ді Капріо також ви-
ступить продюсером 
проекту. За виробни-
цтво стрічки візьметься 
кінокомпанія Paramount. 
В основу сценарію ляже 
поки невидана книга 
автора знаменитих біо-
графій видатних людей 
Уолтера Айзексона.

«Мені здається, Лео 
з його глибиною актор-

ського таланту і різноманітністю обдару-
вань ідеально підходить для виконання 
ролі да Вінчі», – каже одна з продюсерів 
фільму Дженніфер Девіссон.

Відомо, що мама Ді Капріо Ірмелін 
Інденбіркен назвала майбутню зірку Гол-
лівуду Леонардо на честь да Вінчі. Вона 
роздивлялася роботи митця в одному з іта-
лійських музеїв, коли була вагітна.

кіно

Фільм «Піраміда»

Фільм «Співучасник»

23:15

23:25

Фільм «Пастушка»

10:40

uaonlinefi lm
s.com

baskino.co
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У ШОУ «ОРЕЛ І РЕШКА» – 
НОВА ВЕДУЧА

Незабаром на телебаченні 
стартує 15-й за рахунком сезон 

популярного шоу про подорожі «Орел 
і решка», пише «Детектор медіа». Але 
донедавна не було відомо, хто стане 
новою ведучою програми.

Навесні команду «Орла і решки» поки-
нула Леся Никитюк. Як з’ясувалося, дівчина 
дуже втомилася під час знімань 13-го сезо-
ну шоу, які проходили в 2016 році, і вирі-
шила узяти відпустку. 15-й сезон програми 
було вирішено знімати без неї. Новою на-
парницею Регіни Тодоренко стане діджей 
і продюсер Наталі Неведрова. За словами 
дівчини, вона мріяла про те, щоб працюва-
ти в «Орлі і решці», і її мрія здійснилася. 

«Бачили б ви, як я плакала, коли дізна-
лася про цю новину», – зазначила вона. 

телешоу

stories-of-success.ru
youtube.com
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Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
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ДБАЄМО  ПРО СПІЛЬНИЙ ДІМ

ОСББ: РЕЗУЛЬТАТИ І ПЕРСПЕКТИВИ

1. Самостійно розраховувати та 
встановлювати розміри експлуатаційних 
внесків на утримання та експлуатацію 
житлового фонду.
2. Можливість вибору найкращого варіанта у 
сервісному обслуговуванні.
3. Контроль за якістю житлово-комунальних 
послуг.
4. Збільшення кількості сумлінних платників.
5. Раціональне використання загальних площ 
користування, нежитлових приміщень.

Які переваги створення ОСББ?

За два роки реалізації 
проекту «Сприяння 

розвитку ОСББ» Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» у Луцьку 
створено третину всіх ОСББ. 
Інформацію, консультації 
та допомогу мешканці 
багатоповерхівок отримували в 
Офісах розвитку кварталу(ОРК) 
свого мікрорайону.  І вже 
через короткий час після 
створення лучани оцінили 
переваги таких об‘єднань: 
встановлення теплових 
лічильників, енергоощадне 
освітлення, чистенькі під‘їзди 
та охайні дворові території. А 
найголовніше – контроль за 
власними коштами, розумне 
та спільне господарювання, 
можливість самостійно 
розв’язувати нагальні проблеми 
і менше сплачувати за 
комунальні послуги.

Серед проектів ОСББ, які під-
тримав Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом», левову частку коштів виді-
лено на ремонт внутрішньобудин-
кових мереж – майже 253 тис. грн. 
На ремонт прибудинкових тери-
торій – майже 200 тис. грн. Чималі 
суми було спрямовано на ремонт 
дахів, встановлення енергозбері-
гальних конструкцій, вікон, дверей, 
а також індивідуальні теплові пунк-
ти (ІТП) тощо. Загалом, починаючи 
з липня 2015-го до липня 2017 року  
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 
виділив майже 1 млн 123 тис. грн на 
підтримку ОСББ в Луцьку. 

У європейських країнах вже 

кілька десятиліть успішно діють 
квартирні та житлові товариства – 
аналоги наших ОСББ, які самостій-
но за власні кошти утримують і ре-
монтують багатоквартирні будинки, 
а не сподіваються на міфічні жеки. У 
таких домівках усі квартири взаємо-
залежні: коли протікає дах, то вода 
може дотекти і до першого поверху, 
а коли є проблеми з водогоном, то 
без води можуть залишитися всі 
мешканці, не працює ліфт – усі жи-
телі не мають змоги ним скориста-
тися.  Байдужість і відсутність влас-
ної відповідальності – головний 
ворог  у створенні ОСББ. 

Наші власники квартир звикли 
критикувати малоефективність же-
ків, але не хочуть усвідомлювати 
того факту, що чомусь власник ін-
дивідуального житлового будинку 
ніколи ні на кого на покладається 
і ремонтує оселю сам, утеплює її, 
утримує і облаштовує земельну ді-
лянку самотужки.

Як зазначила керівник про-
екту «Сприяння розвитку ОСББ» 
Олена Оліфірович, створюючи 
об’єднання, люди часто не знають, 
із чого почати, які документи по-
трібні, куди звертатися для реє-
страції, з кадрових питань. Тому на 
базі ОРК ще торік було започатко-
вано комплексну програму «Шко-
ла лідера ОСББ», яка дає відповіді 
на більшість актуальних запитань. 
Навчання корисне для керівників 
і новостворених об’єднань, і тих, 
що вже працюють. Записатися на 
«Школу лідера ОСББ» можна за те-
лефоном 095-117-08-16.

Оксана ВАШКЕВИЧ,
 Луцьк 

6. Право отримати у власність прибудинкову 
територію;
7. Можливість створення власної управлінської 
структури для розв’язання проблеми 
утримання, поліпшення фізичного стану 
будинків та умов проживання у них.
8. Змога залучити кошти міського та держав но го 
бюджетів для проведення ремонту будинку.
9. Бути господарями свого будинку.
10. ОСББ може взагалі не здійснювати жодної 
господарської діяльності, а використовувати 
свій юридичний статус для захисту житлових 
прав мешканців.
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ЛУЦЬК ЗУСТРІВ МІЖНАРОДНУ 
ЛІТНЮ СЕНЬЙОРИАДУ

САМ СОБІ ГОСПОДАР

МОЛОДІ ДУШЕЮ

ЛУЦЬКЕ ОСББ ЕКОНОМИТЬ 
ПОНАД 85% НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 

Представник Фонду Ігоря Палиці Інна Ткачук зазначила:  
– Кілька років поспіль Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» підтримує заходи, які 
організовують громадські організації 
Луцька. Цьогоріч активна співпраця 
відбувається з ГО «Центр освіти 
«Університет третього віку». Основна 
мета організації – пропагувати серед людей 
поважного віку активний спосіб життя, що 
формує активне довголіття, навчити їх 

дбати про своє здоров’я, про свій хороший 
фізичний і психологічний стан. 25 серпня 
уперше в Луцьку відбувся Міжнародний 
фестиваль літньої Сеньйориади «Спорт 
для всіх заради здоров’я». Його організацію 
підтримав Фонд «Тільки разом», від якого 
учасники отримали значки, а також 
медалі за призові місця. Окрім того, Фонд 
забезпечив інформаційну підтримку заходу.

Активні люди прагнуть залишатися 
в тонусі у будь-якому віці, і з 

кожним роком їх більшає. У світі ця 
тенденція є вже давно, натомість 
в нашій країні часто-густо людей 
поважного віку завчасу відносять до 
категорії неспроможних на активну 
життєву позицію і рухливий спосіб 
життя. Під час літньої Сеньйориади – 
міжнародного фестивалю, що відбувся 
на стадіоні СНУ імені Лесі Українки, 
поважні українці довели: вони мають 
великий життєвий потенціал і сильну 
мотивацію, жагу до змагань й радість 
від перемог. 

Загалом у фестивалі взяли участь кіль-
ка сотень активістів, які старші за 50 ро-
ків. Вони прибули з багатьох міст  України, 
Польщі, Литви, Туреччини. Організували 
Сеньйориаду ГО «Центр освіти «Універси-
тет третього віку» (Луцьк) та ГО «Асоціація 
Університетів третього віку «Клепсидра» 
(Київ) за підтримки Волинського обласно-
го центру фізичного здоров’я населення 
«Спорт для всіх» та Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом».

Змагання тривали у багатьох видах 
спорту: біг на дистанцію 60 м, біг на дистан-
цію до 1000 м, штовхання ядра, армреслінг, 
згинання і розгинання рук від гімнастичної 
платформи, спортивне орієнтування, дартс, 
змагання на байдарках, велогонка «Крос-
кантрі», шахи, стрільба з гвинтівки та на-
стільний теніс. Мета Сеньйориади – залу-
чити людей поважного віку до спортивних 
змагань як одного з чинників здорового спо-
собу життя та активної життєвої позиції.

Керівник Університету третього віку з 
міста Лази (Польща) Кристина Менчік роз-
повіла, що в університеті займаються люди, 
яким понад 60 років. У цьому закладі 9 ро-
ків тому зародилася ініціатива інтегрувати 
людей поважного віку Польщі через спорт, 
адже найкращим рецептом довголіття є фі-
зична активність. 

– Тоді вдалося зорганізувати у Лазах 
олімпіаду сеньйорів, привезти олімпій-
ський вогонь з Олімпу. У першій олімпі-
аді брали участь 10 університетів третьо-
го віку з Польщі, натомість на останній, 
дев’ятій, у травні – вже 60 університетів, 
понад дві тисячі учасників з усієї Польщі 
та інших країн. Олімпіада показує, як фі-
зична активність продовжує життя. У Ла-
зах діє єдине в Польщі олімпійське село 
сеньйорів. Нині олімпійський вогонь при-
везли в Луцьк на відкриття Сеньйориади. 
Окрім легкоатлетичних видів спорту, пере-
гонів на байдарках, гімнастики, відбулися 
змагання з шахів як профілактика хвороби 
Альцгеймера. 

у дуже гарній спортивній формі, оскільки 
ще змолоду займався спортивною ходьбою, 
туризмом, бігом. Разом з ним на п’єдестал 
отримувати нагороду піднялася й домашня 
улюблениця – собака Веста, яка долала дис-
танцію разом з господарем. 

– Такі заходи дуже потрібні для людей 
мого віку, адже на собі переконався, що 
рух – це життя. Звісно, кожен обирає свій 
шлях, але здоров’я з віком не покращується, 
про нього треба все більше й більше дбати. 
А спорт – це один зі способів тримати себе в 
гарній формі, – каже чоловік. 

Киянка Наталія Князєва вважає, що такі 
заходи згуртовують людей, дають їм нові 
можливості, знайомства. 

– Люди готуються до таких заходів, на-
магаються мати кращий вигляд, показувати 
гарні спортивні результати, знаходять дру-
зів, підтримують та вболівають один за од-
ного. Мені дуже приємно, що старші люди 
сьогодні є активними,  – каже пані Наталія. 

До речі, напередодні змагань відбувся 
круглий стіл з учасниками Сеньйориади, 
під час якого йшлося про розвиток «срібної 
економіки», ринки праці, соціальний ту-
ризм та підприємництво, активне довголіт-
тя.  Зокрема, учасники відзначили, що нині 
Європа переживає значний демографічний 
зсув. Термін «срібна економіка» належить 
до широкого кола заходів, що сприяють за-
доволенню різних потреб громадян поваж-
ного віку. Це заходи в галузі забезпечення 
житлом та захисту навколишнього середо-
вища, підтримування здоров’я і безпеки, 
транспортних та телекомунікаційних по-
слуг, рекреаційних та розважальних послуг. 

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Луцьк

Співпраця лучан, що живуть 
у стоквартирному будинку 
на Гірній, 2, з Фондом Ігоря 
Палиці «Тільки разом» 
розпочалася ще у 2015 
році. Тоді ініціативна група 
будинку звернулася у Фонд 
з проханням встановити 
дитячий майданчик у їхньому 
дворі. І ось уже впродовж двох 
років дітлахи чи не з усього 
району проводять дозвілля на 
яскравому майданчику. 

Восени 2016 року активні меш-
канці за підтримки Фонду створи-
ли ОСББ. Часу минуло відносно 
небагато, та об’єднання уже має 
чимало напрацювань. 

Голова ОСББ Надія Бляхарчук 
пригадує: насамперед своїми сила-
ми навели лад на прибудинковій 
території – зрізали аварійні дере-
ва, почистили гілля. Працювали 
дружно, усім будинком. По тому 
вирішили взятися за найактуаль-
ніше питання – енергозбережен-

ня. Адже з кожним разом сума у 
платіжках за комунальні послуги 
стає усе більшою. 

– У травні ми встановили дава-
чі руху в місцях освітлення сходо-
вих майданчиків. Половину коштів 
зібрали мешканці будинку, решту 
профінансував Фонд «Тільки ра-
зом». Така модернізація призвела 
до відчутної економії при сплаті 
рахунків за світло. Наприклад, у 
2016 році за травень було витраче-
но 450 кВт енергії, зараз на місяць 
використовуємо в середньому 60 
кВт, – зазначає пані Надія.

Також з метою економії вста-
новили лічильник обліку тепла, 
скориставшись міською «Програ-
мою капітального ремонту житло-
вого фонду міста Луцька на 2015-
2019 роки».

Окрім цього, відремонтували 
електрощитову, замінили вхід-
ні двері в одному з під’їздів. Не 

від політичної партії «Українське 
об’єднання патріотів – УКРОП» 
Олександр Волинець про проб-
лему лучан знає, навіть подавав 
звернення щодо цього питання. 
Та, на жаль, це непоодинока проб-
лема в Луцьку, на розв’язання якої 
потрібні чималі кошти. Олександр 
Волинець зазначає, що прибудин-
кові території на Гірній, 2 та Ко-
вельській, 60-64, де така ж біда, 
планують включити до переліку 
об’єктів, що потребують капіталь-
ного ремонту на 2018 рік.

Олена Оліфірович, представ-
ник Фонду, каже, що на досвіді 
чинних об’єднань люди бачать, що 
цей спосіб господарювання ефек-
тивний. 

– Щодо ОСББ «Гірна-2», то тут 
дуже ініціативна голова. Вона від-
відує усі школи лідера, що їх про-
водять Офіси розвитку кварталу, 
бере участь у міських програмах, 
спрямованих на розвиток ОСББ, 
та проектах Фонду. І ми бачимо, 
що результат не забарився, – ре-
зюмує Олена Оліфірович.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк   

менш амбітні й плани в ініціатив-
них лучан. До зими планують за-
мінити ще двоє дверей та вікна у 
під’їздах. 

Є на Гірній, 2 ще одна пробле-
ма, яку своїми силами людям за-
лагодити не до снаги. Під час дощу 

через відсутність каналізаційних 
відводів прибудинкову територію 
затоплює. Мешканці, щоб дістати-
ся до своїх під’їздів, змушені йти 
через клумби, а візочком проїха-
тися взагалі неможливо.

Депутат Луцької міської ради 

Кристина Менчік зізналася, що враже-
на Луцьком та надзвичайною гостинніс-
тю лучан. Не менше задоволеними такими 
змаганнями залишилися і спортсмени з Ту-
реччини. Від Луцька вони в захваті: кажуть, 
не очікували побачити в Україні таке гарне 
місто і сучасний стадіон, а також організа-

цію міжнародних змагань на такому висо-
кому рівні. 

Василь Стасюк не вперше бере участь 
у Міжнародній Сеньйориаді. Він був учас-
ником змагань у Польщі, Чехії, причому 
в різних видах спорту. У Луцьку здобув 
друге місце у бігові на 60 метрів. Чоловік 

Надія Бляхарчук з сином і Олена Оліфірович

Актуальні питання «срібної» економіки вголос

Гарні емоції учасників фестивалю На п’єдесталі – найсильніші!
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Міцна держава – сильна і здорова нація

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

Культура і духовність – надбання націїКультура і духовність – надбання нації

ХТО ДРУЖНО ПРАЦЮЄ, ТОЙ ВЕСЕЛО СВЯТКУЄ
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»

ДОЗВІЛЛЯ

«СОРОЧИНСЬКИЙ ЯРМАРОК» 
У ВОЛИНСЬКОМУ СЕЛІ

Нещодавно біля Кисилинського 
будинку культури було надзвичайно 

велелюдно і весело, бо громада після 
важких сільських буднів вже увосьме 
святкувала День свого села. Для цього 
заздалегідь прикрасили імпровізовану 
сцену, поставили кілька наметів, принесли 
стільці для жителів села та гостей. 

Розпочалося дійство з вітальних слів сіль-
ської голови Галини Віннік, якій громада вже 
удруге виявила довіру. Галина Сергіївна пи-
шається тим, що вона працює із добрими, щи-
рими й працьовитими людьми, живе у друж-
ній громаді, яка 9 років тому зрозуміла, що 
для того, аби змінювати життя у своєму селі, 
потрібно писати проекти й шукати партнерів 
для їх реалізації. Вона подякувала всім, хто 
підставляє громаді дружнє плече й нині допо-
міг у підготовці та проведенні свята. 

Голова Локачинської районної організа-
ції політичної партії «Українське об’єднання 
пат ріотів – УКРОП» Василь Демидюк передав 
кисилинцям вітання зі святом від радника 
голови Волинської обласної ради Вячеслава 
Рубльова, побажав не знижувати встановле-
ної ними ж планки, надалі плідно працювати 
на благо громади. Василь Ілліч розповів про 
результати недавнього візиту Вячеслава Во-
лодимировича до Кисилина на запрошення 
місцевого священика Івана Квіка. У селі роз-
ташована пам’ятка історії та архітектури на-
ціонального значення – Свято-Михайлівська 
церква, яка потребує термінової реставрації. 
Тож місцева громада сподівається, що облас-
на рада піде їй назустріч і виділить кошти на 
виготовлення проектно-кошторисної доку-
ментації. Також Василь Демидюк вручив ба-
гатодітним матерям подарунки, придбані за 
кошти Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом».

Представник політичної партії «Україн-
ське об’єднання патріотів – УКРОП» Окса-

на Дмитрук привітала місцевих жителів та 
гостей Кисилина зі святом, яке вони ж самі 
першими започаткували в нашому районі. 
Оксана Володимирівна також пригадала той 
день у жовтні 2008 року, коли кисилинці на 
сході селян створили громадське об’єднання 
«Стохід» на чолі з тодішньою завідувачкою 
дитячого садка Галиною Віннік та склали 
план розвитку своєї громади. 

– Цей день став точкою відліку новітньої 
історії Кисилина, який розпочав шлях із про-
ектної діяльності. За ці роки громаді вдалося 
успішно реалізувати майже два десятки про-
ектів, у тому числі й за кошти Європейського 
Союзу та Програми розвитку ООН в Україні. 
Більшість із них стосувалися школи та дит-
садка, але поряд з тим гранти отримали і два 
ФАПи, зроблено благоустрій обох сільських 
кладовищ, що є на території сільської ради, 
футбольного поля, дитячого майданчика, ре-
монт у сільському будинку культури, пошито 
сценічні костюми для місцевого фольклор-
ного гурту «Незабудка». І наразі громада за-
вершує реалізацію чергового проекту із замі-
ни та утеплення даху на одному зі шкільних 
корпусів (проект-переможець конкурсу міс-
цевих ініціатив Волинської обласної ради). 

Береже громада і своє минуле, оскільки один 
із проектів був спрямований на облашту-
вання огорожі біля сільської церкви, яка є 
пам’яткою історії та архітектури державного 
значення ХVІІ століття. Цей проект – один із 
двох, які підтримав Фонд Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом» у 2016 році. У рамках іншого про-
екту було замінено вікна та двері на енерго-
зберігальні у шкільному корпусі №1. І я вже 
навіть не дивуюся, що громада, яка однією з 
перших вчилася працювати та відпочивати 
разом, є знову першою в Локачинському ра-
йоні, де Фонд розпочинає реалізовувати так 
званий соціальний проект. Він, можливо, і 
не такий масштабний у фінансовому плані, 
але від того не менш значимий. Адже, роз-
глянувши клопотання сільського голови та 
побачивши, як активно громада працює і як 
змістовно будує своє дозвілля, у Фонді ви-
рішили з нагоди свята придбати подарунки 
для учасників АТО, матерів-героїнь, кращо-
му господареві та найактивнішому місцево-
му депутатові, – зазначила Оксана Дмитрук.              

Під час святкового дійства линули му-
зичні вітання від сільського гурту «Незабуд-
ка» – веселих та голосистих кисилинських 
жіночок, від аматорів сцени із Рожищенсько-

го районного будинку культури, історичний 
екскурс у далеке минуле та озвучення подій 
новітньої кисилинської історії, тішили висту-
пи учнів місцевої дев’ятирічки та вихованців 
дитсадка. Було відзначено найповажніших та 
наймолодших жителів, місцеву футбольну ко-
манду. Дітей розважали аніматори з Луцька.

Журі у складі поважних гостей визначи-
ло переможців конкурсу дитячих малюнків 
«Моє село очима дітей». А ще кисилинські 
малята натхненно малювали синьо-жовту 
карту України.

Тривало воістину народне свято. Місцеві 
аматори, і дорослі, і юні, демонстрували жар-
тівливі сценки із сільських буднів та щиро 
сміялися із себе. Кисилинські господині на-
готували пресмачних українських страв та 
напоїв, якими гостинно частували учасників 
і гостей свята. 

Забава вдалася на славу. І, напевно, не 
лише через те, що зараз у нашому житті 
бракує елементарного позитиву, а й із такої 
прос тої причини, як величезне бажання жи-
телів одного з найбільш віддалених населених 
пунктів нашого району робити все спільно. 

Оксана ВІТКО,
Локачинський район

День села у Княгининку Луцького 
району відзначили як годиться: гучна 
українська пісня, виставка-ярмарок 
робіт народних умільців, смачні 
частування, різноманітні дитячі розваги, 
спортивні змагання – заняття до душі 
тут зміг знайти кожен. Свято у центрі 
громади зібрало жителів з усієї округи. 
Місцеві переконують: це не просто 
святкові урочистості, а насамперед – 
привід згуртуватися.

Зі святом присутніх привітала голова 
Княгининівської сільської ради Олена Твер-
дохліб. 

– Я впевнена: ми з вами будемо най-
успішнішою громадою в нашій країні. Див-
люся на вас – і мені радісно, що в нас такі 
талановиті люди… Хочу подякувати гумані-
тарному відділу Княгининівської сільради, 
творчим колективам, працівникам культури 
за організацію свята на високому рівні, – 

сказала очільниця громади.
У Княгининівській ОТГ проживають не 

лише талановиті, а й ініціативні та активні 
люди. Свідчення того – співпраця з Фондом 
Ігоря Палиці «Тільки разом». Упродовж року 
з ініціативи громади та за співфінансування 
Фонду тут втілено чотири проекти на загаль-
ну суму понад 200 тисяч гривень. Ще два – в 
процесі реалізації. 

Голова фракції «УКРОП» у Волинській 
обласній раді Вячеслав Рубльов відмітив, що 
Княгининівська ОТГ динамічно та успішно 
розвивається.

– З цією громадою ми разом розпочина-
ли боротися проти зведення сміттєспалю-
вальної печі у Брищі. Фактично, тоді й від-
булося наше знайомство. Разом ми змогли 
відстояти інтереси людей. Зараз цією гро-
мадою керує представниця нашої команди 
Олена Твердохліб. Вона має дуже амбітні 
плани на розвиток ОТГ. Своєю чергою, об-
ласна рада завжди готова її підтримати, – за-

значив Вячеслав Рубльов.
Як і годиться у свято, в Княгининок Вя-

чеслав Рубльов завітав не з порожніми ру-
ками. Він вручив голові громади сертифікат 
на 10 тисяч гривень. Олена Твердохліб, пора-
дившись із людьми, вирішила, що ці кошти 
підуть на розвиток культури.

Після урочистих вітань та нагороджень 
активістів і шанованих жителів громади на 
гостей чекав сюрприз. На сцені Княгининів-
ського будинку культури дебютував місцевий 
народний аматорський театр з комедією «Со-
рочинський ярмарок». Вольова та сварлива 
на сцені Хівря не менш енергійна і в житті. 
Цю роль зіграла директор Княгининівського 
будинку культури Вікторія Мельничук, яка 
мріє про те, щоб відродити народний театр 
у селі. Судячи з гучних аплодисментів, що 
лунали на підтримку акторів, дебют театру 
вдався на славу.

Ірина ЮЗВА,
Луцький район

Мрія княгининців – відродити народний театр
Вячеслав Рубльов з сином 
та Олена Твердохліб

Маленькі учасники свята 
тішили піснями На День села зібралась уся громада
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СТАЛЕВИЙ КУЛАК У ЛУЦЬКУ ВІДРОДЖУВАЛИ 
БОКСЕРСЬКІ ТРАДИЦІЇ

Орест Маховський, заступник голови 
правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом»: 
– Популяризація спорту, фізичної 
культури, здорового способу життя – 
один із пріоритетів діяльності Фонду. Ми 
постійно підтримуємо вагомі спортивні 
події Луцька та області, в тому числі й 
у сфері боксу. Це й усім пам’ятна зустріч 
українських отаманів та польських гусарів, 
міжнародний турнір пам’яті майстра 
спорту України Василя Лотоцького та інші. 
Щодо матчевої зустрічі збірних команд 
Луцька та Люблінського воєводства, то 
слід зазначити: Луцьк давно не бачив 
заходів такого рівня. Гра була наповнена 
яскравими моментами. Переконаний, 
глядачі отримали масу задоволення. 

СВЯТО ГРОМАДИ ФУТБОЛЬНА КОМАНДА 
«ПІДДУБЦІ» ОТРИМАЛА 
НОВУ СПОРТИВНУ ФОРМУ

Міжнародна матчева зустріч з 
боксу збірних команд Луцька 
та Люблінського воєводства, 
присвячена 26-й річниці 
Незалежності України та Дню міста 
Луцька, зібрала на Фонтановій 
площі (проспект Волі) чимало 
поціновувачів цього виду спорту. 
Зустріч найкращих боксерів 
відбулася за підтримки Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом».

Збірну команду Луцька представило 
відділення боксу КЗ «ДЮСШ №2 Луцької 
міської ради». На ринг вийшли боксери 
з досвідом участі у різноманітних між-
народних та всеукраїнських турнірах, 
кандидати у збірну команду України. Не 
менш професійні й представники Люблін-
ського воєводства. У складі команди су-
перників виступили призери національ-
ного чемпіо нату, члени збірної команди 
Республіки Польща. У рамках змагань 
можна було спостерігати 13 боксерських 
поєдинків у всіх вагових категоріях. 

Володимир Купчак, голова Федерації 
боксу Волинської області, зазначив, що 
цей захід покликаний відродити бокс на 
Волині. 

Щороку громада села Піддубці 
поєднує святкування Дня села 

із відзначенням Дня Незалежності 
України. Цей рік не став винятком. За 
словами сільського голови Бориса 
Горбатюка, програма свята дуже 
насичена – футбольний турнір, 
концерт, розіграш призів та дискотека. 

– Намагаємось робити усе, аби люди від-
чули атмосферу свята, відпочили від щоден-
ної рутини. Залучаємо до організації освітян, 
місцевих підприємців, спортсменів. Лише 
спільними зусиллями можна влаштувати хо-
роше свято, – зауважив Борис Горбатюк.

Чимало людей прийшло на концерт. Що-
року відвідує свято місцева жителька Надія 
Пруст. Жінка розповіла, що Піддубці – дуже 
хороше село, адже тут живуть добрі та пра-
цьовиті люди. 

– Я пропрацювала піддубцівською сіль-
ською головою 20 років, чимало ми зробили 
за цей період. Сьогодні в селі є ФАП, школа, 
клуб. Звичайно, нинішній сільський голова 
докладає чимало зусиль, щоб покращувати 
умови в селі, багато доріг у нас в хорошому 
стані. Ось і День села проводять систематич-
но, для людей це багато важить, – каже Надія 
Мефодіївна. 

Поділяє думку пані Надії й голова Луць-
кої районної ради, укропівець Валентин При-
ходько, який також завітав на свято. 

– Борис Горбатюк направду активний 
сільський голова. За кошти районного, сіль-
ського та державного бюджетів сьогодні в 
Піддубцях відбувається реконструкція клу-
бу. Саме від ініціативності очільників сіл за-
лежить, як буде жити їхня громада та в якому 
напрямку розвиватися. А ми, своєю чергою, 
підтримуємо таку ініціативу та сприяємо вті-
ленню ідей у життя, – наголосив Валентин 
Приходько.

Славиться на всю Волинь село Піддубці 
також своєю футбольною командою, яка цьо-
го року відзначила п’яту річницю. На честь 

маленького ювілею перед концертною про-
грамою було проведено футбольний турнір 
серед юнаків. У змаганнях взяли участь ко-
манди із сіл Борохів, Звірів та Піддубці. Од-
ним із гравців юнацької збірної є 14-річний 
Олександр Романюк. Хлопець розповів, що 
також часом грає на заміні у дорослій ко-
манді. Сьогодні ФК «Піддубці» перебуває на 
третьому місці в середній лізі області, проте 
впевнено крокує до переможних місць.

На свято до Піддубців також завітав де-
путат Волинської обласної ради від фракції 
«УКРОП», радник голови облради Вячеслав 
Рубльов. Депутат привітав громаду та по-
дарував місцевій футбольній команді нову 

спортивну форму, придбану за підтримки 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». 

– Влада має сприяти розвитку спорту, 
культури, освіти у сільській місцевості. Адже 
саме тоді село буде жити, а не занепадати, і 
молодь не виїжджатиме, аби шукати кращої 
долі в місті, – зазначив Вячеслав Рубльов. 
– Голова Волинської обласної ради Ігор Па-
лиця та депутати від УКРОПу завжди під-
тримують сільські громади у втіленні їхніх 
ініціатив із покращення інфраструктури. За 
ініціативи депутатів від УКРОПу в Луцькій 
райраді було виділено кошти з районного 
бюджету для ремонту  клубу в Піддубцях. Ми 
й надалі будемо сприяти розвитку Піддубців-

ської сільської ради та, сподіваюся, реалізує-
мо ще чимало проектів разом.

Під час концерту для глядачів виступи-
ли чоловічий колектив «Акорд», вокальний 
гурт «Нота Нео», заслужена артистка України 
Світлана Опейда та співак В’ячеслав Судима. 
Поряд зі сценою було експоновано рукодільні 
вироби вчителів та учнів шкіл сіл Піддубці та 
Гаразджа. Гості й місцеві жителі мали нагоду 
скуштувати козацький куліш і смажене на 
вертелі порося. Завершився святковий день 
дискотекою під акомпанемент гурту «Давня 
казка».

 Анастасія КОРЕЦЬКА,
Луцький район 

СИЛЬНІ ДУХОМ

«НА КРИЛАХ ВІРИ» – 
БІЛЬШЕ, НІЖ СПОРТ

Уже вчетверте у Луцьку відбулися цікаві й 
позитивні змагання «На крилах віри» за підтримки 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». Волиняни з 
особливими потребами взяли участь у щорічних 
фізкультурно-оздоровчих змаганнях на стадіоні 
Східноєвропейського університету імені Лесі Українки. 

Організатори дійства кажуть: цей захід дарує людям щастя 
та надихає до життя. Заступник начальника обласного цен-
тру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Василь 
Шевчук розповів, що цьогоріч зібралося близько 30 учасників.

– Ці змагання дуже важливі для людей з особливими по-
требами, адже допомагають відчути смак життя, відкритися. 
Тут вони спілкуються, веселяться та здобувають перемоги. 
Важливо, аби люди із обмеженими фізичними можливос-
тями були активними та не замикалися в собі, тому сьогод-
нішнє дійство – не просто спорт, а й можливість емоційно 
зарядитися позитивом, – каже Василь Шевчук.

Позмагатися і повболівати за рідних та близьких небай-
дужі волиняни прибули з Луцька, Ковеля, Любешова, Рат-
ного та Горохова. Змагалися в чотирьох видах: боччі, дартсі, 
перегонах на візках та боулінгу.

Координатор програми «Волинь спортивна» Олексій 
Сорокун зазначив:

– Підтримка змагань  «На крилах віри» триває в рамках 
проекту «Організація та підтримка змагань». Такі люди зав-
жди сильні духом, незважаючи на певні фізичні обмеження, 
а тому ми радо неодноразово допомагаємо їм.  

Вадим ПАНАФІДІН,
Луцьк

– З Люблінським воєводством у нас 
завжди були дружні стосунки. Ми фак-
тично відроджуємо ті традиції, що були 
раніше. Адже період кризи в країні за-
лишив відбиток і на спорті, – відмітив 
Володимир Купчак. – Польська школа 
боксу – одна з найкращих у світі і за 
технікою, і, звичайно, за духом, адже в 
боксі дух надзвичайно важливий. Тому 

інтрига тривала впродовж усієї зустрічі. 
На вечір великого боксу завітав де-

путат Луцької міської ради від партії 
УКРОП, радник міського голови Ігор 
Поліщук. Він зізнався, що хоча сам і 
не боксує, та любить спостерігати за 
спортсменами на рингу. 

– У День міста в Луцьку відбуваєть-
ся багато спортивних заходів та змагань. 
Я думаю, що спорт – це те, що потрібно 
пропагувати, звертати увагу дітей. Мож-
ливо, не всі з них стануть професійни-
ми спортсменами, але вони зміцнять 
фізичне здоров’я, будуть націлені на 
досягнення результатів, – вважає Ігор 
Поліщук.

Боксери демонстрували захопливу 
та безкомпромісну гру. Зрештою госпо-
дарі рингу здобули перемогу із загаль-
ним рахунком 8:3.

Генеральний секретар Федерації 
боксу Волинської області Петро Бояр-
чук по закінченню змагань відмітив: 
судячи з ефектних поєдинків, що відбу-
лися на рингу, і тактичних дій боксерів, 
можна сміливо казати, що це був рівень 
світового боксу. 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Орест Маховський вручає 
нагороду боксерові

Вячеслав Рубльов вручив нову 
форму для ФК «Піддубці» від 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом»

Свято села поєднали із відзначенням 
Дня Незалежності України

Оптимізм цих 
людей вражає

Перемога – за найкращими
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СУБОТА 9 вересня
06.00 Д/с «Орегонський 

путівник»
06.30, 09.25 Анонс дня
06.35, 07.30, 07.55, 

08.00, 08.15, 09.20 Світ 
он лайн

06.40 М/с «Піп відкриває 
світ»

07.30 На слуху
08.35 Д/с «Традиційні 

свята Мацурі»
09.30 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
10.20 Хто в домі хазяїн?
10.45 Хочу бути
11.05 Школа Мері 

Поппінс
11.20 Фольк-music
12.50, 01.30 Театральні 

сезони
13.15 Т/с «Нові світи»
18.30 Богатирські ігри
19.15 Х/ф «Дитячий 

секрет»
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»
02.00 Надвечір’я. Долі
02.55 Д/с «Нью-Йорк»
03.45 Т/с «Таксі»

UA: ПЕРШИЙ

03.55 Зона ночі
06.09, 07.59 Kids Time
06.10 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
08.00 Т/с «Татусеві дочки»
09.00 Заробітчани
11.00 Дешево та сердито
12.20 Зірки під гіпнозом
14.20 Зіркові яйця
16.20 М/ф «Хороший 

динозавр»
18.15 Х/ф «Земля 

майбутнього»
21.00 Х/ф «Реальна 

сталь»
23.30 Х/ф «Чужі на 

районі»
01.20 Х/ф «Скільки у 

тебе?»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «ВусоЛапоХвіст»

07.05 «Судді Х - Небачені 

факти!»

08.05 «Караоке на 

Майдан»

09.00 «Все буде смачно!»

10.20 «Зважені та щасливі 

- 7»

13.30 «Сюрприз, 

сюрприз!»

16.20 «Хата на тата»

19.00 «Х-Фактор - 8»

21.25 Т/с «Тато Ден»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»

06.00 «Спеція»

07.50 «Чи знаєте ви, що...»

08.25 «Мультфільми»

10.00 М/ф «Бунт 

пернатих»

11.40 Т/с «H2O: Просто 

додай води»

12.40 «Орел і Решка. 

Навколосвітня 

подорож»

00.00 Х/ф «Муві 43»
01.45 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 03.00 

Сьогодні

07.15, 05.40 Зірковий 

шлях

08.10, 15.20 Т/с «Вікно 

життя»

16.45, 19.40 Т/с «Дитина 

на мільйон»

21.45 Т/с «Сила серця»

01.20 Реальна містика

03.40 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 НЛО з 

минулого. Давні 
прибульці

14.30, 23.40 
Паранормальний світ

15.20 Дивовижний 
Ізраїль

22.40 Знамення у небі
00.30 Теорія змови
03.40 Таємниці 

кримінального світу

МЕГА

06.00, 19.30 «ТСН»
06.55 «Гроші»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
10.00, 23.10 «Світське 

життя»
11.00 «Життя без обману 

2017»
12.30 Х/ф «Догори 

дри´ом»
16.25, 21.15 «Вечірній 

квартал»
18.30 «Розсміши коміка 

2017»
20.15 «Українські 

сенсації»
00.10 «Вечірній Київ »
02.30 Х/ф «Піраміда»
05.40 «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»

1+1

06.30 Х/ф «Іноземка»
08.00 Х/ф «День весілля 

доведеться уточнити»
10.00 Д/п «Тетяна 

Дороніна. Не люблю 
кіно»

11.00, 02.50 Х/ф 
«Мачуха»

12.50, 04.15 Х/ф «Три 
тополі на Плющисі»

14.15 Х/ф «Золоті 
небеса»

16.00 Х/ф «Передбачення»
18.00, 20.30 Т/с «Жереб 

долі»
20.00, 02.00, 05.30 

«Подробиці»
22.30 «Великий бокс. 

Олександр Усик - Марко 
Хук»

02.30 Д/п «Великі 
українці»

ІНТЕР

06.15 Дивитись усім!
07.10 Без гальм
08.10 М і Ж
09.10 Дизель-шоу
10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи
12.45, 04.30 Факти
13.00 Т/с «На трьох»
14.45 Х/ф «Два стволи»
16.50 Х/ф «Нью-

йоркське таксі»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Таксі»
21.55 Х/ф «Таксі-2»
23.45 Х/ф «Скажені 

перегони»
01.30 Т/с «Слідчі»
03.10 Провокатор
04.55 Т/с «Код 

Костянтина»

ICTV

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

Пригоди в місті»
11.10 Х/ф «Красуня й 

чудовисько»
12.40 М/ф «Шлях до 

Ельдорадо»
14.20 Готель Галіція
16.35, 19.50 Танька і 

Володька
17.55 М/ф «Льодовиковий 

період: Різдвяна пригода»
18.20 М/ф «Льодовиковий 

період 2: Глобальне 
потепління»

22.25 Одного разу в Одесі
23.30 Х/ф «Я, знову я та 

Ірен»
01.30 Казки У
03.10 Віталька

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.45 «Слово депутата»
08.05 «Гартуємось»
08.30 «Грані»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Ковель: події, час»
10.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
11.00 «Вісник обласної 

ради»
11.25 «Art jazz Coopera-

tion - 2017». ч. 1
12.30 «Протилежний 

погляд»
13.25 Т/ц «Ключ до 

успіху»
13.40, 04.30 «Музичний 

проспект»
14.00 «До «Розмаю», в 

Італію…»
14.35 Т/ф «Рунчак»
15.00 «Art jazz Coopera-

tion - 2017». ч. 2
16.00 Новини. День
16.30, 22.45 Тема дня
17.00 «Підліткова студія 

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

громадянами»
18.30 Крок назустріч
19.00, 00.00 Новини. 

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

з Володимиром 
Гунчиком»

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

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

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

уст»
00.30 «За літнім часом»
01.20 Концерт 

В.Хурсенка, 2 ч.
02.35 Т/ц «Спадщина»
03.10 Т/ц «Видатні 

волиняни»
03.40 «Волинська 

веселка»
06.00 «Остання 

барикада»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Мультсеріал «Авто 
про добро»

06.30 Обережно, діти!
07.00 Детонація
07.30 Євромакс
08.00, 09.00 Новини «На 

часі»
08.30, 09.30, 19.05, 

21.55, 00.25, 02.55 
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

АВЕРС 14.30 Волинський 
портрет

15.00 Серіал 
«Посольство»

18.45, 21.30, 00.00, 
02.30 Новини «На 
часі». Спецвипуск

19.10 Д/с «Апельсинова 
долька»

20.00 Вісник обласної 
ради

20.30 Вголос
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

подій
22.00 Серіал 

«Посольство»
00.30 Серіал 

«Посольство»
04.30 Ретроспектива: 

«Командир корабля»

П’ЯТНИЦЯ 8 вересня
06.00 Д/с «Орегонський 
путівник» 06.30, 09.25 
Анонс дня 06.35, 07.30, 
07.40, 08.15, 09.20, 10.55, 
14.50, 20.45 Світ он лайн 
06.40 М/с «Піп відкриває 
світ» 07.30 Ера бізнесу 
07.35 Агроера 07.40 
Спорт 07.50 Від першої 
особи 08.35 Д/ф «Садові 
скарби» 09.30 Т/с «Гранд-
готель» 11.20 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» 
16.30 Д/с «Садові скарби» 
16.50 Д/с «Розповіді 
про Хансік» 17.20 Хто в 
домі хазяїн? 17.40 М/с 
«Легенда про Білосніжку» 
18.15, 01.10 Новини. Світ 
18.45, 01.50 Щоденне 
ток-шоу 19.00, 02.20 
Новини. Культура 19.20 
Пенсійна реформа. 
Спецпроект 21.30, 02.05 
Новини. Спорт 21.50 
Богатирські ігри 22.40 Д/с 
«Дика планета» 23.30 Д/с 
«Дикі тварини» 00.20 Д/с 
«Південна Корея сьогодні» 
00.35 Д/с «Мистецький 
пульс Америки» 02.40 Д/с 
«Увесь цей джаз» 03.45 
Т/с «Таксі» 

UA: ПЕРШИЙ

03.10 Зона ночі
05.00, 18.00 Абзац
05.49, 07.09 Kids Time
05.50 М/с «Сімейка 

Крудс»
06.10 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.10 Половинки
09.15 Київ вдень та вночі
13.10 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
15.15, 19.00 Топ-модель 

по-українськи
21.40 Х/ф «Скільки у 

тебе?»
23.50 Х/ф «Вкрадене 

побачення»
01.40 Х/ф «Дружина 

напрокат»

НОВИЙ КАНАЛ
05.35, 23.30 Х/ф 

«Молода дружина»

07.35 Х/ф «Дихай зі 

мною»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Тато Ден»

20.00, 22.45 «Сюрприз, 

сюрприз!»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя» 
06.00 «Спеція» 07.50 
«Чи знаєте ви, що...» 
08.25 «Мультфільми» 
10.00, 16.20 «Файна 
Юкрайна» 10.30, 00.40 
«Розсміши коміка» 11.25, 
19.00 «Орел і Решка» 
12.25, 01.30 «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» 
02.20 «Нічне життя» 

К1
06.00, 16.00 Т/с 

«Адвокат»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00  Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях 
11.30 Реальна містика 
13.40, 15.30 Т/с 

«Черговий лікар 3»
18.00 Т/с «Жіночий 

лікар 3»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя»
23.20 Спеціальний 

репортаж
00.00 Т/с «Закон і порядок: 

Спеціальний корпус»
04.00 Реальна містика

УКРАЇНА
06.00, 14.30 Бандитська 
Одеса 07.20 Підроблена 
історія 08.10, 12.50 
Правила життя 09.00 
Правда життя 10.00, 
21.40 Мисливці за 
зброєю 10.50 Операція: 
людожери 11.50 
Африка: хижий світ 
13.40 Містична Україна 
15.20, 23.40 Великі 
танкові битви 16.10, 
20.50 Скарби зі сховищ 
17.00 Приборкати змія 
18.00, 22.40 Квест 19.00 
Бандитський Київ 20.00 
Паранормальний світ 
00.30 Україна: забута 
історія 03.30 Брама часу 

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 
- 3»

10.55 «Чотири весілля -6»
12.20 «Міняю жінку - 5»
13.50 Т/с «Пончик Люся»
14.45 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.15, 23.05 «Ліга сміху 3»
01.55 «Вечірній Київ »

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 Т/с 
«Заборонене кохання»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.20 «Подробиці 

тижня»
22.00 Х/ф «Нічний 

випадок»
23.50 Х/ф «Будні 

карного розшуку»
01.30 Д/п «Україна: забута 

історія»
04.00 «Чекай на мене»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.05 Інсайдер
11.05, 13.20 Х/ф 

«Куленепробивний»
13.45 Т/с «На трьох»
14.15, 16.10 Т/с 

«Молодий Вовкодав»
16.30 Т/с «Винищувачі»
17.40 Т/с «Таємниці і 

брехня»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.00 Х/ф «Два стволи»
01.55 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
03.20 Дивитись усім!
04.45 Т/с «Відділ 44»

ICTV

06.50 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.40 Х/ф «Стоптані 

туфельки»
11.50 Повне перевтілення. 

Дім за тиждень
13.20 Х/ф «Красуня й 

чудовисько»
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
15.35, 03.35 Віталька
16.50 Готель Галіція
17.50, 01.10 Країна У
18.50, 00.10 Танька і 

Володька
20.00 М/ф «Льодовиковий 

період 2: Глобальне 
потепління»

21.40 М/ф «Льодовиковий 
період: Різдвяна пригода»

22.10 Х/ф «Я, знову я та 
Ірен»

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

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

перших уст»
08.00 «Актуальний 

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

Волині»
10.15 Т/ц «Чудесний канал»
10.40, 03.35, 06.25 

«Волинська веселка»
11.20 Т/ф «Таємниці 

старого міста»
11.35, 23.15 Тема дня
12.00 Т/ц «Творчий 

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

господар»
13.45 Т/ф «Ти 

зобов’язаний жить!»
14.10, 05.15 «Музичний 

проспект»
14.25 «Натхнення» (Н.Горик)
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 Ретроспектива ВТ: «В 

гостях у Євгенії Лещук»
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 «Гартуємось!»
21.30 «Слово депутата»
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 Концерт В.Хурсенка 
03.25 Т/ц «Піщані історії»
04.30 Д/ф «Ловець слів»
05.30 Т/ц «Так було»

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 Євромакс
08.35 Заживемо
09.00 Т/с «Роксолана»
10.00 Діагноз: здоров’я
10.30 Обережно, діти!
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 «Пастка»
16.00 ЧП+
16.15 Я тут живу
17.00 Ломастер
17.30 Рандеву
18.00 МузейОк
18.30, 22.05 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
22.15 Серіал 

«Посольство»
23.30 Обережно, діти!
00.35 Т/с «Роксолана»
03.05 Серіал 

«Посольство»
04.10 Феєрія мандрів
04.30 Ретроспектива: 

«Андрієш»

Фільм «Чужі на районі»

Фільм «Дихай зі мною»

Фільм «Я, знову я та Ірен»

23:30

07:35

22:10

fi lm
.ru

Фільм «Два стволи»

14:45

okino.ua

russia.tv

koubadvd.com

УКРАЇНСЬКИЙ 
ФІЛЬМ – НА 
КІНОФЕСТИВАЛІ 
В МОНРЕАЛІ 

Короткометражний фільм «Клітка 
для папуги, що говорить» 

української режисерки Ірини Асонової 
відібрано в офіційну програму 
Всесвітнього кінофестивалю в 
Монреалі.

Як повідомляє прес-служба Держкіно, 
Montreal World Film Festival є одним з най-
старіших кінофестивалів і єдиним у Пів-
нічній Америці фестивалем з конкурсною 
програмою, яка акредитована FIAPF (фес-
тиваль класу «А»).

«Клітка для папуги, що говорить» – 
психологічна драма, що розповідає про 
хлопця, який нещодавно прийшов з війни і 
якому повернутися до нормального життя 
не дає посттравматичний синдром. Ролі у 
фільмі зіграли Олег Щербина, Аліса Гур’єва, 
Вікторія Москаленко і Софія Прийма.

Держкіно надало стрічці статус націо-
нальної.

відзнака

«ОКЕАН ЕЛЬЗИ» 
ЙДЕ У ВІДПУСТКУ 

Культовий український гурт «Океан 
Ельзи» на чолі зі Святославом 

Вакарчуком на цілий рік зникне зі 
сцени. До річної паузи музиканти 
відіграють ще три концерти – 2 вересня 
в Одесі, 9 вересня в Ліді у Білорусі та 
16 вересня в Полтаві, пише «ТСН.ua».

«Традиційний великий концерт «Океа-
ну Ельзи» до Дня Незалежності України 
2018 року відбудеться на найбільшій арені 
країни – столичному НСК «Олімпійський». 
Цей виступ стане першим концертом, який 
«Океани» дадуть після майже річної кон-
цертної паузи», – ідеться на сторінці гурту 
в інтернеті.

Що саме робитимуть музиканти цілий 
рік, наразі невідомо.

музична пауза

niklife.com
.ua
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НЕДІЛЯ 10 вересня
06.00 Д/с «Орегонський 

путівник»
06.30, 09.25 Анонс дня
06.35, 07.30, 07.30, 

07.45, 08.15, 22.55 Світ 
он лайн

06.40 М/с «Піп відкриває 
світ»

07.50 Смакота
08.35 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 
морів»

09.30 Х/ф «Дитячий 
секрет»

11.30, 01.30 Театральні 
сезони

11.55 Мистецькі історії
12.10 Фольк-music
13.30 Перший на селі
13.55 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
00.10 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»
00.35 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
02.00 Надвечір’я. Долі
02.55 Д/с «Традиційні 

свята Мацурі»
03.45 Т/с «Таксі»

07.25 Т/с «Відділ 44»
11.15, 13.00 Т/с «На 

трьох»
12.45 Факти
13.10 Х/ф «Нью-

йоркське таксі»
15.05 Х/ф «Таксі»
16.55 Х/ф «Таксі-2»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.30 Х/ф «Таксі-3»
22.20 Х/ф «Таксі-4»
00.20 Х/ф «Скажені 

перегони»
01.55 Т/с «Слідчі»
03.35 Провокатор

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.40 М/ф «Шлях до 

Ельдорадо»
12.20 Х/ф «Король 

сноуборду»
14.00 Готель Галіція
16.15, 00.00 Країна У
21.00 Танька і Володька
22.25 Одного разу в Одесі
02.10 Х/ф «Сон»
03.40 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 «Роки і долі»
08.50 «З добром у серці»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Клас!»
10.30, 19.30 «Урок для… 

батьків»
11.00 «За літнім часом»
11.50 Т/ц «Ключ до успіху»
12.15 Т/ц «Мандри кота 

Фініка»
12.30 Мультфільм
13.35 Т/ц «Кулінарія від 

Андрія»
14.00, 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 
«Тривожний місяць 
вересень»

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 «Українська 

серенада Шуберту»
21.40 Т/ф «Євген 

Сверстюк: «Не 
переставайте читати»

22.00, 04.00 
«Волинський тиждень» 
(сурдопереклад)

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

100»
00.25 Т/ц «Музеї Волині»
00.50 Х/ф «Тривожний 

місяць вересень»
02.20 Т/ц «Піщані історії»
02.25 Д/ф «Доля. Григір 

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

07.10 Х/Ф «Будьте моїм 

чоловіком...»

08.55 «Все буде смачно!»

10.10 «Караоке на 

Майдан»

11.05 «Хата на тата»

13.45 «МастерШеф - 7»

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

21.00 «Один за всіх»

22.10 «Х-Фактор - 8»

05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.25 «Мультфільми»
09.00 М/ф «Бунт 

пернатих»
10.40 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
11.40 «Орел і Решка. 

Навколосвітня 
подорож»

23.00 Х/ф «Серена»
01.10 «Вечірній квартал»
02.30 «Нічне життя»

06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
09.50 Т/с «Жіночий 

лікар 3»
14.50 Х/ф «Моє 

кохання»
17.00, 20.00 Т/с «Школа 

проживання»
19.00, 05.50 Події тижня з 

Олегом Панютою
21.45 Т/с «Дитина на 

мільйон»
01.50 Реальна містика
03.30 Т/с «Черговий 

лікар 3»

06.00 Бандитська Одеса
07.40, 18.00 

Паралельний світ
10.00, 03.40 Містична 

Україна
10.50 Великі танкові 

битви
12.40, 21.00 НЛО з 

минулого. Давні 
прибульці

14.30 Знамення у небі
15.20 Африка: хижий світ
17.10 Дивовижний 

Ізраїль
22.40 Паранормальний 

світ
00.30 Наші

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.00 «ТСН»
06.50 М/ф «Маша і 

ведмідь»
07.00 «Українські 

сенсації»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-

забава»
09.40 «Світ навиворіт - 9»
10.55, 12.00, 13.00 Т/с 

«Свати - 3»
14.00, 16.45 «Ліга сміху 3»
19.30, 05.15 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Танці з зірками»
23.00 «Міс україна 2017»
00.45 «Аргумент кiно»
01.40 «Світське життя»
04.25 «Розсміши коміка 

2017»

06.00 «Великий бокс. 
Олександр Усик - Марко 
Хук»

08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел и решка. Рай 

і пекло 2»
11.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
12.00 Х/ф «Ой, 

мамоньки!»
14.45 Х/ф «Бережись 

автомобіля»
16.45 Х/ф «Найчарівніша 

та найпривабливіша»
18.30 «Круче всех»
20.00, 01.55 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Так буває»
22.30 Х/ф 

«Передбачення»
00.15 Х/ф «Королева 

бензоколонки 2»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

03.20, 01.40 Зона ночі
04.49, 06.09 Kids Time
04.50 М/с «Губка Боб 

Прямокутні штани»
06.10 Топ-модель по-

українськи
08.50 М/ф «Хороший 

динозавр»
10.45 Х/ф «Кілери»
12.40 Х/ф «Тварина»
14.10 Х/ф «Земля 

майбутнього»
17.00 Х/ф «Реальна 

сталь»
19.40 Х/ф «Робот Чаппі»
22.00 Х/ф «Інший світ: 

Повстання ліканів»
23.50 Х/ф «Заноза»

06.00 Мультсеріал «Авто 
про добро»

06.30 Обережно, діти!
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 «Апельсинова 

долька»
12.00 Мультфільм
12.30 Благодатна купель
14.00 Дайджест

АВЕРС 14.30 Заживемо
14.50 Вголос
15.00 Серіал 

«Посольство»
19.00 Д/с «Апельсинова 

долька»
20.00 Феєрія мандрів
20.25 Життя у цифрі
20.40 Вечірня казочка
21.00 Волинський 

портрет
21.30 Євромакс
22.00 Серіал 

«Посольство»
02.00 Огляд світових 

подій
02.30 Завтра-сьогодні
04.30 Ретроспектива: 

«Богдан 
Хмельницький»

ФУТБОЛ 1

ПН 4 вересня ВТ 5 вересня СР 6 вересня ЧТ 7 вересня ПТ 8 вересня СБ 9 вересня НД 10 вересня
06.00 Профілактика 09.00 
Франція - Нідерланди. Відбір 
до ЧС-2018 10.45 Огляд 1-го 
ігрового дня. Відбір до ЧС-
2018 12.15 Болгарія - Швеція. 
Відбір до ЧС-2018 14.00 Греція 
- Бельгія. Відбір до ЧС-2018 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
16.00 Франція - Люксембург. 
Відбір до ЧС-2018 17.50 
Топ-матч 18.00, 20.55, 23.40 
«Шлях на Мундіаль» 18.50 
LIVE. Вірменія - Данія. Відбір 
до ЧС-2018 21.35 LIVE. Англія - 
Словаччина. Відбір до ЧС-2018 
00.30 Огляд 2-го ігрового дня. 
Відбір до ЧС-2018. Прем’єра 
02.05 Півн. Ірландія - Чехія. 
Відбір до ЧС-2018. Прем’єра 
03.55 Азербайджан - Сан-
Марино. Відбір до ЧС-2018 

06.00 Журнал Ліги Чемпіонів 
06.30 Німеччина - Норвегія. 
Відбір до ЧС-2018 08.20 Топ-
матч 08.25, 14.50 Огляд 2-го 
ігрового дня. Відбір до ЧС-2018 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Польща - 
Казахстан. Відбір до ЧС-2018 
12.05 «Великий футбол» 13.00 
Україна - Туреччина. Відбір до 
ЧС-2018 16.00, 02.10 «Шлях 
на Мундіаль. ONLINE». Відбір 
до ЧС-2018 17.50 Відбір до 
ЧС-2018. Огляд туру 18.45 
Англія - Словаччина. Відбір до 
ЧС-2018 20.30, 23.40 «Головна 
команда» 21.35 LIVE. Ісландія 
- Україна. Відбір до ЧС-2018 
00.40 Огляд 3-го ігрового дня. 
Відбір до ЧС-2018. Прем’єра 
04.00 Туреччина - Хорватія. 
Відбір до ЧС-2018 

06.00, 08.10 Топ-матч 06.20 
Італія - Ізраїль. Відбір до ЧС-
2018 08.25 Огляд 3-го ігрового 
дня. Відбір до ЧС-2018 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.25 Косово - Фінляндія. 
Відбір до ЧС-2018 12.10, 22.50 
Огляд 1-го ігрового дня. Відбір 
до ЧС-2018 13.00 Німеччина 
- Норвегія. Відбір до ЧС-2018 
14.45 Відбір до ЧС-2018. 
Огляд туру. Прем’єра 16.05 
Ірландія - Сербія. Відбір до ЧС-
2018. Прем’єра 17.50, 20.40 
«Головна команда» 18.55 
Ісландія - Україна. Відбір до ЧС-
2018 21.40 Відбір до ЧС-2018. 
Огляд туру 00.20 Туреччина 
- Хорватія. Відбір до ЧС-2018 
02.10 «Шлях на Мундіаль. ON-
LINE». Відбір до ЧС-2018 04.00 
Білорусь - Швеція

06.00, 08.10, 20.35 Топ-матч 
06.20 Нідерланди - Болгарія. 
Відбір до ЧС-2018 08.25 Огляд 
1-го ігрового дня. Відбір до 
ЧС-2018 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20, 
13.15 «Головна команда» 
11.25 Ісландія - Україна. Відбір 
до ЧС-2018 14.15 Огляд 3-го 
ігрового дня. Відбір до ЧС-2018 
16.00 Угорщина - Португалія. 
Відбір до ЧС-2018 17.50 Відбір 
до ЧС-2018. Огляд туру 18.45 
Греція - Бельгія. Відбір до ЧС-
2018 20.40 Ірландія - Сербія. 
Відбір до ЧС-2018 22.50 Огляд 
2-го ігрового дня. Відбір до 
ЧС-2018 00.20 Франція - 
Люксембург. Відбір до ЧС-2018 
02.10 «Шлях на Мундіаль. 
ONLINE». Відбір до ЧС-2018 
04.00 Англія - Словаччина

06.00, 08.00 Топ-матч 06.10 
Півн. Ірландія - Чехія. Відбір до 
ЧС-2018 08.10 Азербайджан - 
Сан-Марино. Відбір до ЧС-2018 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Німеччина 
- Норвегія. Відбір до ЧС-2018 
12.05 Польща - Казахстан. 
Відбір до ЧС-2018 13.55 Косово 
- Фінляндія. Відбір до ЧС-2018 
16.00 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру. Прем’єра 
16.30 Ісландія - Україна. Відбір 
до ЧС-2018 18.20 Туреччина 
- Хорватія. Відбір до ЧС-2018 
20.10 Світ Прем’єр-Ліги 20.40 
Італія - Ізраїль. Відбір до ЧС-
2018 22.50 Огляд 3-го ігрового 
дня. Відбір до ЧС-2018 00.20 
Нідерланди - Болгарія. Відбір 
до ЧС-2018 02.10 «Шлях на 
Мундіаль. ONLINE». Відбір до 
ЧС-2018 04.00 Греція - Бельгія

06.00 Франція - Люксембург. 
Відбір до ЧС-2018 07.45 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру 08.15 Леганес - Хетафе. 
Чемпіонат Іспанії 10.00, 15.55, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Угорщина - Португалія. Відбір 
до ЧС-2018 12.05 Туреччина 
- Хорватія. Відбір до ЧС-2018 
13.55 LIVE. Реал - Леванте. 
Чемпіонат Іспанії 14.45 Футбол 
Tables 16.15 Відбір до ЧС-
2018. Огляд туру 17.10 LIVE. 
Валенсія - Атлетіко. Чемпіонат 
Іспанії 19.10, 21.30, 03.50 
Топ-матч 19.20 LIVE. Сток Сіті 
- МЮ. Чемпіонат Англії 21.40 
LIVE. Барселона - Еспаньйол. 
Чемпіонат Іспанії 23.40 Світ 
Прем’єр-Ліги 00.10 Ман Сіті 
- Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
02.00 Шахтар - Зоря 04.00 
Ворскла - Олімпік

06.00 Реал - Леванте. 
Чемпіонат Іспанії 07.45 Світ 
Прем’єр-Ліги 08.15 Сток 
Сіті - МЮ. Чемпіонат Англії 
10.00, 16.15, 20.15 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Журнал Ліги 
Чемпіонів. Прем’єра 10.50 
Шахтар - Зоря 12.35, 00.50 
Відбір до ЧС-2018. Огляд туру 
13.30, 15.55, 16.35, 18.55 
«Тур ONLINE» 13.55 LIVE. Зірка 
- Чорноморець 14.45, 17.45 
Футбол Tables 16.55 LIVE. 
Сталь - Маріуполь 19.25 LIVE. 
Сельта - Алавес. Чемпіонат 
Іспанії 21.20 «Великий футбол» 
23.00 Бернлі - Кристал 
Пелес. Чемпіонат Англії 
01.45 Депортіво - Сосьєдад. 
Чемпіонат Іспанії 03.35, 
05.35 Топ-матч 03.45 Свонсі - 
Ньюкасл. Чемпіонат Англії 

РОСІЙСЬКИЙ АКТОР 
ВОЮЄ ЗА УКРАЇНУ 

Російський актор Анатолій Пашинін 
служить у лавах 8-го батальйону 

Української Добровольчої армії. Про 
це в інтернеті повідомив журналіст 
Андрій Цаплієнко.

Він уточнив, що зірка російського і укра-
їнського кіно вже протягом місяця є україн-
ським добровольцем у зоні збройного про-
тистояння на сході України.

Анатолій Пашинін завжди вирізнявся 
проукраїнською позицією та підтримкою Ре-
волюції Гідності.

На початку війни він відзняв чотири-
хвилинне звернення до росіян на острові 
Хортиця, в ньому засудив кремлівський ре-
жим. Тоді ж переїхав в Україну. Багато разів 
був у АТО. Власним коштом купував осна-
щення для армії. Старший на сім років брат 
Анатолія Костянтин воює в зведеному загоні 
повіт ряних сил України «Зеніт».

патріот

Фільм «Таксі»

15:05

fi shki.net

Фільм «Земля майбутнього»

14:10

w
arnerfi lm

.ru

На великі екрани 
вийшов історичний 
український фільм 

«Червоний», присвячений 
протистоянню всередині 
сталінських таборів. 
Офіційна прем’єра 
припала на 24 серпня. 
Стрічка заснована на 
однойменному романі 
Андрія Кокотюхи.

Події у фільмі відбуваються в 
1947 році у час, коли в сталінських 
концтаборах знищують усіх. Голов-
ний герой проходить крізь справж-
нє пекло, переживає зраду та від-
чай, однак, попри усі випробування, 
не втрачає віри.

Двоє українців – Данило Чер-
воний і Віктор Гуров – потрапили в 
табір ГУЛАГ. У них абсолютно різні 
долі: один раніше був членом Укра-
їнської повстанської армії (УПА) і 
народився на заході України, а дру-
гий – радянський льотчик зі сходу, 

у світі кіно 

якому не дуже й близьке поняття 
патріотизму. Але доля звела таких 
людей разом.

Роботи над створенням кіно-
стрічки розпочалися ще до Май-
дану у 2013 році, розповів відомий 
грузинський режисер Заза Буадзе, 
який кілька років працює в Україні. 
Однак із початком Революції Гід-
ності процес підготовки проекту 
довелося відкласти. Знімання за-
вершилися торік у червні. Картину 
знімали на одній із закинутих шахт 
Кривого Рогу, неподалік урвища 
«Провал СРСР». Там знімальна гру-
па з нуля побудувала справжній 
концтабір. Окрім того, знімання від-
бувалися в Одесі та неподалік від 
Луцька, де відтворювали масштабні 
сцени боїв воїнів УПА із нацистами 
та НКВС.

За сюжетом, фільм базуєть-
ся лише на третій частині книги 

«Червоний» Андрія Кокотюхи, яка 
оповідає про підготовку та перебіг 
повстання в сталінському таборі 
1947 року. Одночасно режисер за-
спокоїв фанатів книги, адже повідо-
мив, що вже восени розпочнуться 
роботи над створенням стрічки за 
мотивами перших двох частин кни-
ги про дотабірну історію Данила 
Червоного.

«Це героїчна історія. Фільм за-
вершиться перемогою українців. 
Ми принципово знали, що наш 
герой виграє, він не помре, навіть 
якщо це буде гарно. Він обов’язково 
переможе, – зауважив режисер. – 
Наша історія побудована за закона-
ми вестерну: є поселення на Дикому 
Заході (у нашому випадку це табір), 
де є поневолене населення, злий 
шериф, який керує вдень (у нас це 
начальник табору), та бандити, які 
керують уночі (в нас це урки)».

«ЧЕРВОНИЙ»: УКРАЇНСЬКИЙ 
БОЙОВИК, ЯКИЙ ВАРТО ПОДИВИТИСЯ

мінно знали, як розміщуватися та 
поводитися в бараках.

Головну роль у фільмі зіграв Ми-
кола Береза. Актор зробив досить 
успішну театральну кар’єру, став 
директором театру імені Леся Кур-
баса у Львові та водночас знімався 
в низці українських фільмів. 

Музику до фільму написав іта-
лійський композитор Франко Еко. 
Він самотужки записав усі саунд-
треки до «Червоного».

Загальний бюджет українсько-
го історичного бойовика склав 
20 мільйонів гривень. Половину 
з цих грошей виділило Державне 
агентство України з питань кіно, ще 
половину пожертвували спонсори. 
Одним із важливих партнерів про-
екту стала Одеська кіностудія.

До речі, фільми «Червоний», 
«Війна химер», «DzidzioКонтрабас», 
«Жива», «Микита Кожум’яка», «Рі-
вень чорного», «Стрімголов» та 
«Чужа молитва» візьмуть участь у 
національному відборі на «Оскар» 
в номінації «Кращий фільм інозем-
ною мовою». 

Заза Буадзе розповів, що для 
табірної масовки проводили спе-
ціальні кастинги серед криміналь-
ного контингенту. У результаті в 
зніманнях задіяли 300 осіб, які від-

Бюджет бойовика – 
20 мільйонів гривень

znaj.ua

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

ЄДРПОУ/ДРФО 35963888 
В ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

Р/Р № 26003060513367, МФО 303440

БУДІВНИЦТВО

 Продам у Луцьку котли (газові, твердо-
паливні, електричні), газові колонки, кон-
вектори, електричні бойлери, радіатори 
опалення (стальні, алюмінієві, біметалічні), 
циркуляційні насоси і насоси для свердло-
вин, обсадні труби для свердловин, 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.

 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.

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.

бережіть себе на замітку 

На процес старіння 
значною мірою впливає 

генетика, але спосіб життя 
також суттєво діє на 
роботу нашого організму. 
Фахівці визначили 
поширені помилки, 
які допускають люди, 
прискорюючи процес 
старіння, пише Health.

МУЛЬТИЗАДАЧНІСТЬ
Є думка, що багатозадачність – 

позитивна риса. Однак коли у вас 
створюється враження, що кіль-
кість справ тільки збільшується, це 
лише посилює стрес. Хронічний 
стрес сприяє вивільненню вільних 
радикалів, нестабільних молекул, 
які суттєво прискорюють процес 
старіння.

ЗВИЧКИ, ЯКІ ДОЧАСНО 
ЗІСТАРЮЮТЬ ОРГАНІЗМ

 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 євроремон-
том у центрі с. Липини, Луцький р-н. За-
гальна площа 50 м2, площа кухні 8 м2. 
Розташована на 2 пов. 2-поверх. будин-
ку. Є сарай, підвал, грядка. Ціна дого-
вірна. 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). Робота 
для жінок – викладання товарів на полиці, 
прийом і сортування продукції тощо. Робо-
чий день – 8-9-10-12 год (6 днів на тижд.). 
Зарплата – 10 зл./год. Житло безплатне. 
Чоловіків запрошують на роботу на про-
дуктових складах. Обов’язки: пересування 
складом на електрокарах, завантаження 
товару та доставка до місця вивантаження. 
Проходження інструктажу з техніки безпе-
ки та отримання прав на водіння кара, без-
платно видають робочий одяг (лише чоло-
вікам). 097-908-64-46 (Вікторія). Є й інші 
вакансії, можлива допомога у виготовленні 
документів. Усі вакансії – 100% безплатні.

ПОСЛУГИ

 Надаю інформпослуги: безплатна кон-
сультація, повний пакет документів на візу 
(запрошення, анкета, страховка, 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.

Нашатирний спирт – це 
розчин аміаку у воді. У 

магазинах його продають 
під назвою «Аміак водний 
25%», а в аптеках можна 
купити розчин, що містить 
9,5-10,5% аміаку в 
дистильованій воді.

Лужні властивості нашатир-
ного спирту підсилюють дію мий-
них засобів, тому деякі господині 
кип’ятять білизну з додаванням 
нашатирного спирту (склянка – на 
бак). 

Духовку з пригорілим жиром 
зсередини можна обробити на-
шатирним спиртом, зачинити 
дверцята й залишити на ніч. Уран-
ці пригорілий жир та інші забруд-
нення можна легко видалити за 
допомогою мокрої ганчірки або 
губки.

Ватним тампоном, змоченим 
у нашатирному спирті, чистять 
замшу, коміри пальто й костю-
мів, взуття з текстильним верхом, 

внут рішню поверхню фетрових 
капелюхів. У різних випадках до-
помагає додавання до нашатир-
ного спирту кухонної солі, миль-
ної води або прального порошку.

Нашатирним спиртом вдаєть-
ся вивести з бавовняних тканин 
плями від косметики, шоколаду, 
кави, какао, чаю, яєць. Так само 
виводиться буряковий сік зі світ-
лих вовняних тканин. 

Теплий мильний розчин з до-
даванням нашатирного спирту 
добре відмиває керамічну плитку 
і лінолеум. 

Кашка з півтори-двох столо-
вих ложок нашатирного спирту 
і 50 г зубного порошку – гарний 
засіб для полірування зовнішньої 
поверхні холодильника. Чистити 
його краще не ганчіркою, а папе-
ром. Годиться цей засіб і для чи-
щення нікельованих предметів. 

А слабким розчином наша-
тирного спирту  в теплій воді 
можна мити вікна. 

колагену і зміни в сполучній ткани-
ні відбитки від подушки вже не роз-
гладжуються так швидко і взагалі 
можуть не розійтися.

НАДТО СУХЕ 
ПОВІТРЯ У ДОМІ

Від сухого та теплого повітря 
шкіра може ставати подразненою, 
що згодом впливає на її старіння. 
Фахівці рекомендують, щоб рівень 
вологості повітря в домі був 40-
60%.

ПИТИ ЧЕРЕЗ 
СОЛОМИНКУ

Хай як дивно, але ця звичка при-
зводить до дочасної з’яви зморшок 
навколо рота.

ВІДМОВА ВІД ЖИРІВ
Експерти рекомендують їсти 

рибу жирних сортів (лосось, скумб-
рію) принаймні двічі на тиждень. 
Адже нашому серцю, мозку та шкірі 
конче потрібні Омега-3 жирні кис-
лоти.

СУТУЛІСТЬ
Неправильна постава або суту-

лість змінює нормальне положен-
ня хребта. Зрештою м’язи, диски та 
кістки зазнають надмірного стресу.

НАШАТИРНИЙ СПИРТ – 
ЗНАХІДКА ДЛЯ ГОСПОДИНІ

arriva.ru

ЗАБАГАТО ЦУКРУ
Споживання великої кількості 

цукру може спровокувати збіль-
шення кількості зморшок, з’яву 
темних кіл навколо очей, опухлість 
обличчя та інші неприємності.

БРАК СНУ
Якщо ви спите менш як п’ять 

годин на добу, це може призводити 
до проблем із уважністю, спричиня-
ти брак енергії вдень і навіть змен-
шення тривалості життя.

СИДЯЧИЙ СПОСІБ 
ЖИТТЯ

Люди, які просиджують по шість 
годин перед телевізором щодня, 
живуть на п’ять років менше за тих, 
хто його не дивиться, повідомляє 
British Journal of Sports Medicine.

БЕЗ ЗАХИСТУ ВІД 
СОНЦЯ

Дочасне старіння шкіри спри-
чиняє вплив ультрафіолету. Тому 
експерти радять не забувати вико-
ристовувати сонцезахисні засоби 
та зволожувальні креми.

СОН НА ЖИВОТІ
Звичка спати на животі також 

прискорює старіння. Через втрату 

w
om

anonly.topzine.cz

ajustearota.com

Що більше справ – то сильніший стрес

Бережіть шкіру 
від ультрафіолету Нашатир виводить жир, навіть пригорілий
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  Вадим ПАНАФІДІН
    Луцьк

«БАНДЕРШТАТ» У ЧИСЛАХ
Фестиваль відвідали 12 тисяч людей.
800 бійців АТО відпочили на фестивалі безплатно.
10 га – площа нової локації у селі Рованці Луцького району.
30 локацій насиченої триденної програми. 
15 годин тривали гутірки з авторитетними людьми. 
60 гуртів зіграло на трьох сценах.
Працювало 36 членів оргкомітету і 300 волонтерів. 
2000 бандерштатівців взяли участь у флешмобі «УПА-75».
Найменшому відвідувачу фестивалю виповнився лише місяць.

цікавий співрозмовник ІГОР ГУЗЬ: «БАНДЕРШТАТ» – 
ЧАСТИНА МОГО ЖИТТЯ»

  Оксана ГОЛОВІЙ

мереживо долі РОЗЛУКА ПАХНЕ ЧОРНОБРИВЦЯМИ

Фестиваль національного 
опору «Бандерштат», що 
відбувся на початку серпня, 

цьогоріч побив усі свої рекорди: 
найбільша локація, аж 12 тисяч 
відвідувачів, рекордна кількість 
музикантів, найбільше наметове 
містечко й не тільки. Один із 
засновників фестивалю, голова 
оргкомітету дійства, народний 
депутат Ігор Гузь («Народний 
фронт») розповів, як із маленького 
фестивалю «Бандерштат» 
трансформувався у масштабне 
дійство уже міжнародного класу, 
та чого очікувати наступного року.  

– Як виріс фестиваль упродовж 11 ро-
ків? 

– За всі ці роки фестиваль не втрачає сво-
го патріотичного змісту: окрім музики та від-
починку, зберігається ідеологічна культурно-
просвітницька складова. «Бандерштат» 
яскраво відрізняється від багатьох інших му-
зичних фестивалів інтелектуальними гутірка-
ми з авторитетними людьми, ненав’язливим 
патріотичним духом та безалкогольністю. 
Звісно, хтось може перехилити чарку чи ке-
лих пива й за межами території фестивалю, 
усіх не проконтролюєш, однак на фесті цього 
немає, п’яних в друзки там не зустрінеш, як 
це буває на інших фестивалях. Були присутні 
й сотні атовців, які мали змогу безплатно від-
почити. Це наша принципова позиція та вияв 
поваги до тих людей, які боронять Україну. 

– Яким був перший «Бандерштат»?
– У 2007-му році я, Сергій Мартинюк (нині 

арт-директор фестивалю і лідер гурту «Фіо-
лет»), а також Павло Данильчук (нині депутат 
Луцькради й очільник обласного осередку 
партії «Народний контроль») шукали ефек-
тивні інструменти впливу на молодь. Ми по-
думали: як добре, що відбуваються табору-
вання, зустрічі, теренові ігри, але виникла 
думка, що й через музику та розваги можна 
виховувати патріотичну молодь. Перший 
фестиваль був дуже компактним, скромним. 
Його відвідало майже 500 осіб, відбувався він 
у центральному парку Луцька. А наступно-
го року «Бандерштат» подорослішав і був за 
змістом уже таким, яким ми його знаємо нині. 
Тоді голов ним нашим завданням було донес-
ти молоді інформацію про Степана Бандеру, 

УПА та ідео логію українського націоналізму.
Щороку фестиваль відвідує усе більше 

молодих людей. Більшає й сімей з дітками і на-
віть людей поважного віку. Й усіх їх об’єднує 
патріотична атмосфера. На дійство до Луцька 
приїздять люди з усіх куточків України, щоро-
ку є гості з-за кордону. 

Важливо, що фестиваль з року в рік при-

ваблює до Луцька все більше туристів. Люди, 
які вже побували на «Бандерштаті», поверта-
ються додому з яскравими емоціями й гарно 
відгукуються про Луцьк. Та й місто заробляє: 
магазини, готелі, заклади харчування, тран-
спорт тощо. Наш фестиваль популяризує міс-
то, і це чудово.

Усі звикли, що «Бандерштат» відбувається 

на іподромі в центральному парку. Там справ-
ді була затишна і навіть сімейна атмосфера. 
Та минулоріч уже стало бракувати місця для 
наметів, людей приїздить усе більше й біль-
ше. Тому ми вирішили змінити дислокацію і 
перенесли фестиваль на територію села Ро-
ванці. І це все одно було зручно, адже, по суті, 
дійство відбулося у центрі міста, дістатися на 
фестиваль було просто. Завдяки новому міс-
цю ми змогли встановити три потужні сцени, 
які працювали одночасно, діяло кілька десят-
ків фуд-зон, де можна було смачно і недорого 
поїсти, діяв гарний ярмарок виробів і суве-
нірів. Приємно, що, попри спеку, відвідувачі 
спортивно проводили вільний час – грали у 
командні ігри. Наступного року плануємо ще 
ліпше укомплектувати локацію, аби фести-
вальникам було ще зручніше та цікавіше.

– А зауваження до фестивалю були?
– Були нарікання, що мало затінку, але це 

оpen air – формат фестивалю просто неба. 
Погода була спекотна, але це краще за дощ. У 
затінку проводили гутірки. Зручно, що поряд 
річка Стир, є пляж. Усі охочі охолодитися ку-
палися, медики безплатно мастили кремом, 
аби не згоріти на сонці. Були нарікання на 
розміщення туалетів, які стояли лише в одно-
му місці, а тому діставатися до них було тріш-
ки далеко. Наступного року виправимося. 

– З якими труднощами довелося зі-
штовхнутися, організовучи фестиваль?

– Були роки, коли велося вкрай непросто. 
Якось навіть брав кредит на $8 тис., ми дов-
го віддавали ці гроші. Складним був і 2012-й, 
коли ми мали великий мінус. Цьогоріч були 
труднощі з освітленням, тому працювало 
багато генераторів. Уперше нам довелося 
встановлювати паркан, міст. Та й якісно вста-
новити три величезні сцени – це дуже склад-
на робота. Проте ми ніколи не зловживаємо 
підтримкою політичних структур, тому пере-
важно відвідувачі є інвесторами фестивалю й, 
купуючи квитки, забезпечують 80% витрат на 
його організацію. 

Подумуємо наступного року залучити ві-
домих іноземних виконавців, аби підняти рі-
вень фестивалю. Хочемо більше уваги приді-
лити популяризації ОУН-УПА і видатних діячів 
повстанського руху. Уже зараз починаємо 
працювати над тим, аби дванадцятий фести-
валь «Бандерштат» був кращим за попередні.

volynnew
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Народний депутат Ігор Гузь

«Багдадський злодій літо 
вкрав...» – цілісінький 

ранок крутився в голові 
вірш Ліни Костенко. У неї той 
злодій украв не лишень літо... 

Сьогоднішній день для Ліди 
знов сповитий серпанком тихого 
смутку. Спорядила малу на першо-
вересневу лінійку, заварила кави. 
Всілася з горнятком на терасі біля 
будинку. Легенький вітерець грався 
з пасмом білявого волосся, що ви-
билося з зачіски й упало на чоло. За-
мріяно дивилася кудись у голубінь 
вересневого неба. Довго так сиділа. 
І раптом нестерпно-терпко-солодко 
звідкись повіяло різкуватим арома-
том чорнобривців. Цікаво, де б їм 
узятися? Ліда ж бо їх геть усі викор-
чувала біля хати після того, як... 

«Мамусю, я тобі ось букетика 
принесла! – з-за оберемка жовтога-
рячих пахучих сонць виглянула її ма-
ленька школярка. – Ти ж так колись 
чорнобривці любила». Із Лідиних 
очей ручаями бризнули сльози, ви-
миваючи тягучу тугу з серця. Як же ж 
давно вона не плакала. Цілий рік...   

* * *
Їхнє з Сашком кохання не спа-

лахнуло якось зненацька, від однієї 
лишень зустрічі поглядів, як про це 
часто пишуть у любовних романах. 
Вони жили по сусідству, разом ходи-
ли до школи, разом втікали від хулі-

ганів містечковими двориками. Усі 
давно бачили, що між юними серця-
ми пробігла іскра, та Ліда з Сашком 
поки що цього не помічали. І ганяли 
малих бешкетників, які крізь шпа-
рину в паркані гукали їм: «Ліплять 
коненята наші молодята!..».

Однак усе-таки була в їхньому 
житті історія зі спалахами й погляда-
ми, що сягали, здавалося, до самого 
денця душі. Це трапилося на шкіль-
ному випускному, коли яскравими 
бліками освітлювали вже дорослих 
вчорашніх дітей спалахи святково-
го феєрверку. Сашкові тоді здалося, 
що Ліда якось по-особливому ди-
виться на нього з-під пухнастих вій. 
Захвилювався, зашарівся, відтак, 
схопивши дівчину міцно за руку, 
врешті наважився прошепотіти їй 
десь у маківку: «Люблю...».

Їхнє перше післяшкільне літо 
було напоєне пахощами трав у 
лузі ген за містечком і хмільне від 
почуттів, що рвали на шматки юні 
серця. А серпень назавше зали-
шив у душах спомин про терпкий 
аромат тих чорнобривців, що ними 
палахкотіли останні теплі деньочки. 
Останні деньочки разом...

Сашко поїхав навчатися до Хар-
кова в один з військових вишів, 
Ліда – до Києва в медінститут. Бачили-
ся рідко, хіба на літніх канікулах, коли 
можна було втекти від усіх, зникнути 
серед полину у лузі, а усмішку схова-
ти у букеті чорнобривців. Зате чи не 

щодня летіли білими голубами з Хар-
кова до Києва і назад листи, сповнені 
любові, пристрасті, вірності. 

П’ять... Шість... Сім... Роки один за 
одним спливали, подихом легкого 
суму перевертаючи клепсидру часу. 
Ось уже й дипломи. Ліда – педіатр у 
районній лікарні. Сашко – офіцер у 
місцевій військовій частині. Напри-
кінці серпня й весілля вже відгуля-
ли, на яке чималенько чекали. (Те-
пер, гортаючи альбом з весільними 
світлинами, Ліда укотре бере до рук 
засушену квіточку чорнобривця, що 
того вечора заплуталася їй у фаті, і 
вдихає-вдихає терпкий аромат сво-
го недовгого щастя...).

За рік і дівчинка в молодят знай-
шлася. Гарненьке писклятко з мами-
ним білявим волоссям і татовими 
карими оченятами. Росла собі здо-
ровенька й допитлива, усю родину 
тішила. 

Тільки-от тіснувато стало у бать-
ківській двокімнатці. І дитині окре-
мого куточка нема. А як до школи 
піде? На сімейній раді постановили: 
хай поки Ліда з малою у свекрів по-
живе, а Сашко поїде трохи гроше-
нят на окреме житло підзаробити, 
його якраз кличуть українське по-
сольство в Багдаді охороняти. І, хоч 
тьохкало Лідине серце, таки відпус-
тила коханого. Щоночі, у подушку 
плачучи, молила Богородицю, щоб 
заступила й берегла її Сашка.

Він повернувся перед самим ве-

реснем – увірвався до оселі разом 
з терпким ароматом чорнобривців. 
І скільки-то було сліз, тепер уже від 
радості. «Я ненадовго, Лідусю, бук-
вально на кілька тижнів. У мене ж 
контракт...». Опустивши руки, впала 
на стілець. «Відмовся! Благаю, не 
їдь!» – шепотіла білими губами.

Першого вересня у їхній родині 
було аж два свята: і доньку в перший 
клас віддали, і новосілля похапцем 
справили. А вже наступного ранку з 
порога нової хати Ліда дивилася, як 
усе меншою стає постать чоловіка 
на курній дорозі. «Буду за півроку, 
мила», – прошепотів, цілуючи у ма-
ківку. І обійняв міцно. Як востаннє. 
Пішов, залишивши на спомин терп-
кий запах чорнобривців. «От чим 
пахне розлука – отими чорнобрив-

цями», – зітхнула сама до себе.
...Якось (уже минуло понад мі-

сяць) у ранкових новинах почула 
про теракт біля посольства України 
у Багдаді. Вибух... Є жертви... Як наві-
жена, кинулася до свекрухи. Заста-
ла її застиглою перед телевізором з 
пультом у руках. Як дві чайки пора-
нені, кинулися в обійми одна одній.   

* * *
Вже майже рік Ліда чекає. Бо ві-

рить, що Сашко живий. Їй так і ска-
зали: «Серед мертвих поки нема. 
Шукаємо». І вона чекатиме, доки 
жеврітиме надія на те, що коханий 
не загинув. Він просто... загубився. 
Бо хіба може загинути той, кого так 
щиро люблять?!

Тільки-от чорнобривців Ліда 
більше не любить і не сіє. Бо ними 
пахне розлука...

liveinternet.ru
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НАЙКРАЩИЙ СКАРБ 
ВІД НАШИХ ПРАЩУРІВ 

СОСНИ ГИНУТЬ ВІД КОРОЇДА

Уже другий рік 
поспіль лісівники та 

громадськість стурбовані 
масовим відмиранням 
сосни звичайної на території 
Волинської області. Унаслідок 
довготривалих кліматичних 
аномалій і порушення водного 
живлення спостерігається 
суттєве збільшення популяції 
стовбурових шкідників, у тому 
числі верхівкового короїда. 
Через їх масове заселення 
дерево в природних умовах 
втрачає здатність до опору й 
гине протягом 3-5 тижнів.

Лісівники Волині забили на 
сполох. Починаючи з минулого 
року, триває постійний моніторинг 
осередків верхівкового короїда. 
Неодноразово відбувалися виїз-
ні семінари та тренінги за участю 
нау ковців, спеціалістів лісозахисту, 

Лариса Ковальчук із села 
Лісняки серйозно взялася 
за фітотерапію, коли в 2013 

році до них у хату постукала 
страшна біда: жінці поставили 
невтішний діагноз, що змушує 
здригатися навіть сторонніх. 
Погодилася на оперативне 
втручання, але одразу після 
хіміотерапії вирішила, що 
неодмінно має скористатися цілю-
щим багатством волинського лісу. 

Не без допомоги чоловіка, який усе життя 
пропрацював фельдшером, почала збирати 
лікарські рослини – найкращий скарб, який 
дарує нам природа. До звичних трав, чаї з 
яких шанує кожен сільський житель, додав-
ся такий, на перший погляд, небезпечний та 
отруйний чистотіл. А оскільки Лариса Федо-
рівна людина смілива й набожна, то поклала-
ся, як каже, на волю Божу. 

– Щоб приготувати ліки з чистотілу, вико-
ристовують усю квітучу рослинку з коренем, 
заготовляти її бажано, коли цвіте, – ділиться 
Лариса Ковальчук. – Траву миють, просушу-
ють. На літрову банку перемеленого свіжого 
чистотілу додають таку ж кількість омели з 
фруктових дерев, півлітра квітів календули, 
півлітра коренів аїру, які теж пропускають че-
рез м’ясорубку. Усі трави розмішують і щільно, 
але щоб не пустили соку, вкладають у скляну 
банку. Має вийти три літри суміші. Заливають 
усе 60-градусною домашньою горілкою, але в 
жодному разі не спиртом, і ставлять у темне 
місце на 21 день. Суміш трав буде втягувати 
горілку, тож час до часу доводитиметься її 
доливати. Потім легенько нахиляєте посуд, 
наливаєте трохи настоянки в маленьку посу-
дину і ставите її в холодильник, з неї тричі на 
день і використовуватимете ліки. Саму ж три-
літрову банку з травами зберігаєте там, де й 
раніше. Упродовж першого тижня лікування 
потрібно вживати по половині чайної ложки 
чистотілу тричі на день, далі три тижні – по 
чайній ложці також три рази на день. Робите 
на місяць перерву. А далі повторюєте курси 
лікування ще кілька разів. 

Лариса Федорівна пила чистотіл протя-
гом трьох років. Головне, вважає жінка, – не 
переборщити, бути обережними й консульту-
ватися з лікарем. Процес лікування залежить 
від стану хворого, від того, як він переносить 
настоянку. Свіжий сік чистотілу можна вжива-
ти також по кілька крапель на день. Щоб мати 
під рукою свіжу траву, Лариса Ковальчук заго-
товляє таких настоянок по три-чотири банки 
за літо. У крайньому випадку можна викорис-
товувати й сушену траву.

Моя співрозмовниця ділиться ще одним 
рецептом, який випробувала на собі. Для 
цього потрібно взяти три літри звичайної си-
роватки з коров’ячого молока, вкинути в неї 
дві столові ложки меду, добре його розчини-
ти. 200-грамову склянку сушеного чистотілу 

ТАКИМ ВВАЖАЄ РОСЛИННИЙ СВІТ ЛАРИСА КОВАЛЬЧУК, ЯКА 
ЧОТИРНАДЦЯТЬ РОКІВ БОРЕТЬСЯ ЗІ СТРАШНОЮ НЕДУГОЮ

зав’язати в марлю й опустити в банку, не за-
криваючи її кришкою. Коли трава піднімати-
меться, дерев’яною паличкою притискати її на 
дно. Банка із сумішшю, що бродить, наче квас, 
має стояти упродовж семи днів у темному міс-
ці. Потім чистотіл виймають, сироватку про-
ціджують і ставлять у холодильник. Пити по 
50 грамів тричі на день за 30 хвилин до їди.

– Можна вживати свіжий сік чистотілу за 
схемою: першого дня – 1 краплю, наступно-
го – 2 і так до десяти, а потім – у зворотному 
відліку, – провадить Лариса Ковальчук. – Усі 
онкологічні захворювання дуже бояться цієї 
трави, але аж ніяк не варто відмовлятися від 
послуг офіційної медицини, – вкотре наголо-
шує жінка.

ЧАГА ТА ВЕСЕЛКА З 
ВОЛИНСЬКОГО ЛІСУ

– При онкологічних захворюваннях можна 
користатися й настоянкою чаги, – нагадує зна-
вець трав. – Нею ще в царській армії лікували 
навіть туберкульоз. Для цього потрібно по-
дрібнити на картопляній тертці шматочок чаги 
з розрахунку 1 столова ложка на велику склян-
ку перекип’яченої охолодженої води. Настояти 
протягом доби, процідити. Пити по півсклянки 
тричі на день упродовж тривалого часу.

При таких захворюваннях, а ще багатьох 
інших у пригоді стане розповсюджений на 
Поліссі гриб денна губа, який ще називають 
веселкою. Росте він у заростях листяних де-

рев і відшукати його можна за специфічним 
запахом. Лариса Ковальчук чотири гриби за-
ливає літром горілки й витримує 10 днів, вжи-
ває по столовій ложці тричі на день до або 
після їди.

– Настоянки з отруйних трав краще пити 
до їди, а з неотруйних – після, – нагадує жін-
ка. – А ще варто періодично змінювати трави, 
не вживати одні й ті ж. Упродовж чотирнад-
цяти років я не припиняю підтримувати своє 
здоров’я за допомогою лікарських рослин і 
раджу це робити іншим. 

ЗДОРОВ’Я В ДОМАШНЬОМУ 
ЧАЙНИКУ

Лариса Федорівна гостинно пригощає за-
пашним чаєм, приготованим із цілющих по-
ліських трав, настояних на щедрому сонечку:

– Є в нас і магазинний, але наша сім’я про 
нього згадує рідко. Бо що в ньому? Фарбни-
ки та інша хімія. А тут – здоров’я. Варто лише 
правильно заготовити трави та вміти їх насто-
яти. Більшість лікарських рослин запарюють 
і лише деякі, як-от шипшину, потрібно трохи 
проварити на слабенькому вогні.

Моя співрозмовниця показує місце, де 
вона сушить трави й куди не потрапляють 
прямі сонячні промені. Усі вони на вигляд – 
ніби щойно зрізані, не втратили навіть при-
родного кольору.

– Ось це чорна м’ята, – бере в руки сухий 
пучечок, – вона значно корисніша за інші 

види цієї лікарської рослинки, в неї темне, 
як кажуть на Волині, «бурячкове» стебло. – А 
ось волошка, настоєм якої добре промивати 
очі при запаленні. Мати-й-мачуха помічна 
при застуді, первоцвіт – при кашлі, як і квіти 
бузини. Суницю лісову використовую від пло-
дів до корінчика, вона – найкращий засіб при 
хворобах підшлункової залози. Обов’язково 
припасаємо на зиму листя подорожника, баг-
но, липу, чебрець, мелісу, цвіт калини, трохи 
звіробою тощо.

Жінка, що за стільки років, як кажуть, вже 
зуби з’їла на лікарських травах, сушені рос-
линки обережно ріже, ламає та розмішує і 
засипає у скляні банки. Взимку, коли свіжих 
трав під рукою немає, можна в будь-який час 
скористатися дарами природи, заготовлени-
ми заздалегідь, і приготувати цілющий чай.

– Моя донька нині працює в Польщі, тож 
збори трав бере з собою, – каже Лариса Фе-
дорівна. – І її колеги, і поляки вже запитують 
про такий чай, переконавшись у його корис-
них властивостях. 

ОГІРОЧКИ – ПАЛЬЧИКИ 
ОБЛИЖЕШ

Про переваги квашених овочів над кон-
сервованими вже не варто й дискусії вести. 
Адже запорукою здоров’я наших предків 
були, зокрема, саме такі заготовки. Про них 
нагадують і сучасні лікарі. У цьому перекона-
на й моя співрозмовниця, в якої свої секрети 
домашнього приготування. 

– На дно трилітрової банки кладу спе-
ції, які любить родина, – розповідає Лариса 
Ковальчук. – Обрізаю в огірочків хвостики і 
складаю овочі в посудину. Окремо розводжу 
у холодній криничній воді 250-грамову склян-
ку солі. Розсолом заливаю огірки і закриваю 
капроновою кришкою. Через добу воду зли-
ваю і заповнюю банку такою ж, але без солі. 
Знову закриваю капроновою кришкою і ви-
ношу в погріб.

При солінні помідорів Лариса Федорів-
на перекладає кожен шар плодів хроном та 
листям смородини. У 10 літрах холодної води 
розводить по півлітра солі та цукру і заливає 
помідори розсолом, легенько притискає їх і 
закриває кришкою. Помідори не пліснявіють, 
що важливо.

– Ми випиваємо навіть розсіл із них, такий 
він смачний, – каже господиня.

Попри любов до фітотерапії, що наро-
дилася в Лариси Ковальчук, здавалось би, 
з цілком вимушених обставин, жінка по-
справжньому закохана ще й у квіти, особливо 
троянди. Тому на подвір’ї Ковальчуків у Лісня-
ках з ранньої весни до пізньої осені палахко-
тять різноколір’ям чудові дарунки природи, 
оповиваючи його ніжним ароматом, від якого 
радіє душа.   

депутатів обласної та місцевих рад, 
громадськості.

Як повідомили у Волинському 
обласному управлінні лісового та 
мисливського господарства, по-
шкоджені площі ставлять на облік, 
на їх основі в подальшому наміча-

ють заходи із покращення санітар-
ного стану лісу.

У зв’язку з ухваленням Санітар-
них правил у лісах України в редак-
ції постанови Кабінету Міністрів 
України від 26 жовтня 2016 року 
№756, проведення санітарних за-

ходів ускладнено, а сам процес від 
відведення ділянки до отримання 
дозволу на рубку затягується. Уна-
слідок цього втрачається якість де-
ревини, шкідник перелітає і захоп-
лює нові території.

Якщо станом на 1 травня 2016 
року площ, уражених верхівковим 
короїдом, у підпорядкованих під-
приємствах Волинського обласного 
управління лісового та мисливсько-
го господарства нараховувалося 
1305 га, то на 1 серпня 2017 року, 
незважаючи на проведені лісівничі 
заходи боротьби, вона збільшилася 
до 7319 га.

Тому нині ініціюють внесення 
змін до згаданого нормативного до-
кумента. Лісівники вкотре застеріга-
ють: зволікання та пасивна позиція 
окремих представників органів 
влади, недосконалість норматив-
них актів можуть призвести до ката-
строфічних, невиправних наслідків 
протягом найближчих років.

При цьому всихання сосни є 
не тільки проблемою Волині. Ана-
логічна ситуація спостерігається в 
сусідніх Рівненській та Житомир-
ській областях, а також у Білорусі та 
Польщі.

Як розповідають лісівники, важ-
ливо пам’ятати: від кожного з нас сьо-
годні залежить екологічний стан дов-
кілля у найближчому майбутньому.

Втрати від шкідливої дії верхів-
кового короїда можна порівняти 
з масштабною пожежею. Кінцевий 
результат однаковий: мертві дере-
востани.

Лісівники запевняють: на місці 
пошкоджених лісових ділянок буде 
створено нові лісові культури. На 
зміну ураженим деревостанам ви-
ростуть нові, біологічно стійкі на-
садження. Адже ліс – це сукупність 
землі, рослинності, де домінують 
дерева та чагарники, тварини, мік-
роорганізми й інші природні ком-
поненти, що в своєму розвитку біо-
логічно взаємопов’язані, впливають 
один на одного і на навколишнє се-
редовище.

Сосни всихають не лише на Волині, а й на Рівненщині 
та Житомирщині, у Білорусі й Польщі

Фітотерапевт каже, що процес лікування залежить від 
стану хворого та від того, як він переносить настоянку

polissia.net
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  Іван БОГДАНОВИЧ 
Старовижівський район

РАТНІВЧАНИ – 
НАЙКРАЩІ СІЛЬСЬКІ 
ФУТБОЛІСТИ УКРАЇНИ!
Переяслав-Хмельницький

На Хмельниччині відбувся фіналь-
ний етап чемпіонату України з футболу 
фізкультурно-спортивного товариства 
«Колос». Перемогу у змаганнях здобула 
команда «Ратнівський аграрій», яка дру-
гий рік поспіль представляє Волинь на 
всеукраїнському турнірі найсильніших 
сільських команд.

Ратнівчани виграли усі матчі турні-
ру, а титул найкращого гравця дістався 
волинянину Юрію Ващуку. Срібні медалі 
поїхали в Овідіополь («Дністер»), а брон-
зові – у дніпровський «Рідний край».

ВОЛИНСЬКІ СКОРОХОДИ 
ПІДКОРИЛИ УНІВЕРСІАДУ
Тайвань

Волинянка Валентина Мирончук  ви-
грала золоту медаль Всесвітньої Універ-
сіади, яка завершилася на Тайвані. Наша 
майстриня спортивної ходьби подолала 
дистанцію 20 км дев’ятою. Але разом 
із іншими українками Інною Кашиною, 
Аліною Цвілій і Тамарою Гаврилюк Валя 
завоювала «золото» Універсіади в загаль-
нокомандному заліку. 

Інший волинянин, Іван Банзерук, ви-
боров у Тайбеї «бронзу» у складі чолові-
чої збірної зі спортивної ходьби на 20 км. 
Найшвидше з українців дистанцію прой-
шов Ігор Главан, а наш Банзерук був 15-м. 
Відзначимо, що Іван змагався на нетипо-
вій для нього дистанції, адже він спеціа-
лізується на 50-кілометрівці. 

БЕЛОМОЇНА 
ОФОРМИЛА ПЕРЕМОГУ 
В КУБКУ СВІТУ

Італія

Лучанка Яна Беломоїна офіційно 
оформила титул володаря Кубка світу-
2017 з маунтинбайку. На фінальному ета-
пі в італійському Валь-ді-Соле українка 
фінішувала другою, але за підсумками 
виступів на всіх етапах була недосяжною 
і отримала чемпіонський Кубок світу.

Перемогла в Італії швейцарка Йолан-
да Нефф, після Беломоїної фінішувала 
полька Майя Влощовська. 

У підсумку після семи етапів Кубка 
світу-2017 велогонщиці розташувалися у 
такій послідовності:

1. Яна Беломоїна (Україна) – 1250;
2. Майя Влощовська (Польща) – 770;
3. Анніка Лангвад (Данія) – 744. 

УСПІШНІ СТАРТИ 
КОВЕЛЬЧАН
Полтава

На веслувальній базі «Олімпійські 
надії» на Полтавщині завершився ко-
мандний чемпіонат України з веслування 
на байдарках і каное. У змаганнях взяли 
участь понад 300 спортсменів зі всіх ку-
точків України. Команда Волинської об-
ласті виборола ІV загальнокомандне міс-
це серед усіх областей-учасниць. Наша 
збірна в основному складалася із вихо-
ванців ковельської школи веслування.

Чемпіонами та призерами змагань 
стали: Андрій Рибачок, Володимир Тро-
цюк, Антон Кисіль, Павло Семенюк, На-
зар Остапчук, Сергій Семенюк, Микола 
Яцюк, Богдан Чабан, Олександр Яцюк, 
Олександр Гушинець, Ілона Грабовець та 
Марія Проніна.

аматори

легка атлетика

маунтинбайк

веслування

сильні та мужні

81 учасник з усієї 
України та 
їхні тренери 

з’їхалися на Волинь, щоб 
узяти участь у змаганнях 
з крос-тріатлону Polissia 
Challenge Cup 2017.

Траса пролягла через три 
села Волині – Сомин, Луків, Смі-
дин. Стартували спортсмени 
із запливу через озеро Сомин. 
Плавці здолали дистанцію у 1000 
метрів. По тому крутили педалі 
20 кілометрів ґрунтовками і «шо-
сейками», а фінішували в центрі 
Смідина, пробігши 6 кілометрів.

Організаторами змагань були 
громадська організація «Смідин-
ська ініціатива» і Фонд нардепа 
Ігоря Гузя «Прибужжя».

Дмитро Маляр з Дніпра став 
переможцем Polissia Challenge 
Cup 2017 серед чоловіків. Йому 
33 роки. Дмитро – майстер спор-
ту з тріатлону. Другим фінішував 
ще один спортсмен із Дніпра, 18-
річний Олексій Астаф’єв.  Брон-
зовий призер Кирило Бойко з 
Житомира у свої 20 років уже 
встиг стати майстром спорту з 
тріатлону. Цим спортом він про-
фесійно займається з 14 років. 

ПОЛІСЬКИЙ КУБОК: 
1 КМ УПЛАВ, 20 КМ 
РОВЕРОМ І 6 КМ БІГОМ

  Іван БОГДАНОВИЧ

Перший тур чемпіонату 
Німеччини, 

з-поміж іншого, 
відзначився курйозом 
у матчі «Гамбурга» та 
«Аугсбурга». Півзахисник 
Ніколай Мюллер так 
святкував переможний 
гол, що пошкодив 
передню хрестоподібну 
зв’язку коліна і буде 
лікуватися не менш як 
півроку. 

Ми зібрали для вас найбоже-
вільніші, кумедні, але від того не 
менш болючі травми у сучасному 
футболі.

Шотландський захисник Керк 
Бродфут у 2009-му травмувався 
через допитливість й одночасно 
дурість. Футболісту стало цікаво, 
що ж трапиться з двома курячи-
ми яйцями, якщо їх покласти в 
мікрохвильовку і розігріти. Яйця, 
звичайно ж, вибухнули, ошпа-
ривши обличчя Керка. 

Улюбленець уболівальників 
мадридського «Реала» Фернан-
до Мор’єнтес спробував про-
гнати чайку, яка приземлилася 
на поле під час матчу, але птах 
«віддячив» – кілька разів клю-
нув гравця у руку. Як підсумок – 
дзьоб пробив долоню до кістки, 

курйози

вище неба

ЯЙЦЯ, ЧАЙКА, ЛОСЬЙОН І ОБРУЧКА: 
ЯК ТРАВМУЮТЬСЯ ФУТБОЛІСТИ

РЕКОРД «ЛЮДЕЙ-ПТАХІВ»

Беломоїна достроково виграла 
Кубок світу з маунтинбайку

Facebook Yana Belom
oina

Мор’єнтесу довелося накладати 
шви, нападник кілька місяців 
провів біля телевізора.

Докучають футболістам і 
домашні тварини. Гравець анг-
лійського «Барнслі» Даррен 
Бернард порвав зв’язку коліна і 
випав з обойми на п’ять з поло-
виною місяців через те, що по-
слизнувся на калюжі собачої сечі, 
яку залишило щеня на слизькому 
лінолеумі...

Голкіпер «Вімблдона» Дейв 
Бізант у 2001 році став жертвою 
соусу: воротар готував салат, але 
впустив пляшку на ногу, порвав 
сухожилля на великому пальці й 
вибув на два місяці. 

Захисник «Мілана» Алессан-
дро Неста дуже любив грати на 
Play Station. Він так захопився 

грою, що порвав сухожилля на 
зап’ясті. Примітно, що довгий час 
Алессандро не зізнавався у при-
чині своєї дивної травми – леген-
дарному центрбеку збірної Італії 
було соромно...

У 1975 році воротареві «Ман-
честер Юнайтед» Алексу Степні 
довелося пережити неприєм-
ність – у важкому матчі проти 
«Бірмінгема» він зіткнувся з на-
падником суперників і сильно 
пошкодив щелепу. Начебто тер-
пимо, але вже в наступній атаці 
Степні зрозумів, що йому не обі-
йтися без стороннього втручан-
ня: воротар, і без того шокований 
зіткненням, так закричав на влас-
них захисників, що остаточно ви-
вихнув щелепу.

Півзахисник швейцарського 

«Серветта» Пауло Діого в грудні 
2004 року, забивши третій м’яч 
у ворота «Шафтхаузена», на ра-
дощах перестрибнув огорожу, 
що розділяє поле і трибуни, але 
зачепився обручкою і втратив 
дві фаланги безіменного пальця. 
Лікарям не вдалося відновити 
кінцівку, її довелося ампутувати. 
Аналогічну халепу пережив за-
хисник лондонського «Арсена-
ла» Стів Морроу – він зміг забити 
у фіналі Кубка Ліги в 1993 році, 
а коли команда святкувала тро-
фей, заліз на спину Тоні Адамсу, 
упав на газон і зламав ключицю. 
Голкіпер збірної Іспанії Сантьяго 
Канісарес не потрапив на Чемпіо-
нат світу-2002, бо  травмувався 
лосьйоном для гоління у себе 
вдома. Він так невдало впустив 
флакон на ногу, що порізав ахіл-
лове сухожилля осколками і му-
сив дивитися матчі чемпіонату з 
трибун стадіону. 

Але всі ці випадки блякнуть 
порівняно з тим, що сталося з 
індонезійським півзахисником 
Містаром. У 1995 році він загинув 
на футбольному полі. Під час тре-
нування на нього звідкись вибіг-
ло стадо свиней. Тварини збили 
25-річного юнака з ніг і затоптали 
на смерть. 

чування та медичний супровід. 
Голова оргкомітету змагань 

Ігор Гузь після фінішу окремо 
подякував жінкам і дівчатам, які 
пройшли дистанцію. 

Усього на Polissia Challenge 
Cup 2017 було шість переможців: 
троє чоловіків та троє жінок, які за 
І місце отримали по 15 тисяч гри-
вень, за ІІ місце – 10 тисяч гривень 
і за ІІІ місце – 5 тисяч гривень. 

Результати переможців такі. 
Чоловіки: І місце – Дмитро 

Маляр (Дніпро). Результат – 1 го-
дина 14 хвилин 11 секунд, ІІ міс-
це – Олексій Астаф’єв (Дніпро). 
Результат – 1 година 14 хвилин 26 
секунд, ІІІ місце – Кирило Бойко 
(Житомир). Результат – 1 година 
15 хвилин 24 секунди.

Жінки: І місце – Софія При-
йма (Львів). Результат – 1 година 
18 хвилин 30 секунд, ІІ місце – 
Інна Рижих (Дніпро). Результат – 
1 година 19 хвилин 16 секунд, 
ІІІ місце – Лілія Барановська (Київ). 
Результат – 1 година 20 хвилин 
46 секунд.

prosport.ua

Україна

Лучанин Олександр Марушко став 
співавтором рекорду України з 
вінґсьюту – стрибків з парашутом 
у спеціальному костюмі.  Вінґсьют 
у перекладі з англійської мови – 
«костюм з крилами». У небі такі 
парашутисти схожі на птахів.

Марушко стрибнув разом з 14 колегами із 
висоти у 4 км. Готувалися до події цілий сезон, 
випробовуючи польоти на землі. У повітрі па-
рашутисти розвинули швидкість у 200 км за 
годину. 

З першої спроби рекорд не вдалося вста-
новити, адже всі стрибуни з парашутом муси-
ли на 100% відпрацювати синхронно.

Після фінішу спортсмени ді-
лилися позитивними емоціями 
від організації змагань, адже 

пливли вони чистим озером, ат-
летів доправили до старту авто-
бусами, було забезпечено хар-

– Я сім років готувався до встановлення 
рекорду. Щоб стрибати у цьому спеціаль-
ному костюмі, потрібно мати за плечима 
не менш як 200 стрибків з парашутом та 
багато тренуватися, – зазначив Олександр 
Марушко.

Олександр – неодноразовий чемпіон 
України зі стрибків у «двійках», двічі брав 
участь у побитті рекорду світу в США у гру-
пових стрибках. Марушко практикує стриб-
ки не тільки з літака, але й з гір, фіордів 
Норвегії, мостів, вишок, висотних будівель. 
А одного разу стрибнув навіть з труби, що 
на підшипниковому заводі в Луцьку. Цього 
літа Марушко став інструктором зі стрибків 
з парашутом і навіть стрибнув із мамою.

Стрибок Галини та Олександра 
Марушків у тандемі

Футболісти часто поводяться, як малі діти

Тріатлон – спорт мужніх

з особистого архіву

volynnew
s.com
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№ 34 (82)  31 серпня 2017 року

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

Сторінку підготував Юрій КОНКЕВИЧ

збірна

прем’єр-ліга

ноу-хау

аматори

«ШАХТАР», «ДИНАМО» 
ТА «ЗОРЯ» ОТРИМАЛИ 
ЄВРОКУБКОВИХ 
СУПЕРНИКІВ
Швейцарія

Минулого тижня українські 
вболівальники дізналися розклад 
єврокубкової осені наших 
найкращих клубів. Відбулися 
жеребкування групових етапів 
Ліги чемпіонів та Ліги Європи. 

«Шахтар» отримав у суперники зір-
ковий англійський «Манчестер Сіті», 
італійський «Наполі» та голландський 
«Феєнорд».

Усі групи Ліги чемпіонів:

Група A: «Бенфіка», «Манчестер 
Юнайтед», «Базель», ЦСКА;

Група B: «Баварія», ПСЖ, 
«Андерлехт», «Селтік»;

Група C: «Челсі», «Атлетіко», 
«Рома», «Карабах»;

Група D: «Ювентус», «Барселона»,
«Олімпіакос», «Спортинг»;

Група E: «Спартак», «Севілья», 
«Ліверпуль», «Марібор»;

Група F: «Шахтар», «Манчестер Сіті»,
«Наполі», «Феєнорд»;

Група G: «Монако», «Порту»,
«Бешикташ», «Лейпциг»;

Група H: «Реал», «Боруссія» Д,
«Тоттенхем», АПОЕЛ.

Груповий етап складається з шести 
турів: 1-й тур: 12/13 вересня, 2-й тур: 
26/27 вересня, 3-й тур: 17/18 жовтня, 
4-й тур: 31 жовтня/ 1 листопада, 5-й тур: 
21/22 листопада, 6-й тур: 5/6 грудня.

Суперниками київського «Динамо» в 
груповому етапі Ліги Європи будуть «Янг 
Бойз», «Партизан» і «Скендербеу» (Алба-
нія), тоді як в опоненти «Зорі» випали 
іспанський «Атлетік», німецька «Герта» і 
шведський «Остерсунд».

Усі групи Ліги Європи:

Група А: «Вільярреал», «Маккабі»,
«Астана», «Славія».

Група В: «Динамо», «Янг Бойз»,
«Партизан», «Скендербеу».

Група C: «Брага», «Лудогорець»,
«Хоффенхайм», «Iстанбул».

Група D: «Мілан», «Аустрія», 
«Рієка», АЕК.

Група C: «Ліон», «Евертон»,
«Аталанта», «Аполлон».

Група F: «Копенгаген», «Локомотив»,
«Шериф», «Злін».

Група G: «Вікторія», «Стяуа»,
«Хапоель», «Лугано».

Група H: «Арсенал», БАТЕ, «Кельн»,
«Црвена Звезда».

Група I: «Зальцбург», «Марсель»,
«Гімараєш», «Коньяспор».

Група J: «Атлетик», «Герта», «Зоря»,
 «Остерсунд».

Група K: «Лаціо», «Ніцца», 
«Зульте-Варегем», «Вітесс».

Група L: «Зеніт», «Реал Сосьєдад»,
«Русенборг», «Вардар».

Матчі групового етапу Ліги Євро-
пи відбуватимуться 14 і 28 вересня, 
19 жовт ня, 2 і 23 листопада, 7 грудня. 

жереб кинуто

Харків

Головний тренер національної команди 
України Андрій Шевченко оголосив 
список із 26 гравців, викликаних для 
підготовки та участі у відбірних матчах 
Чемпіонату  світу-2018  проти  збірних 
Туреччини (2 вересня у Харкові) та 
Ісландії (5 вересня в Рейк’явіку). У 
складі української дружини – сім 
гравців з іноземних чемпіонатів. 
Традиційно найбільше з-поміж 
збірників футболістів «Динамо» і 
«Шахтаря» (відповідно – 9 та 7). 

Склад збірної України
Воротарі: Андрій Пятов  («Шахтар», До-

нецьк), Максим Коваль («Динамо», Київ), Ан-
дрій Лунін («Зоря»,  Луганськ).

Захисники: Ярослав Ракицький, Богдан 
Бутко, Іван Ордець, Сергій Кривцов  (усі − 
«Шахтар»), Євген Хачеріді, Микола Морозюк 
(обидва – «Динамо», Київ), Едуард Соболь 
(«Славія», Прага),  Микола  Матвієнко («Вор-
скла», Полтава).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко («Бо-
руссія», Дортмунд), Сергій Сидорчук, Де-
нис Гармаш, Віктор Циганков, Володимир 
Шепелєв (усі − «Динамо»), Тарас Степанен-
ко, Віктор Коваленко (обидва – «Шахтар»), 
Руслан Ротань («Славія», Прага), Євген Ко-
ноплянка («Шальке»), Євген Шахов (ПАОК, 
Греція), Руслан Малиновський («Генк», 
Бельгія), Олександр Зінченко («Мачестер 
Сіті», Англія), Владлен Юрченко («Баєр», Ні-
меччина).

Нападники:  Артем Кравець, Артем Бєсє-
дін (обидва – «Динамо»).

ukr.segodnya.ua
ukr.m

edia

Київ

«Укрпошта» вміло скористалася 
трансфером Андрія Ярмоленка 
в дортмундську «Боруссію» 
для власного піару. 

На своїй сторінці у Facebook компанія 
запропонувала футболісту скористатися 
послугами із перевезення речей з Украї-
ни до Німеччини. Серед іншого, запропо-
новано доправити фартові бутси гравця 
у Дортмунд. «Укрпошта» запевнила зірку, 
що взуття доїде у якнайкращому вигляді 
до першого офіційного матчу «Боруссії» з 
Ярмолою у складі. 

Враховуючи календар жовто-чорних, 

У ТАБОРІ ЗБІРНОЇ – 
26 ГРАВЦІВ

МЕТИКУВАТА 
«УКРПОШТА» 
СКОРИСТАЛАСЯ 
ТРАНСФЕРОМ 
ЯРМОЛЕНКА

Нововолинськ

Старт нового сезону в чемпіонаті Волині 
розпочався з матчу за Суперкубок. У 
ньому традиційно грають чемпіон та 
володар Кубка Волині.

Цього року матч №1 відбувся на стадіо-
ні «Шахтар» у Нововолинську. Зустрічали-
ся «Луцьксантехмонтаж №536» (Луцьк) та 
«ДЮСШ-ВІК» (Володимир-Волинський).

Більш іменитий ЛСТМ, хоч і без двох 
лідерів – Олександра Неделюка та Ро-

ЛСТМ ВИГРАВ СУПЕРКУБОК ВОЛИНІ-2017
мана Степанова, яких влітку делегував у 
першолігову «Волинь», не без проблем таки 
здобув трофей. Лучани перемогли 3:1, а голи 
у матчі забивали Андрій Пушкарчук (9-та 
хвилина), Андрій Кодлубай (22-га хвилина) і 
Тарас Кабанов (56-та хвилина). У володимир-
ців відзначився Вадим Могилецький (20-та 
хвилина).

Найкращим гравцем суперкубкового мат-
чу в ЛСТМ визнано Андрія Кодлубая, а в ко-
манді ДЮСШ-ВіК – Вадима Могилецького.

Андрію бутси точно стануть у пригоді, адже 
попереду – матчі Ярмоленка у Лізі чемпіонів 
з «Тоттенхемом» і (увага!) «Реалом».

За лідера киян один з німецьких грандів 
віддав «Динамо» 25 мільйонів євро

tw
itter.com
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Чемпіонат України щойно 
розпочався – і вже пішов 
на першу паузу, пов’язану 

з матчами збірної України проти 
Туреччини та Ісландії (2 і 5 
вересня відповідно). Старт УПЛ 
вийшов доволі жвавим та дещо 
сенсаційним, що не може не 
тішити з огляду на  плекання надій 
щодо повернення уваги людей до 
нашого футболу. Інтрига завжди 
приваблює, а за ці сім турів 
чемпіонату такі-сякі несподіванки 
встигли струсонути звичний уклад 
Прем’єр-ліги. 

Передусім про традиції, які не вдалося 
зламати. По-перше, якість і видовищність 
футболу бажають бути кращими. Молодь, що 
замінила досвідчених і легіонерів, які поїхали 
з країни, часто не дотягує до рівня поперед-
ників. У нашому чемпіонаті більшість команд 
грають від оборони й часто не так грають у 
футбол, як мучать і себе, і вболівальників. 

По-друге, на вершині таблиці все спокій-
но – тут царюють «Шахтар» з «Динамо», що-
правда, «гірники» надзвичайно натужно бе-
руть очки, й кілька разів, як-от в останньому 
турі у Львові проти «Вереса», були за крок від 
втрати залікових балів. «Динамо» ускладнило 
собі життя демаршем із «Маріуполем», таки 
не виїхавши на поєдинок і заслуживши тех-
нічну поразку 0:3.

Приємно наразі дивують «Ворскла», «Ве-
рес» і «Маріуполь». Від команди лучанина Ва-

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
№ КОМАНДА I В Н П М’ЯЧІ О
1 ШАХТАР 7 6 0 1 14-5 18
2 ДИНАМО 6 5 1 0 15-2 16
3 ВОРСКЛА 7 5 1 1 8-5 16
4 ОЛІМПІК 7 3 3 1 5-2 12
5 ВЕРЕС 7 2 3 2 5-4 9
6 МАРІУПОЛЬ 6 2 2 2 8-5 8
7 ЗОРЯ 7 2 2 3 9-7 8
8 ЗІРКА 7 2 2 3 6-10 8
9 СТАЛЬ 7 2 0 5 5-11 6
10 КАРПАТИ 7 1 3 3 5-13 6
11 ОЛЕКСАНДРІЯ 7 0 4 3 4-8 4
12 ЧОРНОМОРЕЦЬ 7 0 1 6 3-15 1

ДЕМАРШ «ДИНАМО» 
І НАТУЖНА ПЕРЕМОГА «ШАХТАРЯ»

Такий нині часто футбол в УПЛ: бий-біжи, махай-не 
влучай... Хоча трапляються й приємні винятки з правил.

перша ліга

«Волинь» – «Суми» – 1:0.
Гол: Шаповал, 75 з пенальті.
«Волинь»: А. Марчук – Шаповал, 
Воробей, Никитюк, Тетеренко – 
Герасимюк (к), Неделюк (Льозін, 
82) – Романюк, О.  Марчук, Ляшенко 
(Бескоровайний, 90+3) – Мелінишин. 
В. о. головного тренера: Альберт 
Шахов.
Після цієї перемоги «Волинь» набрала 
7 очок і перемістилася на 12-те 
місце в турнірній таблиці Першої 
ліги. Матч 9-го туру «Кремінь» – 
«Волинь» відбувся у середу, 30 липня. 
Наступний поєдинок лучани зіграють  
у Луцьку 4 вересня проти київської 
«Оболоні-Бровара».

силя Сачка чекали стабільності кілька років, і 
ось нарешті «Ворскла» повільно, але впевне-
но бере очки. Більшість перемог полтавчан – 
вимучені, з рахунком 1:0, але погляньте у тур-
нірну таблицю – «Ворскла» впевнено третя. 

Окремий респект новачкам УПЛ, утім, 
якщо зазирнути у склад рівнян і маріупольців, 
то нічого дивного не сталося. І «Верес», і «Ма-
ріуполь» грають досвідченими футболістами, 
які пройшли школу грандів. Тому не здивує-
мося, якщо одна з цих команд залишиться й 
надалі у першій шістці. 

Розпочне гонитву за єврокубковими міс-
цями й «Зоря». Команда Юрія Вернидуба про-
валила старт чемпіонату через незрозумілу 
трансферну політику, але після стабілізації 
складу й кількох нових придбань «Зоря» своє 
візьме. 

Важче буде це зробити «Олександрії». Тут 
відверто поставили на прохід у груповий етап 
Ліги Європи, в єврокубках далі не пішли, а от 
у чемпіонаті команда незвично для себе йде 
передостанньою. 

Перерва в чемпіонаті дасть змогу зрозу-
міти, що робити далі й «Карпатам» з «Чорно-
морцем». «Старожили» УПЛ відверто розча-
ровують. 

Чемпіонат відновиться 9 вересня, і цен-
тральними поєдинками стануть матчі «Шах-
таря» та «Зорі», а також «Карпат» і «Вереса». 
Долю ж незіграного поєдинку в Маріуполі ви-
рішить спочатку контрольно-дисциплінарний 
комітет ФФУ, а згодом, очевидно, Спортивний 
суд у Лозанні. Саме до нього обіцяло позива-
тися «Динамо» у випадку зарахування техніч-
ної поразки за неявку на матч.  

Київ

fpl.ua
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– Ти останнім часом почав казати біль-
ше бридоти.

– Ні. Я останнім часом почав менше 
брехати.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Коли жінка запитує, чого я хочу на ве-
черю, я ніколи не вгадую.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Сарочко, люба, якщо я помру, не сиди 
вдовою, виходь заміж. Будь щаслива. І не-
хай той чоловік правильно виховає наших 
дітей!

– Ой, як ти мене змучив, Рабиновичу! 
Нормальний суп! Не хочеш – не їж!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Справжня самотність – коли ви всю ніч 
розмовляєте самі з собою, а вас не розумі-
ють.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Про мертвих або нічого, або добре. На-
приклад: «Він помер, і це добре».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Суд засудив повного чоловіка до елек-
тричного стільця, а він у нього не влазить. 
Вирішили посадити в’язня на дієту, а той 
розтовстів ще на п‘ять кілограмів. Стали да-
вати тільки хліб з водою, він розтовстів ще 
на п‘ять кілограмів. Засудженого питають: 

– Чого ж ти не худнеш? 
– Нема мотивації.

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

1961 рік. 12 квітня. Карпати. Сивий гу-
цул стоїть на вершині гори, дивиться на 
полонину, люльку смалить. Підбігає онук, 
радісно так вигукує: «Дiду, дiду, москалi у 
космос полетiли!». Дід не реагує, тільки 
люлькою пахкає. Після -надцятого онуко-
вого вигуку старий скошує очі до малого й 
питає: «Що, усi?»
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Як вам вдалося прожити 50 років з 
чоловіком у повній гармонії без жодної 
сварки?

– Дуже просто. Коли ми одружилися, 
чоловік посадив мене в карету і повіз на 
своє ранчо. Поки ми їхали, один з коней 
спіткнувся і чоловік спокійно сказав: «Раз». 
Через 15 хвилин цей кінь спіткнувся ще раз 
і він сказав: «Два». І вже коли ми під’їжджали 
до його ранчо, цей же кінь спіткнувся втре-
тє. Чоловік сказав: «Три». І пристрелив тва-
рину. Я, звичайно, почала кричати, нароби-
ла шуму, стала жаліти бідного коника.

– І що?
– І він сказав: «Раз».

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

– Кохаааанииий, я прийшлаааа!
– Знову п’яна? От і йди туди, де пила!
– Алло, дівки! Зараз прийду, я відпро-

силася.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Рабиновичу, вчора у театрі я бачив 
вашу дружину. Вона так кашляла, що всі на 
неї озиралися. У неї грип?

– Ні, у неї нова сукня!

Жартівливий гороскоп на 31 серпня – 6 вересня
Овен (21.03 – 20.04)
Василь Чепелюк 
14 квітня 1954 р.
Народний артист України
Уникайте прохолодних 
місць, аби випити кварту 
прохолодного вина. 
Збільшіть навантаження 

на голос – уникнете фальцету в найбільш 
непідходящий момент.  Ловіть натхнення, 
воно зовсім поруч.

Телець (21.04 – 21.05)
Віктор Кривіцький 
8 травня 1965 р.
Начальник Волинської митниці
Якщо пішли ва-банк, то 
грайте партію до кінця. Зорі 
упевнені, що в кінці вам 
може дістатися джек-пот, а 

вчорашні вороги із запалом кричатимуть 
«Бінго!». Натомість уникайте ставок на 
«зеро».

Близнята (22.05 – 21.06)
Ігор Рицко 
10 червня 1978 р.
Ветеран АТО
Частіше виявлятимете 
ініціативу, використовуючи 
свою пробивну здатність. 
Варто прямо говорити про 

власні емоції та бажання, але не забувати 
про інтереси інших людей. Дуже скоро тільки 
посміхатиметеся, пригадуючи останні події. 

Рак (22.06 – 23.07)
Ігор Поліщук 
1 липня 1988 р.
Депутат Луцькради, 
радник міського голови
Важливо виявити більше 
самостійності. Дійте так, 
як вважаєте за потрібне, 

і без озирання на поради оточення, яке 
може бути надто строкатим. Сміливість та 
рішучість зможуть значно скоротити ваш 
шлях до успіху. 

Лев (24.07 – 23.08)
Богдан Бальбуза 
16 серпня 1992 р.
Директор Центру національно-
патріотичного виховання
Ліпше уникати зайвої 
вульгарності та грубості 
в будь-яких стосунках. 

Зачекайте із новими ідеями, ви ж іще 
не втілили давні. Критичний період для 
ділових планів на довгий період. 

Діва (24.08 – 23.09)
Олександр Козлюк 
18 вересня 1976 р.
Депутат Луцькради
Цілком імовірні зміни статусу, 
але поспішати посипати 
голову попелом не варто, 
адже ви самі хотіли щось 

змінити в житті. Святкувати перемогу не 
час, а то вона може здатися пірровою.  
Більше впевненості та оптимізму.

Терези (24.09 – 23.10)
Альберт Шахов 
5 жовтня 1975 р.
Тренер ФК «Волинь»
«А нам своє робити», – 
скажуть Терези у відповідь 
на неймовірні пригоди, 
в центрі яких самі також 

перебуватимтуь. Доведеться позичити 
терпцю, але  надовго вас не вистачить. 
Імовірні придбання дуже темних окулярів і 
дуже великих навушників. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Людмила Денисенко 
16 листопада 1979 р.
Директор Луцького зоопарку
Хвостаті та смугасті 
надихнуть і ваш гороскоп 
до чорно-білих смуг цього 
тижня. Чорні гавкатимуть 

на життя проблемами, білі – заспокоять, 
бо обіцятимуть здійсненння планів. 
Недоброзичливців зорі закриють у тісний 
вольєр десь на околицях Галактики.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Олег Кіндер 
10 грудня 1960 р.
Міський голова Ковеля
Відмовтеся від зайвих витрат 
на гламур, уникайте відвертого 
професійного оптимізму. Якщо 
вже хвалити себе, гарного, 

то тримаючи пальці схрещеними або ж 
скрутивши дулю в кишені.  А то всяке може 
трапитися від самовпевненості.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Сергій Мартинюк 
28 грудня 1987 р.
Лідер гурту «Фіолет», 
арт-директор фестивалю 
«Бандерштат»
Імовірні зацікавлення 
демографічними проблемами 
нашого куточка Галактики. 

Намагання зробити життя на Олімпі 
веселішим оцінять і надішлють Козорогам 
кілька рим, акордів і тем. Творіте!

Водолій (21.01 – 19.02)
Микола Дендіберін 
7 лютого 1951р.
Депутат Луцькради
Тиждень буде придатним для 
інтелектуальної творчості, 
вияву ерудиції. Цей час також 
буде сприяти вияву публічної 

ерудованості та демонструванню хорошої 
спортивної форми. Водоліям варто зазирнути 
до муз – вони поділяться талантами.

Риби (20.02 – 20.03)
Олег Гребенюк 
20 березня 1961 р.
Радник міського голови Луцька
Повноцінно повернутися в 
рідну стихію завадять докори 
сумління: яка саме стихія 
тепер для Риб – вода чи 

полум’я? Тихий ставок може перетворитися 
на бурхливий океан, у якому легко не 
помітити акулу чи рибу-меч...
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Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

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

№

колесо історії ДАВНЯ ДОРОГА ДЛЯ ЛУЦЬКИХ ВОДОВОЗІВ
  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта  
hroniky.com
Луцьк

Вулиця Замкова – одна 
з небагатьох вулиць 

історико-культурного 
заповідника «Старий 
Луцьк», яка жодного разу 
не змінювала назви. 

Вона виникла у ХІХ столітті на 
заболоченій території попід зам-
ком. У давнину поля навколо луць-
кої твердині рідко висихали – тут 
були суцільні болота, а також текла 
річка Глушець. Через вікове при-
родне висихання місцевості ближ-
че до кінця ХІХ століття тут стала 
з’являтися стабільно суха терито-
рія, де й утворили вулицю.

З’явилися перші будинки, понад 
те: вулиця стала стратегічною для 
життя міста. Адже саме Замкову ви-
користовували водовози, які їздили 
до берега річки Стир і набирали 
воду. Далі цю воду розвозили по 
домівках лучан. Однак санітарний 

стан вулиці загрожував розвитком 
епідемій. Річ у тім, що вулиця була 
незамощеною, під час дощів тут 
утворювалися непрохідні баюри. 
Більше того, місцеві мешканці вили-
вали нечистоти просто на вулицю.

У 1911 році на ситуацію звернув 

увагу луцький поліцейський справ-
ник. Після цього в міській думі стали 
шукати кошти на замощення вулиці 
бруківкою. Її мешканці також мали 
вкласти певний відсоток коштів на 
виконання робіт. Так, родини Воро-
ни та Лобачевські, біля чиїх садиб 

розташовувалися місця набирання 
води, дали 30% коштів, потрібних 
для замощення Замкової. 

На першому фото – стан вулиці 
у 1930-х роках. Тут збереглося кіль-
ка довоєнних будинків, проте стара 
бруківка «закатана» під асфальт.

О
лександр Котис

kresy.pl

Вулиця Замкова у 1930-х роках Наш час
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Іноді краще бути героєм роману, ніж його автором! Олександр Сухомлин
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 6 вересня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера – 
френч-прес.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 
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* Під отриманням подарунка розуміється придбання його за 1 грн. 
Умовою отримання подарунка є пред’явлення паспорта та іденти-
фікаційного номера, а також надання копій цих документів.
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Розфарбуйте малюнок у відповідні кольори

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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НАЙСТАРІША СПОРУДА 
ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ Золоті ворота Києва 

звели за часів князя 
Ярослава Мудрого. 
Це найстаріша києво-
руська споруда, яка 
збереглася до наших 
днів. Золоті Ворота 
є вежею, що роками 
захищала Київ від 
ворожих нападів. 

Зараз цей архітектурний 
об’єкт – символ столиці. Ідею 
спорудити Золоті Ворота князі 
запозичили у Візантії. Золоти-
ми їх назвали тому, що за вхід 
доводилося платити золотими 
монетами. Хоча це лише одна із 
версій. Інші розповідають про 
оздобу з чистого золота або 
символічність слова. Ворота 
будували за технікою змішаної 
кладки – шари каменів чергу-
вали з рядами обпаленої цегли 
(плінфи). Кладку можна поба-
чити на лицьовій стороні Воріт.

Ворота були головним в’їздом 
до столиці. Ніколи й нікому із за-
гарбників не вдавалося потрапити 

до міста крізь них. Ординці хана Ба-
тия частково зруйнували їх у 1240 
році, але при цьому вони потрапили 

в місто з боку Печерських воріт 
(у районі сучасного Майдану). 

Біля Золотих воріт в 1648 
році кияни зустрічали гетьма-
на Богдана Хмельницького, що 
повернувся з перемогою після 
битви під Жовтими Водами.

У середині XVIII століття 
руїни пам’ятника засипали зем-
лею, а поряд побудували нові, з 
такою ж назвою. Руїни Золотих 
Воріт були під землею близько 
80 років. З ініціативи археолога 
Кіндрата Лохвицького у 1832 
році тут розпочалися розкоп-
ки. Золоті Ворота урочисто від-
крили у 1834 році – на день на-
родження імператора. 

Щоб зберегти пам’ятку, в 
1970 році влада Києва виріши-
ла заново її відбудувати. 

У триярусному павільйо-
ні Воріт зараз розташований 
музей. Центральною части-
ною експозиції є фрагменти їх 
справжніх стін.

Золоті Ворота – це оборонна 
вежа з проїздом до 7,5 м. 
Висота стін досягає 9,5 м.



Адресовані людям вірші – найщиріший у світі лист. Ліна Костенко
www.volynnews.com
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освіта ФІНСЬКА ШКОЛА: 
БЕЗ ОЦІНОК ТА ІСПИТІВ 
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ЗАМОК ЛЮБАРТА НА 
ТРИ ДНІ ЗАПОЛОНИЛИ 
ДЖАЗМЕНИ
Луцьк

У замку Любарта протягом трьох 
днів, із 25 до 27 серпня, відбувався 
міжнародний джазовий фестиваль 
Art Jazz Cooperation. Цьогоріч 
музичне дійство відзначило 
десятирічний ювілей. 

Фестиваль традиційно відбувається у 
двох містах – Луцьку та Рівному. Геогра-
фія учасників украй різноманітна. Цього 
разу до Луцька, окрім українських, при-
їхали музиканти з Японії, Білорусі, Грузії, 
Польщі, Німеччини та США. Талановитим 
гостям свята вдалося поєднати чимало 
музичних стилів – від традиційного джа-
зу до сальси, блюзу та етно, тож вико-
навці могли задовольнити смак кожного 
меломана. 

Відвідувачі замку, в стінах якого лу-
нали запальні ритми, щодня мали нагоду 
смакувати певною родзинкою. Наприк-
лад, месами у стилі джаз. Їх виконав хор 
Київського муніципального академіч-
ного театру опери і балету для дітей та 
юнацтва. Традиційні молитви лунали під 
акомпанемент саксофона, контрабаса, 
клавішних та ударних.

Самобутністю вразила слухачів і Катя 
Chilly. Музиканти-віртуози творили на 
луцькій сцені особливе та неймовірне 
дійство з використанням екзотичних ін-
струментів, наприклад, тибетських чаш. 
Не обійшлося і без енергійної сальси. 
Музика колективу Dislocados – це кок-
тейль латиноамериканських ритмів, 
карибсько-африканської енергетики та 
джазових мелодій. 

Частину зібраних від продажу квитків 
коштів організатори пообіцяли витрати-
ти на благодійність. І хоча музика джазо-
вого дійства щойно стихла, вони уже по-
чали думати про проведення наступного 
фестивалю.

музичне дійство

Газета «Волинські Новини» 
шляхом жеребкування 

визначила ще 40 переможців 
літньої передплатної акції. 
З-поміж сотень листів ми обрали 
щасливчиків, які отримають цінні 
та корисні призи. Нагадаємо, у 
минулому номері ми оприлюднили 
імена першої десятки переможців.

РУШНИК ДЛЯ ТІЛА
1. Повшук Марія Михайлівна (смт Іваничі)
2. Римарчук Олександр Федорович 

(смт Заболоття, Ратнівський р-н)
3. Андрієвський Олександр Сергійович 

(с. Льотниче, Володимир-Волинський р-н)
4. Островська Валентина (с. Мирин, 

Ковельський р-н)
5. Гринюк Максим (с. Хорохорин, Луцький 

р-н)

КРИШКИ ДЛЯ 
КОНСЕРВУВАННЯ (100 шт.)

6. Матвійчук Марія Семенівна (с. Мель-
ники-Мостище, Камінь-Каширський р-н)

7. Самчук Олена Мефодіївна (с. Красново-
ля, Маневицький р-н)

8. Янчук Валентина Павлівна (с. Буяни, 
Луцький р-н)

Низка міжнародних 
досліджень показала, що 
фінська освіта є однією 

із найбільш ефективних у світі. 
Система освіти Фінляндії посідає 
перше місце за показником рівня 
знань, кількістю дітей, які люблять 
читати, друге місце – у сфері 
природничих наук, п’яте – в галузі 
математики.

Традиційна фінська школа складається з 
двох рівнів: 1-6 класи і 7-9 класи. Після цього 
школярі продовжують навчання у додатково-
му 10 класі, де можуть підвищити рівень своїх 
оцінок, а потім вступають у професійні коле-
джі чи ліцеї, які можна порівняти з нашими 
11-12 класами. 

РІВНІСТЬ ШКІЛ. Вона виявляється в од-
наковому забезпеченні усіх шкіл країни об-
ладнанням, однаковою системою освіти та 
пропорційним фінансуванням. І хоча в най-
більшій школі країни освіту здобувають понад 
900 учнів, а в найменшій – 11, умови навчан-
ня всюди рівноцінні. У Фінляндії діє лише 10 
приватно-державних шкіл, але умови навчан-
ня в них відрізняються від державних лише 
використанням різних методик викладання: 
Монтессорі, Френе, Штайнера тощо. А також 
наявністю більшого вибору іноземних мов 
для вивчення.

РІВНІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН. 
У Фінляндії негативно ставляться до класів 
із поглибленим вивченням тієї чи тієї дис-
ципліни. Навпаки, усі предмети викладають 
рівноцінно. Але є можливість створення спе-
ціалізованих класів – за певної кількості обда-
рованих в окремій галузі дітей.

РІВНІСТЬ БАТЬКІВ. Питання про соці-
альний статус та професію батьків вчителям 
дозволено ставити лише в крайніх випадках, 
анкетування та опитування подібного типу 
заборонені.

РІВНІСТЬ УЧНІВ. Фінських учнів не ді-
лять на хороших і поганих, немає поділу на 
класи за вподобаннями чи вміннями. Усі діти 
мають однакові права в школі. Також фінська 
освіта спрямована на те, щоб максимально 
інтегрувати дітей з особливими потребами 
в соціальне середовище. Для цього вони на-
вчаються у звичайних школах. За потреби 
при школі створюють класи для учнів із вада-
ми слуху чи зору.   

РІВНІСТЬ УЧИТЕЛІВ. Відповідно до фін-
ської системи освіти, вчителі мають бути без-
пристрасними до своїх учнів і оцінювати всіх 
об’єктивно. Жодних улюбленців! За вчителем 
залишається лише роль наставника. Будь-які 
відхилення від цього правила загрожують 
звільненням. Усі вчителі однаково важливі в 
колективі: і математики, і гуманітарії. 

РІВНІСТЬ ДОРОСЛИХ І ДІТЕЙ. Уже в пер-
шому класі дітей ознайомлюють з їхніми пра-
вами та пояснюють, у яких ситуаціях є мож-
ливість скаржитися соціальним працівникам. 
Учителі також не мають права ображати чи 
принижувати школярів. Це правило підтвер-
джується фінським законодавством. Виклада-
чів беруть на роботу на основі однорічного 
контракту, який щороку потрібно поновлюва-
ти. Зарплата помічника – від 2500 євро, вчи-
тель може отримувати до 5000 євро. 

БЕЗПЛАТНІСТЬ. У Фінляндії не лише 
освіта є безплатною, але й усе, що пов’язано 
з навчальним процесом: підручники, канце-
лярські товари та інші матеріали для навчан-
ня, екскурсії та шкільні поїздки, харчування, 
шкільний транспорт. Окрім того, будь-який 
збір коштів з батьків заборонений.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД. Для кожного 
учня створюють окремий навчальний план, 
починаючи від підбору підручників і закін-
чуючи переліком завдань для розв’язання на 

уроці та вдома. Прописують навіть кількість 
часу, який учень має присвятити домашнім 
завданням. 

БЕЗ ІСПИТІВ. У фінській школі нема іспи-
тів. Чи проводити періодичні контрольні або 
самостійні роботи – вирішує вчитель. Загаль-
ний контроль знань проводять лише після за-
кінчення школи. Фіни вважають, що основна 
роль школи – навчити дитину самостійності. 
Замість того щоб змушувати зубрити форму-
ли, вчителі показують, як ефективно викорис-
товувати довідники, калькулятори, інтернет 
тощо для розв’язання їхніх проблем. Також 
учителі не втручаються в особисті конфлікти 
між школярами.

НЕМА ОЦІНОК. До третього класу учнів 
не оцінюють за жодними критеріями чи по-
казниками. З третього до сьомого класу вико-
ристовують лише усні оцінки: «добре», «задо-
вільно», «чудово». А вже далі діє десятибальна 
шкала оцінювання. 

НЕМА ФОРМИ. Cидіти за шкільною пар-
тою не обов’язково. Для максимально ком-
фортного проведення часу школярам дозво-
лено сидіти на підлозі чи на килимах, які є у 
всіх кабінетах молодшої та середньої школи. 
Також діти можуть ходити у змінному взутті 
чи бігати лише в шкарпетках, немає шкільної 
форми, діти можуть приходити навіть у піжа-
мах.

agata.org.ua

volynnew
s.com

вітаємо щасливчиків ВИЗНАЧЕНО ПЕРЕМОЖЦІВ 
ПЕРЕДПЛАТНОЇ АКЦІЇ

9. Кудлюк Руслана (с. Деревок, Любешів-
ський р-н)

10. Оліщук Лариса (м. Рожище)

НАБІР ПЛАСТИКОВИХ 
КОНТЕЙНЕРІВ (3 шт.)

11. Свередюк Леонтій Михайлович 
(с. Сирники, Луцький р-н)

12. Галій М. Я. (с. Журавлине, Старовижів-
ський р-н)

13. Дмитрук Степан Петрович (с. Підцир’я, 
Камінь-Каширський р-н)

14. Сич Раїса Федорівна (смт Маневичі)
15. Ожеховська Алла Леонідівна 

(м. Луцьк)

ЧАЙНО-КАВОВИЙ НАБІР
16. Карпук Марія Андріївна (с. Овадне, 

Володимир-Волинський р-н)
17. Кмін Анатолій Сергійович (с. Макови-

чі, Турійський р-н)
18. Лук’янюк Пилип Андрійович 

(смт Ратне)
19. Гапалюк Людмила Адамівна (с. Гра-

диськ, Маневицький р-н)

20. Олекса Андрій Володимирович 
(с. Вілька-Садівська, Локачинський р-н)

СИЛІКОНОВА ФОРМА 
ДЛЯ ВИПІКАННЯ

21. Вигола Надія Микитівна (с. Княгини-
нок, Луцький р-н)

22. Васильчук Тетяна Іванівна (с. Небіжка, 
Ківерцівський р-н)

23. Барановська Валентина Іванівна 
(м. Луцьк)

24. Булік Катерина (смт Маневичі)
25. Баландіна Діана Андріївна (с. Старо-

став, Горохівський р-н)

МИЙНІ ЗАСОБИ ДЛЯ КУХНІ
26. Вавринюк Людмила Андріївна (м. Го-

рохів)
27. Боровська Лілія Ярославівна (с. Гірка 

Полонка, Луцький р-н)
28. Вандзак С. В. (м. Луцьк)
29. Оксенюк Марія (с. Линівка, Рожищен-

ський р-н)
30. Касьян Маргарита Іванівна (с. Старі 

Кошари, Ковельський р-н)

ГІГІЄНІЧНИЙ НАБІР (ГЕЛЬ ДЛЯ 
ДУШУ, МИЛО, ЗУБНА ПАСТА)

31. Дмитрук Микола Іванович (с. Текля, 
Старовижівський р-н)

32. Шкіль-Барановська Світлана Петрівна 
(смт Ратне)

33. Демедюк Микола Сергійович (с. Цмі-
ни, Маневицький р-н)

34. Панасюк Петро Васильович (м. Луцьк)
35. Базилюк Анатолій Сергійович (с. Іван-

чиці, Рожищенський р-н)

ФОЛЬГА І РУКАВ 
ДЛЯ ЗАПІКАННЯ

36. Бузан Віра Миколаївна (м. Луцьк)
37. Ковальчук Ольга Федорівна (смт 

Маневичі)
38. Чопюк Олена Аркадіївна (м. Рожище)
39. Міщак Євдокія Василівна (смт Шацьк)
40. Поліщук А. М. (с. Мочалки, Турій-

ський р-н)
Шановні переможці, умовою отримання 

виграшу є пред’явлення паспорта та іденти-
фікаційного номера, а також надання копій 
цих документів. Зверніть увагу: в деяких іме-
нах можуть бути помилки з огляду на поганий 
почерк у листах.
Просимо переможців зателефонувати 
в редакцію (понеділок – п’ятниця, 
з 10:00 до 17:00), аби дізнатися, як 
отримати свої призи: (0332) 788-005, 
(066) 342-23-22, (068) 816-90-46.

У Фінляндії школярі можуть не сидіти за 
партами й ходити на заняття у піжамах
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