
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА 
ЛІСОВОГО – ПРО 
БУРШТИН, «СХЕМИ 
ВАСИЛЕНКА» І 
ПЕРСПЕКТИВИ ГРОМАДИ

Віталій Шмигельський – із числа тих, 
хто під час місцевих виборів вирішив 

довести, що за належного керівництва в 
української глибинки є майбутнє.

ОЛЕКСАНДР ТИВОДАР: 
«Я ЗАВЖДИ ПОВАЖАВ 
ПРОФЕСІОНАЛІВ»

Олександр Тиводар приєднався до 
громадського формування «Варта 

порядку» в 2000 році. Тоді на Волині 
тільки почалося становлення організації. 
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на злобу дня

Ще наприкінці літа 
ЗМІ попереджали 
українців про 

можливе здорожчання 
продуктів харчування. І 
вже в перші дні вересня 

невтішні прогнози стали 
збуватися. Продавці мало 
не щодня переписують 
цінники, а покупці з 
тривогою очікують, 
на скільки зросте ціна 

найнеобхідніших товарів. 
Схоже, до кінця року 
гаманці українців сядуть на 
жорстку дієту. 
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МЕРКЕЛЬ НЕ БАЧИТЬ 
ТУРЕЧЧИНУ В ЄВРОСОЮЗІ
Про це канцлер Німеччини заявила, ви-
ступаючи на передвиборних теледеба-
тах, повідомляє «Радіо Свобода». Ангела 
Меркель наголосила: влада Німеччини 
не може односторонньо перервати пе-
реговори про вступ Туреччини до ЄС, 
але має намір посилити економічні за-
ходи у відповідь на арешт німецьких 
громадян. За даними німецької преси, в 
турецьких в’язницях нині перебувають 
щонайменше 10 політв’язнів з ФРН.

ПІВНІЧНУ КОРЕЮ 
ЗАКЛИКАЮТЬ 
СХАМЕНУТИСЯ
Лідери G7 у спільній заяві засудили чер-
гове ядерне випробування, проведене 
Північною Кореєю 3 вересня, передає 
«ТСН.ua». «Північна Корея має негайно 
і в повному обсязі почати дотримання 
всіх відповідних резолюцій Ради Без-
пеки ООН і повністю згорнути всі свої 
ракетно-ядерні програми», – підкрес-
лили лідери G7. На їхню думку, ракетно-
ядерна програма КНДР становить за-
грозу для миру і стабільності, а останнє 
випробування стало безпрецедентним.

У БЕЛЬГІЇ З ВЕРТОЛЬОТА 
ВИПАВ ВІЙСЬКОВИЙ ПІЛОТ
Інцидент трапився 3 вересня на бор-
ту багатоцільового вертольота Agusta 
A-109 під час авіашоу. Один з пілотів до-
помагав трьом десантникам підготува-
тися до стрибка, а коли повернувся до 
кабіни, побачив, що сидіння його колеги 
порожнє, а двері поряд відчинені. У цей 
час вертоліт був на кількасотметровій 
висоті, інформує Depo.ua.

В ІТАЛІЇ ГОРІВ 
«ЛІС МУССОЛІНІ»
Дерева на горі поряд із містом Рієті були 
висаджені у формі трьох латинських лі-
тер DVX – латинська абревіатура італій-
ського фашистського диктатора Беніто 
Муссоліні. На місці пригоди пожежні 
знайшли паперові кульки та легкозай-
мисті рідини. Сосновий ліс, що складав-
ся з 20 тисяч дерев, посадили студенти 
в 1939 році. У 2004-му його оголосили 
національним пам’ятником, повідомляє 
Gazeta.ua

ПОЛЬЩА ПЛАНУЄ 
ВІДГОРОДИТИСЯ ВІД 
БІЛОРУСІ ТА УКРАЇНИ
Паркан вздовж кордону планують збу-
дувати, щоб запобігти міграції диких 
кабанів, які переносять вірус африкан-
ської чуми. Міністр сільського господар-
ства Польщі Кшиштоф Юрґєль повідо-
мив: вартість паркану – 130 млн злотих 
(30 млн євро). Мінфін Польщі обіцяє ви-
ділити таку суму, передає 5.ua. Довжина 
огорожі – 729 км.

ЧИ ДОВГО ПРОСТОЇТЬ 
КЕРЧЕНСЬКИЙ МІСТ? 
Автор двох українських проектів моста 
через Керченську протоку Георгій Рос-
новський сумнівається, що міст, який 
будують росіяни, простоїть хоча б 15 
років. «Місце, вибране для будівництва 
моста, в принципі неправильне. Внизу 
на дні – суцільні грязьові вулкани», – 
сказав інженер, передає «Аргумент». 
Експерт також вказав на проблему висо-
ти мосту. Відповідно до проектів росій-
ських інженерів, вона становитиме 35 
метрів. За словами інженера, це непри-
пустимі габарити. Для багатьох кораблів 
її потрібно робити вищою.

США ПОТЕРПАЮТЬ 
ВІД ПОВЕНЕЙ
Кількість жертв від урагану «Харві», 
який пронісся США, зросла до 60 осіб. 
Понад мільйон людей евакуювали. По-
шкоджено близько 200 тисяч будинків, 
пише ABC News. Нагадаємо, буревій на-
летів на США 25 серпня. Його вже назва-
ли найпотужнішим за останні 12 років. 
Президент Дональд Трамп заявив, що 
пожертвує $1 млн постраждалим вна-
слідок стихії.

світова хроніка ОБІЦЯВ ПРОДАТИ ТОВАР, А 
НАТОМІСТЬ ВИДУРЮВАВ ГРОШІ

обережно, шахраї

ШКОЛЯРАМ – НОВІ АВТОБУСИ 

ТРЬОХ ЧИНОВНИКІВ УПІЙМАЛИ НА ХАБАРІ 

сказано – зроблено

попалися

З КОВЕЛЯ ДО 
ХАРКОВА – 
БЕЗ ПЕРЕСАДКИ

1500 ЗЕЛЕНИХ, 
ЩОБ ВІДКУПИТИСЯ 
ВІД АРМІЇ 

інфраструктура

ото розцінки

визнання

ВОЛИНЯНАМ ВРУЧИЛИ ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ
відзнаки

Луцьк

35-річний лучанин 
видурював у людей 

гроші. Він «продавав» 
дивани, бігові доріжки, 
телефони та навіть будинки, 
яких у нього не було, 
повідомляє прокуратура 
області. 

Цікаво, що у чоловіка вже є суди-
мість за такі злочини.  

Зловмисник працював за схемою: 
розміщував на сайті OLX оголошен-
ня, скажімо, що хоче продати диван, 
брав з потенційного покупця завда-
ток та зникав. 

У січні через сайти оголошень 
зловмисник п’ять разів продав бігові 

доріжки, яких у нього не було, й одер-
жав від потенційних покупців завда-
ток від 500 до 3500 грн. 

У травні він ще раз у такий же 
спосіб «продав» мобільний телефон, 
ошукавши громадянина на 4 тис. грн, 
а вже у червні почав «здавати в орен-
ду» уявний будинок на озері Світязь 
та одержав від двох довірливих гро-
мадян по 600 грн.

Шахрайськими діями чоловік 
зав дав матеріальної шкоди на понад 
14 тис. грн.

Невдовзі зловмисник постане 
перед судом, який і визначить йому 
міру покарання.

Волинь

Нагороди та почесні 
звання, надані указом 
Президента, отримали 
волиняни. 

Так, орденом «За заслуги» 
третього ступеня нагородили 
очільника ТзОВ «Житлобуд-2» 
Леоніда Стефановича.

Звання Заслуженого лі-

каря України отримав завіду-
вач відділення анестезіології 
та інтенсивної терапії Волин-
ської обласної клінічної лі-
карні Павло Гащишин. Зван-
ня Заслуженого працівника 
освіти України отримала ди-
ректор Волинського центру 
перепідготовки та підвищен-
ня кваліфікації працівників 

органів державної влади, 
органів місцевого самовря-
дування Тетяна Литвиненко. 

Звання Заслуженого 
працівника сфери послуг 
України отримав керівник 
Маневицького виробни-
чого управління житлово-
комунального господарства 
Леонід Ковальський.

lem
onde.fr

new
sone.ua

Ковель

З Ковеля до Харкова із 3 вересня 
курсує новий безпересадковий вагон, 
повідомляє сайт «Укрзалізниці». 

Як зазначається в розкладі, поїзд від-
правлятиметься з Ковеля о 9:48 (з Голоб 
о 10:21) і прибуватиме наступного дня 0 
8:17 у Харків. У зворотному напрямку по-
їзд відправлятиметься з Харкова о 15:30 і 
прибуватиме наступного дня у Ковель о 
14:25. Загалом дорога займатиме майже 
23 години.

Волинь

Придбати понад 20 автобусів для 
шкіл області планують за рахунок 
державного та місцевих бюджетів. Про 
це йшлося під час засідання постійної 
комісії облради з питань освіти, науки, 
інформаційного простору, культури 
та мови, національного і духовного 
розвитку, сім’ї, молоді, спорту та 
туризму 4 вересня.

Як повідомила начальник управління 
освіти, науки та молоді Людмила Плахотна, 
вже провели тендер на купівлю 12 шкіль-
них автобусів. 10,417 млн грн становлять 
залишки освітньої субвенції, таку саму 
суму планують отримати з місцевих бю-
джетів. Ще 14 автобусів придбають, щоб 

замінити ті, які були мобілізовані у ЗСУ в 
2014 році. Їх придбання фінансуватимуть 
на 90% з державного та на 10% з місцевих 
бюджетів.

Водночас посадовець визнала, що 
державна програма «Шкільний автобус» 
працює лише формально – її не пролон-
гували на державному рівні. Попри це, 
виділяють державну цільову субвенцію на 
придбання автобусів.

Для того щоб управління освіти було 
розпорядником коштів, депутатів про-
сять внести зміни у Регіональну комплекс-
ну програму розвитку освіти Волинської 
області на 2014-2017 роки. Депутати ре-
комендували підтримати проект змін до 
програми.

Волинь

З нового року розмір 
обласної премії за 
заслуги у сфері науки 
та освіти пропонують 
підвищити до 12800 
грн. Про це йшлося під 
час засідання постійної 
комісії облради з 
питань освіти, науки, 
інформаційного 
простору, культури та 
мови, національного і 
духовного розвитку, сім’ї, 
молоді, спорту та туризму 
4 вересня.

Член комісії Олександр 
Курилюк (УКРОП) запропо-
нував проект змін до поло-
ження про обласні премії за 

заслуги у сфері науки 
й освіти. Так, нара-
зі розмір премії 
становить 4 
тис. грн одно-
разової ма-
теріальної виплати. 
Щороку вручають сім 
таких премій – п’ять у 
сфері освіти та дві – у сфері 
науки. Зважаючи на те, що 
розмір премії лишається 
незмінним протягом остан-
ніх років, попри інфляцію, 
він пропонував встановити 
премію на рівні чотирьох мі-
німальних заробітних плат 
одноразової матеріальної 
виплати (тобто 12800 грн).

Своєю чергою, началь-

pedpresa.ua

Луцьк

Служба безпеки України затримала 
на хабарі свого співробітника, 
повідомляє прес-служба відомства.

Підполковник СБУ через посередника 
зі Служби зовнішньої розвідки вимагав 
$1,5  тис. від лучанина. За таку суму зло-
вмисник обіцяв відкупити чоловіка від 
армії. 

Обох затримали в Луцьку під час отри-
мання другої частини хабара.

рограми.

науки 
ара-

мії 
4

-
иплати. 
ють сім
– п’ять у 

ОСВІТЯНАМ І НАУКОВЦЯМ ОСВІТЯНАМ І НАУКОВЦЯМ 
ПІДВИЩАТЬ ПРЕМІЇПІДВИЩАТЬ ПРЕМІЇ

Горохівський район 

4 вересня на хабарі попалися голова 
Горохівської РДА Любов Матвєєва, 
голова районної ради Тарас Щерблюк 
та начальник відділу Держгеокадастру 
Горохівського району Сергій Рубаха, 
інформує прес-служба прокуратури Волині. 

Посадовці отримали від підприємця $4 
тис. хабара. За ці гроші вони обіцяли ухва-
лити рішення про передачу в оренду 70 га 
земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства. Загалом хабарни-
ки вимагали $7 тис.

Наразі тривають слідчі дії. 

ник управління освіти, на-
уки та молоді ОДА Людми-
ла Плахотна пропонувала 
встановити премію у роз-
мірі 6400 грн, аби не ство-
рювати навантаження на 
обласний бюджет. Втім чле-
ни комісії все ж підтримали 
пропозицію Олександра Ку-
рилюка.

Шахрай отримував 
завдаток і зникав

Автобуси хочуть купувати за рахунок 
державного та місцевих бюджетів

gotocanada.com
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Періодичне видання, виходячи надзвичайно швидко, цікаве навіть своїми прорахунками; енциклопедія ж, 
виходячи надзвичайно повільно, нецікава навіть своїми відкриттями. Гілберт Кіт Честертон

НА УКРАЇНЦІВ ЧЕКАЮТЬ 
РЕФОРМИ
Цієї осені Верховній Раді треба буде ухва-
лити 50 законопроектів, які дозволять за-
провадити п’ять ключових реформ, пере-
дає «Еспресо.TV». «Це пенсійна, освітня, 
медична реформи, електронні довірчі 
послуги, які будуть впливати на легкість 
ведення бізнесу в Україні. І також міжна-
родні стандарти фінзвітності – це все те, 
що стосується клімату бізнесу в країні», – 
наголосив Володимир Гройсман. 

НИЩІВНИЙ УДАР СТИХІЇ
На Прикарпатті шквальний вітер і силь-
ні дощі, що пройшли увечері 3 вересня, 
призвели до підвищення рівня води 
на дорогах і підтоплення будинків. Як 
інформує у Facebook співтовариство 
«Наше Прикарпаття», в селі Микуличин 
град розміром з перепелине яйце за 10 
хвилин вибив урожай і знищив посіви.

НА ЛЬВІВЩИНІ 
ЗАТРИМАЛИ 20 
В’ЄТНАМЦІВ-НЕЛЕГАЛІВ 
У місті Сколе Львівської області затри-
мали мікроавтобус, у якому нелегаль-
но перевозили 20 громадян В’єтнаму, 
повідомляє LB.ua. Нелегали перетнули 
російсько-український кордон у районі 
Глухова Сумської області. Затримали во-
дія мікроавтобуса, громадянина Украї-
ни. Встановлено, що за транзит у Європу 
нелегали платили по $5-8 тис. 

УБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА 
ФАКТИЧНО РОЗКРИТО
Заступник Генерального прокурора 
України Євген Єнін заявив, що розслі-
дування вбивства екс-депутата неви-
знаної Державної думи Росії Дениса Во-
роненкова майже завершилося. Про це 
він сказав у інтерв’ю виданню INSIDER. 
«Як тільки це дозволять інтереси слід-
ства, результати будуть відкриті громад-
ськості. Можу лише сказати: щодо цьо-
го вбивства майже поставлено жирну 
крапку», – підкреслив Єнін.

ПЕНСІЇ ЗРОСТУТЬ 
ІЗ 1 ЖОВТНЯ
Від 200 до 1000 грн отримають додатко-
во 5,5 мільйона українських пенсіонерів 
уже з 1 жовтня цього року, повідомля-
ють у Міністерстві соціальної політики. 
Розмір надбавки розраховуватимуть 
індивідуально для кожного пенсіонера. 
Виплати зростуть найбільше для тих, хто 
найдовше був на заслуженому відпочин-
ку і чию пенсію давно з’їла інфляція. 

ВІЙСЬКОВИМ-
КОНТРАКТНИКАМ 
НАДАВАТИМУТЬ ЖИТЛО
Міністр оборони Степан Полторак за-
твердив план фінансування будівництва 
гуртожитків для військовослужбовців-
контрактників. Про це він повідомив 
на своїй сторінці у Facebook. «Житло 
надаватимуть контрактникам у різних 
регіонах України. 1 млрд грн бюджетних 
коштів передбачено під будівництво 
100 гуртожитків для українських вій-
ськових», – написав Полторак.

УКРАЇНЦІВ ЗОБОВ’ЯЖУТЬ 
СОРТУВАТИ СМІТТЯ
З 1 січня 2018 року українців зобов’яжуть 
сортувати побутові відходи. Зараз 95% 
українського сміття комунальники ви-
вантажують на полігони та сміттєзвали-
ща. Однак чиновники запевняють, що 
реалізувати вимоги закону в зазначений 
термін неможливо, адже в Україні немає 
жодного сміттєпереробного комплексу.

В УКРАЇНІ 
ІНСПЕКТУВАТИМУТЬ 
НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
Міністр освіти і науки Лілія Гриневич 
анонсувала створення Державної ін-
спекції навчальних закладів, передає 
«Укрінформ». Гриневич зазначила, що 
ця інспекція матиме регіональні під-
розділи. Вона також пояснила, що така 
система управління освітою дозволяти-
ме контролювати забезпечення якості 
освіти в умовах децентралізації.

українська хронікаВОЛИНЬ ГОТУЄТЬСЯ ДО ЗИМИготуй сани влітку

героям слава

нещастя

ОУНІВЦІ ТА УПІВЦІ 
ОТРИМАЮТЬ 
НАДБАВКИ 

ВДАВИВСЯ 
СИРОМ І ПОМЕР 

вогонь наробив біди

дочекалися

житло

ЖІНКА ЗГОРІЛА У ВЛАСНОМУ БУДИНКУ 

ВОСЕНИ – В НОВИЙ ДИТСАДОК

БУДИНОК ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗДАДУТЬ ДО КІНЦЯ ОСЕНІ

Волинь

Підготовка до нового 
опалювального 
сезону в області – 

на завершальному етапі. 
Про це стало відомо 
під час засідання 
антикризового 
енергетичного штабу, 
повідомляє відділ 
інформаційної політики 
облдержадміністрації.

Як зазначив під час засідання 
начальник управління житлово-
комунального господарства обл-
держадміністрації Андрій Пиріг, 
підготовка до зими триває. Цього 
разу акцент зробили на виконан-
ні доручень Прем’єр-міністра 
України Володимира Гройсмана, 

Володимир-Волинський

44-квартирний будинок для 
військових, що у Володимирі-
Волинському на вулиці 
Академіка Глушкова, не 
встигнуть здати до Покрови. 

Найімовірніше, новосели 
отримають ордери на житло до 
кінця осені. Про це стало відо-
мо на щотижневому брифінгу 
міського голови Петра Саганю-
ка з представниками місцевих 

ЗМІ, пише «Район.Володимир-
Волинський».

Уже найближчим часом у 
Володимирі буде проведено на-
раду щодо питання завершення 
будівництва 44-квартирного бу-
динку. До слова, будівництво не 
можуть завершити уже впродовж 
кількох років, а квартири у ньому 
отримуватимуть члени родин за-
гиблих військових та учасники 
бойових дій.

які він дав під час нещодавньої 
селекторної наради. Серед зав-
дань – завершення підготовки за-

кладів освіти та науки до нового 
навчального року, впровадження 
енергозберігальних заходів та 

підвищення показників енерго-
ефективності, а також оснащення 
багатоквартирних будинків при-
ладами обліку теплової енергії.

Зі слів голів Горохівської, 
Іваничівської та Локачинської 
РДА, загалом заклади освіти, на-
уки та охорони здоров’я готові 
до початку опалювального сезо-
ну, а проблеми, що виникають, 
розв’язують власними ресурса-
ми. Зокрема, завершено ремонт 
покрівель та котелень, здійснено 
заміну дерев’яних вікон на плас-
тикові та труби електротраси, 
активно готують спецтехніку для 
роботи в осінньо-зимовий період 
та заготовляють піщано-соляну 
суміш, завозять брикет тощо. Стан 
готовності районів до опалюваль-
ного сезону – 90%.

telegraf.com
.ua

Володимир-Волинський район 

56-річний житель села Бегета 
Воло димир-Волинського району 
вдавився сиром і помер. Коли 
прибули медики, то рятувати 
чоловіка було вже пізно.

Того дня він із компанією випивав у 
сільському магазині. На закуску взяли 
хліб та солоний сир-косичку. Чоловік 
відкусив шматок сиру, але так і не зміг 
його проковтнути. Присутні намагали-
ся надати бідолашному першу допо-
могу, однак урятувати не змогли.

Волинь

Ветеранам ОУН-УПА, які 
проживають на території 
Волинської області, збільшать 
щомісячні соціальні виплати. 
Надбавки планують виплатити у 
зв’язку з відзначенням цьогоріч 
75-річчя УПА.

Аби збільшити суми щомісячних 
виплат, до грудня з обласного бюдже-
ту виділять 260 тис. грн. Нині у Волин-
ській області нараховується понад 200 
ветеранів. 

Нагадаємо, що 2017 рік оголошено 
Роком УПА на Волині.

Шацький, Маневицький, 
Іваничівський райони

4 вересня в селі Положево Шацького 
району згорів дерев’яний будинок.

У вогні загинула місцева 34-річна житель-
ка Любов Омельчук. Сиротами залишилися  
четверо дітей.  

Рятувальники кажуть, що відразу виїхали за 
викликом, загасили вогонь, але врятувати жінку 

їм не вдалося. За словами очевидців, дерев’яна 
хата спалахнула, як сірник, і згоріла за лічені 
хвилини. Причину пожежі встановлюють.

Ще дві пожежі спричинила блискавка в 
Маневицькому та Іваничівському районах. У 
селі Старий Чорторийськ вогонь знищив май-
же всю покрівлю дерев’яного будинку, стелю 
та речі домашнього вжитку. А в селі Осмило-
вичі пошкодив цегляний будинок.

bug.org.ua

shatsk.rayon.in.ua

будьте пильні

У ДВОХ ВОЛИНЯН – НЕБЕЗПЕЧНЕ 
ЗАХВОРЮВАННЯ 

Луцьк, Ківерцівський район 

За останні 10 років у Волинській області 
виявили лише 11 випадків дірофіляріозу 
(паразитарного захворювання). Однак 
ситуація загалом залишається нестійкою, 
цьогоріч підтвердили два нові випадки 
захворювання, пише «Вголос».

Так, торік дірофіляріоз зареєстрували у жи-
тельки Камінь-Каширського району. У хворої 
вирізали підшкірне утворення в ділянці ока. 

Видалений гельмінт доставили в лабораторію, 
де підтвердили дірофіляріоз.

У 2017 році підтвердили ще два нові випадки 
захворювання в Ківерцівському районі та Луцьку.

Варто зауважити, що зараження людини 
відбувається лише через укуси кровососних 
комах, в основному комарів, що заражені ли-
чинками дірофілярій. Джерелом зараження 
комарів є інфіковані домашні собаки й коти, 
рідше дикі тварини.

Локачинський район

Напередодні нового навчального 
року в Крухиничах відкрили 
відновлений дитсадок «Зернятко», 
де навчатиметься 20 діток. 
Реконструкція тривала два 
роки й обійшлася в 1,7 млн грн. 
Донині в селі діяла лише група з 
короткотерміновим перебуванням 
без харчування.

«Голова Волиньради Ігор Палиця 
і його команда завжди підтримують 
освітні проекти. Патріотизм, любов до 
своєї країни починається саме із дитячо-
го садочка», – підкреслив голова фракції 
«УКРОП» в облраді Вячеслав Рубльов.

До слова, Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» реалізував тут два проекти: закупив 
меблі і встановив спортивний майданчик.

Приміщення дитсадка 
стояло пусткою 22 роки

Акцент – на енергозбереженні

Із будівництвом затягують

Полум’я відібрало 
маму в чотирьох дітей

tilkyrazom
.com

.ua
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із перших уст

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, член політичної 
партії УКРОП. 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 СБУ.

ДОСЬЄ

  Соломія ДОБРОЛЮБОВА
Луцьк

ОЛЕКСАНДР ТИВОДАР: 
«Я ЗАВЖДИ ПОВАЖАВ 
ПРОФЕСІОНАЛІВ»

(Продовження. Початок 
у минулому номері)

Олександр Тиводар 
приєднався до 
громадського 

формування «Варта 
порядку» в 2000 році. Тоді 
на Волині тільки почалося 
становлення організації. 

Її заснував колишній начальник 
Луцького міськвідділу міліції Сергій 
Швачка, нині покійний. Це було щось 
на зразок народної дружини, як за 
часів Радянського Союзу. Формально 
вважалася структурним підрозділом 
міськради, адже через неї проходи-
ли всі кошти на утримання дев’яти 
опор них пунктів міліції. Напряму фі-
нансувати їх з бюджету було немож-
ливо. Оплачували електроенергію, 
телефонний зв’язок саме через цю 
громадську організацію. Так відбува-
ється і донині на підставі договору 
між ГФ та Луцькою міською радою. 

 «У КАШКЕТИ 
ДІЛЬНИЧНИХ ТОДІ 
ПЛЮВАЛИ»

Наприкінці 2000-х Тиводар про-
дав свій бізнес. Надавав консалтин-
гові послуги і вчився жити за графі-
ком, коли робота вже не забирала 
майже 24 години на добу. 

«Мій день розпочинався з про-
гулянки Центральним парком упро-
довж кількох років, – каже про той 
час Олександр Олександрович. – Од-
ного ранку 2014 року там зустрів чо-
ловіків, які йшли строєм у два ряди. 
У їхніх руках були кийки, кастети, 
обличчя закриті балаклавами. По-
бачене мене шокувало. Спочатку по-
думав, що це якась театралізована 
постановка чи хтось кіно знімає». 

Але це була реальність. І перша 
ознака того, що ситуація в місті пе-
реставала бути контрольованою. На 
той момент у Києві вже завершував-
ся Майдан. Радикальні угрупування 
поверталися у свої міста. Луцьк не 
став винятком. 

«Ніяк не міг оговтатися від поба-
ченого. Зателефонував Ігорю Алек-
сєєву (громадський активіст, – ВН), а 
перед тим – нашим воїнам-афганцям. 
Ігор був налаштований рішуче. Ми 
поговорили і вирішили зустрітися з 
тодішнім керівником «Правого сек-
тору» Павлом Данильчуком. Тоді ця 
організація мала авторитет. Зібрали-
ся у приміщення облради. Там також 
були Ігор Гузь (нині – нардеп, – ВН), 
тодішній голова облради Валентин 
Вітер, екс-начальник волинської мілі-
ції Віктор Швидкий, «Самооборона», 
«Автомайдан», «Ніхто крім нас», – 
провадить Олександр Тиводар.

У ті дні міліція фактично не пра-
цювала. Дружини не відпускали мі-
ліціонерів на роботу, адже боялися 
за їхні життя. Доходило й до того, 
що дільничним зривали кашкети і 
плювали в них. Зупиняли машини, 
які перевозили засуджених, і відби-
рали зброю у конвоїрів. Правоохо-
ронці були деморалізовані. Міліція 
виїжджала лише на вбивства. В опе-
ративних групах бракувало людей. 
Зброю довелося сховати. СБУ мовча-
ла. А тим часом у центрі Луцька вже 
почали грабувати людей. На заправ-
ках та в барах молодики відмовля-
лися розраховуватися, мовляв, не 
будуть платити за російське. Містом 
ширилися чутки, що розробляють 
план грабунку заможних осель. Со-
ціальна напруга зростала. Були на-
віть поранені. 

«Тоді ми всі зійшлися на тому, що 
потрібно створити координаційну 
групу. Її керівником обрали Павла 
Данильчука, – розповідає Олександр 
Тиводар. – Організували патрулю-
вання містом, використовували для 
цього власні авто. Звернулися по до-

помогу із забезпечення пальним до 
Фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк» 
(нині – «Тільки разом»). Зустрілися з 
цього приводу із головою правління 
Олександром Товстенюком. Фонд 
нам допоміг. 

Також ми озвучили спільну по-
зицію: всіх, хто приховує обличчя 
балаклавами, хто не має відповідних 
документів на користування зброєю, 
вважати провокаторами. Попереди-
ли, що у разі виявлення таких осіб 
патрулі доправлятимуть їх у міськ-
відділ міліції. Так вдалося врешті 
налагодити роботу міськвідділу. Ми 
зупинили свавілля, яке могло при-
звести до непередбачуваних наслід-
ків. Однак ми ніколи не вважали, що 
тоді це була заслуга суто «Варти по-
рядку». Це заслуга всіх громадських 
організацій, які мали силовий блок. 
Тоді спрацювали всі. Найголовніше 
було забезпечити спокій лучан». 

«Я розуміла, що та ситуація була 
вкрай небезпечною, і дуже пережи-
вала за Сашу, – каже дружина Тетяна. 
– Але завжди була впевнена у тому, 
що він не зробить нічого, що зашко-
дило б чиємусь здоров’ю або життю, 
що він не нашкодить собі. Саша не 
з тих людей, про яких кажуть: бачу 
ціль – не бачу перепон. Він завжди 
все робить врівноважено». 

«За натурою я – конформіст», – 
додає Тиводар. 

 «У «ВАРТІ ПОРЯДКУ» 
СПРАВДІ Є ЛЮДИ, 
ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ЗА 
ЗАРПЛАТУ»

Лютневі дні 2014 року карди-
нально змінили ситуацію у самій 
«Варті порядку». Патрулювання міс-
та стали систематичними. Чимало 
вартівців пішли служити в зону АТО. 

Нині «Варта порядку» – це більш 
як тисяча чоловіків, близько тридця-
ти відсотків –  ті, хто пройшов війну на 
сході, чимало служили у доброволь-
чих батальйонах, багато й досі в АТО. 

«Правила громадського форму-
вання чітко регламентовані нашим 
статутом, – зауважує Олександр 
Тиводар, який нині є керівником 
«Варти порядку». – Для того аби при-
єднатися до вартівців, потрібен міні-
мальний пакет документів: довідка 
про стан здоров’я, характеристика 
від дільничного інспектора, довід-
ка про несудимість, фото, письмова 
згода про дотримання статуту». 

хто отримує кошти, двоє – бухгалтер 
і керівник організації, тобто я. Додам, 
що цю винагороду всю до копійки 
віддаю своєму заступнику Юрію Зо-
тову, який є військовим пенсіоне-
ром. Зауважу, що у Луцьку вже кілька 
громадських формувань, які мають 
добротне екіпірування та форму. Чо-
мусь ніхто не цікавиться, за чиї кошти 
все це придбано. Натомість активно 
розпускають плітки про «Варту», на-
зиваючи нас приватною армією». 

КОНФЛІКТ З 
ГУНЧИКОМ: ЕМОЦІЇ 
ВЗЯЛИ ГОРУ

13 березня 2017 року Тиводар 
пуб лічно на високих тонах поспере-
чався з головою Волинської облдер-
жадміністрації Володимиром Гунчи-
ком. Про це писали усі ЗМІ. Саме того 
дня порошенківська влада, викорис-
товуючи силові методи, розігнала 
блокадників на кордоні з окупова-
ними територіями. Нагадаємо, акти-
вісти вимагали припинити торгівлю з 
ЛНР та ДНР, а блокаду торгівлі з Дон-
басом першою в Україні підтримала 
Волинська обласна рада. 

У Луцьку місцева громадськість 
увечері в день розгону редуту вирі-
шила саме від ставленика Президента 
почути пояснення з цього приводу. 

«Я був у спортзалі, коли мені 
зателефонував наш прес-секретар 
Саша Волянюк і повідомив, що в 
приміщенні ОДА – натовп радикаль-
но налаштованих людей, – згадує 
Олександр Олександрович. – Як був, 
у спортивному костюмі, поїхав від-
разу туди. Із гурту активістів лунали 
заклики мало не взяти у заручники 
губернатора. Із «Варти» нас було 
лише двоє. Також були представни-
ки усіх правоохоронних структур». 

Після шквалу емоцій у коридорі 
шукали порозуміння за столом пе-
реговорів. Овальний зал ОДА, який 
чималих розмірів, заледве тоді усіх 
вмістив. 

«Ми прийшли туди, аби захистити 
ту владу, яка на той момент там пере-
бувала, не допустити свавілля. Нато-
мість я почув від Гунчика закид, що 
«Варта порядку» – це проплачена ар-
мія і, мовляв, прийшли туди за гроші. 
А оскільки чув це неодноразово і до 
цього моменту, то відповів губернато-
ру аж надто емоційно». 

Активісти свої вимоги щодо 
звільнення затриманих блокадників 
виклали письмово у зверненні до 
всіх силових структур та Президен-
та. Після цього розійшлися. Того дня 
навіть найменшої шкоди майну при-
міщення облради завдано не було. 

НАСАМКІНЕЦЬ
«Останні півроку мені не раз ка-

зали люди з боку політичних опонен-
тів: «Ти у «Варті». Вийди з неї. За вами 
стежать. Вас пишуть. До вас засила-
ють «козачків», – каже Олександр Ти-
водар. – Я зібрав збори. Попередив: 
жодних моментів, адже всі під ковпа-
ком. Нацполіції дали негласну вказів-
ку припинити з нами співпрацю, чим 
вони не дуже задоволені, але про це 
бояться казати відверто. 

До мене навіть дійшли чутки, що 
мені хотіли висунути звинувачення 
за статтею 208 Кримінального ко-
дексу – тероризм. А на момент мого 
гучного затримання тут перебував 
представник головного розвіду-
вального управління. Сподіваюся, 
скоро ми знатимемо, кому так не 
сподобалися».

«Чимало мобілізованих поверта-
ється з підірваним здоров’ям, тому 
вимагаємо довідку про медогляд. 
Був, наприклад, один хлопець, який 
мав проблеми із серцем, однак при-
ховав це. Маленьке навантаження – і 
все далося взнаки. А йому лише тро-
хи за двадцять», – пояснює Олек-
сандр Олександрович.

Головна мета «Варти поряд-
ку» – допомога в охороні громад-
ського порядку представникам 
національної поліції, допомога у лік-
відації наслідків у разі виникнення 
стихійного лиха. З поліцією співпра-
цюють на певних статутних засадах. 

Наразі вартівці допомагають і в 
забезпеченні охорони приміщення 
Волинської обласної ради, яке є ко-
мунальним та належить до страте-
гічних об’єктів. 

«У нас є договір з облрадою, що 
на безоплатній основі ми допомага-
ємо в охороні», – каже Тиводар. 

«Серед вартівців є інструктори, 
які пройшли спецпідготовку, в тому 
числі за програмою НАТО. Ми залу-
чаємо їх до профілактичної роботи 
зі школярами та молоддю, – розпо-
відає Олександр Тиводар. – На базі 
луцьких шкіл у позаурочний час ор-
ганізовуємо курси для учнів, де діти 
можуть навчитися азів тактичної ме-
дицини, поводження зі зброєю. Після 
їх проходження даємо сертифікат. 

Хочу наголосити, що «Варта» – 
це не військовий підрозділ, як нам 
часто закидають. Особливо після 
цього екшену з моїм затриманням. 
Ми – громадське формування. Ко-
жен член сплачує щомісячний вне-
сок – 20 гривень. Ці кошти йдуть на 

організаційні моменти у роботі. Зви-
чайно, форму, наприклад, ми за них 
не придбали б. Кілька років тому із 
цим допоміг Фонд Ігоря Палиці: для 
вартівців закупили трохи більш як 
півтори сотні комплектів форми, за 
що ми дуже вдячні. Під час патрулю-
вання маємо відрізнятися від пра-
цівників Нацполіції, а тому потрібна 
і власна форма, і шеврони на ній», – 
пояснює керівник «Варти порядку». 

«Щодо наявності у вартівців зброї, 
то кожен член громадського форму-
вання має право отримати дозвіл на 
неї, як і громадяни України, згідно із 
чинним законодавством, – продов-
жує Олександр Тиводар. – Так, пісто-
лет травматичної дії, гладкоствольну 
рушницю для самооборони можна 
зареєструвати з 21, а мисливський 
карабін – з 25 років. Якщо ж членство 
у «Варті» припиняється у разі скоєння 
правопорушення, то, згідно зі стату-
том, ми подаємо про це інформацію 
поліції. У таких випадках дозволи на 
зброю анулюються». 

«Про нас можна багато чого за-
раз почути, на жаль, мало правдиво-
го. Але з самого початку ми готували 
наших хлопців до захисту міста на 
випадок агресії з того чи того боку 
кордону. Навчали їх стройової під-
готовки, навичок стрільби, тактичної 
медицини. Тому військові команди-
ри часто дякують нам за підготовку 
вартівців, якщо ті йдуть на службу», – 
додає Тиводар. 

«У «Варті порядку» справді є 
люди, які працюють за зарплату – 
мінімальну. А останнім часом це теж 
дуже цікава тема для ЗМІ, – каже 
Олександр Олександрович. – Тих, 
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Голова Волинської облорганізації Спілки ветеранів 
Афганістану Григорій Павлович та його заступник Олександр 
Тиводар вперше у Луцьку організували афганські патрулі 
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Комунальне підприємство 
«Волиньприродресурс», створене 
Волинською облрадою в 2016 році, 
займатиметься видачею дозволів 
на видобуток корисних копалин в 
області, у тому числі й бурштину. 
25% від прибутку підприємства 
спрямовуватимуть у бюджет сільської 
ради, на території якої відбуватиметься 
видобуток, 25% – у бюджет району, а 
50% – в бюджет області. Волиньрада 
проголосувала за виділення 
підприємству 51 тис. га земель покладів 
бурштину, 9 тис. га торфу і 3,1 тис. га 
родовищ міді. А на початку 2017 року 
«Волиньприродресурс» вже отримав 
ліцензії на розробку родовищ цих 
корисних копалин.

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА ЛІСОВОГО – 
ПРО БУРШТИН, «СХЕМИ ВАСИЛЕНКА» 
І ПЕРСПЕКТИВИ ГРОМАДИВіталій Шмигельський – 

із числа тих, хто під час 
місцевих виборів вирішив 

довести, що за належного 
керівництва в української глибинки 
є майбутнє. На долю колишнього 
вчителя одразу випало чимало 
випробувань: від кількатисячних 
навал бурштинокопачів, про які 
дізналася вся країна, до війн 
за землі громади з Василем 
Василенком та його підлеглими.

Про перші труднощі, здобутки й плани 
розвитку села сільський голова розповів «Во-
линським Новинам».

– Чому вирішили стати сільським голо-
вою і чи легко далося це рішення? 

– Загалом, моя участь у виборах була 
сюрпризом навіть для мене самого – о 23:45 
останнього дня я зареєструвався кандидатом, 
хоча ще обідньої пори сидів на роботі і зовсім 
не мав таких намірів. А трапилося так, що зна-
йомі учасники АТО просто попросили мене 
зареєструватися, аби закрити виборчу квоту в 
районі. Заразом вмовили подати кандидатуру 
і на посаду сільського голови.

Спочатку все було спокійно, а коли усі ді-
зналися, що я став кандидатом у сільські голо-
ви, поповзли чутки: то Шмигельський землю 
хоче вкрасти, то придумали, ніби я в Партії 
регіонів колись був (сміється, – ВН). Поки у 
відпустці був 10 днів, то опоненти після оголо-
шення результатів заявляли і що вибори неза-
конні, і що я підкупляв когось – та я про це ді-
знався тільки після повернення з відпочинку.

Конкуренти, які програли, мали б мені мо-
горич поставити, напевне, за те, що не вигра-
ли – якби хтось із них пройшов, то не знаю, що 
вони зараз робили б. Декому перші півроку не 
давала спокою моя перемога, можливо, саме 
тому відповідні силові структури так прискіп-
ливо перевіряли нашу сільраду.

– Ви – молодий сільський голова, який 
до того не мав подібного досвіду роботи. 
Чи тяжко було починати і з якими трудно-
щами зіткнулися?

– Справді, я багато спілкуюся з «моло-
дими» головами: підтримуємо одне одного, 
радимося. У нас із ними зовсім інше бачення 
розвитку села, ніж у наших колег, що керують 
сільрадами уже по кілька скликань. Коли по-
спілкувалися зі старими керівниками, стало 
зрозуміло, чому люди сприймають органи 
місцевого самоврядування як місце, де можна 
тільки отримати довідку.

Традиційно наша сільська рада була до-
таційною. Ми брали гроші з району, а в цьому 
випадку маєш виконувати все, що скаже там-
тешнє керівництво. Тому першочергово вирі-
шив, що треба взятися за бюджет і за землю. 
Бо земля дає кошти, які має бюджет, а спочат-
ку це було усього 20 тисяч гривень. Соромно 
зізнаватися, але навіть на папір для друку до-
відок доводилося збирати гроші з людей.

Помітив, що непогано наповнює бюджет 
лісове господарство, яке хоч і державне, але 
знайшло шляхи, як уникати сплати податків. 
Тому я оглянув території, пояснив ситуацію лі-
сівникам, для яких було новацією приїжджати 
в сільську раду та звітуватися. За перші півроку 
ми отримали 110 тисяч, маючи план у 10 тисяч. 

– Що вдалося зробити за час голову-
вання?

– Останній ремонт сільради робили років з 
10 тому: опалення немає, вікна гнилі, дах проті-
кає. Люди дивувалися, як у такому приміщенні 
може бути сільська рада! Тому вирішили зроби-
ти ремонт. До речі, все робив власними силами. 
Дружина інколи навіть ображалася та хотіла з 
дому вигнати. Запитувала, де я жити збира-
юсь – у сільській раді чи вдома (сміється, – ВН).

Потім треба було розв’язати питання в ца-
рині медицини – скоротити працівників ФАПу. 
Але всі розуміли, що без медика село не обі-
йдеться. Тому звільняти медпрацівників ми 
відмовилися, а почали платити їм зарплату з 
бюджету села.

У нас люди не мають багато коштів, аби са-
мостійно реалізовувати проекти, але ми нама-
гаємося долучатись та беремо участь у різних 
конкурсах. Саме завдяки цьому в нашій гро-
маді незабаром з’явиться дитячий майданчик 
від Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». 

Коли в бюджеті є гроші, то не треба ходити 
з шапкою до підприємців і просити: «Допомо-

жіть нам на футбол або на День села». Бо потім 
вони дивляться на тебе так, ніби ти їм винен 
щось. Тому я від цього відгородився, аби під-
приємці мене слухали, а я не був їм щось ви-
нен.

– Найбільша цінність села – земля гро-
мади. Як співпрацюєте в земельних пи-
таннях із Держгеокадастром? Чи є якийсь 
діалог?

– Молодь просить землю, аби на ній пра-
цювати, але сільська рада часто безсила, бо 
землями поза населеним пунктом розпоря-
джається обласний Держгеокадастр. У нас 
із 2009 року молоді пари практично не буду-
валися, бо земельних ділянок їм не виділяли. 
Коли я став головою, то знайшли лише 10 віль-
них ділянок під забудову і роздали їх людям. 
Більше не змогли – не дозволяють межі села. 
Як тільки Держгеокадастр почав розпоряджа-
тися землею, 2013 року на території Лісівської 
сільської ради вони інвентаризували 32 ді-
лянки. Селянам, які частково використовува-
ли ці землі, наговорили, що договори оренди 
буцімто не потрібні й землею можна користу-
ватися просто так. Інвентаризація мала б по-
легшити доступ до землі та виявити нецільове 
використання. А насправді Держгеокадастр 
забрав у людей ці землі й роздав через під-
ставних осіб «потрібним людям».

У березні 2016 року всю вільну землю сіль-
ради ми подали на відомство Василенка: 90 
гектарів неінвентаризованої землі, де хотіли 
зробити громадське пасовище, 14 гектарів ріл-
лі і ще 10 гектарів під сінокоси. Але відповідь 
із Держгеокадастру мені так і не надіслали, 
тому я поїхав забирати її сам. Як поглянув на 
папери, а там – лише документи на ділянку в 14 
гектарів. За інші від Василенка – ні пари з вуст. 
Мовляв, у вас тільки одне звернення було.

А за деякий час на кадастровій карті бачу, 
що наші землі поділили по два гектари для 
виділення іншим особам, хоча сільську раду 
навіть не попередили. Фактично, є така шах-
райська схема – підставних осіб за гроші «про-
сять» написати заяву на отримання двох гек-
тарів для ведення сільського господарства, 
а потім ці люди земельні ділянки передають 
потрібній особі. І так виходить, що після за-
твердження Держгеокадастром у потрібної 
людини опиняються десятки, а то й сотні гек-
тарів земель громади.

– Тобто стороння структура на свій роз-
суд розпоряджається землею селян, а вас 
від цього усувають?

– Так. Тому ця процедура виділення зем-
лі – вкрай погана. Бо, крім того всього, я маю 
подавати звіт у податкову по землевласниках, 
а коли Держгеокадастр сам роздає ділян-
ки, навіть не повідомляючи сільраду про це, 
з’являються незрозумілі сусіди. Неясно, чи 
платять вони податки. Я навіть не знаю, хто 
в мене за селом працює! Для чого тоді той 
Держгеокадастр? Людині з нашого села ділян-
ку в п’ять гектарів не дали, бо ніби недоцільно, 
оскільки документи робили за державні гроші. 
А іншим ту ж землю – будь ласка, роздають.

Через цю шахрайську схему наш обласний 
Держгеокадастр і Василенко роздали різним 
особам десь до 30 гектарів земель, які нале-
жать до нашої сільської ради. 10 – ще до мене, 

а 20 – буквально в серпні 2016 року.
– Про Лісове дізналася вся Україна 2015 

року, коли туди з’їхалося кілька тисяч не-
легальних бурштинокопачів, заспокоюва-
ти яких прибули поліція, армія та навіть 
губернатор. Виділення земель громади 
«лівим» людям не пов’язуєте з підвищеним 
інтересом до сонячного каміння?

– Тоді нашим людям так задурили голови 
тим бурштином... Коли сталася навала, вони 
не розуміли, що відбувається, не знали, що 
бурштин так дорого коштує. Місцеві на цьому 
грошей не встигли заробити. Можете приїхати 
подивитись – у селі люди живуть бідно. А я за-
вжди казав, що нам треба земля, а не бурштин. 
Бо навіть той же камінь – він теж у землі, ось 
що важливо.

Держгеокадастр виділяв землю нібито під 
ведення сільського господарства, хоча земля в 
Лісовому виснажена та малородюча. Якщо там 
щось вирощувати, треба відновлювати родю-
чий шар. Тому, хто справді хоче займатися рос-
линництвом, наша земля точно не потрібна.

– Як вплинула навала бурштинокопачів 
на життя громади і чи почувалися люди в 
той час у безпеці?

– Коли була перша навала копачів, дуже 
здивувала кількість людей – їх були тисячі. 
Сильно постраждали землі лісового господар-
ства. Місцеві це все бачили і бояться, що таке 
знову може повторитися. Коли прибули сило-
вики, то ті копачі й у селі ховалися, і втікали. 
Позалишали безліч сміття, побиті автомобілі. 
Біля мого особистого будинку стояли десятки 
таких авто, було важко пояснити наступного 
дня власникам, що це не справа твоїх рук.

– У той час там активно діяли «Самообо-
рона Волині» на чолі з Андрієм Хведчаком 
та підрозділ «Буг». На доступних сервісах у 
мережі є відео, де місцеві звинувачували 
їх у незаконному видобутку бурштину та 
погрозах неповнолітнім зброєю. Чи так це 
насправді?

– За цей період кого тільки не пов’язували 
з бурштином, у тому числі й мене. Хоча я про-
ти нелегального видобутку, і якби хотів цим 
займатися, то точно не ставав би сільським 
головою. А стосовно Хведчака, то «Самообо-
рона» там справді була. Я бачив, що вони бра-
ли активну участь в охороні, а що було перед 
тим – то я цього не знаю і не хочу знати.

– Ви казали, що бачите перспективу в 
легалізації видобутку бурштину. Як саме 
це можна реалізувати, аби громада отри-
мала з цього зиск?

– Мені подобається ідея створення і ді-
яльності «Волиньприродресурсу», бо це – ко-
мунальне підприємство. І хай там хто що каже, 
це не приватне, а наше – обласне. Тому грома-
да Волині впливає на його діяльність. Головне, 
щоб робота КП була прозорою. Бо в нас люди, 
яких роками дурили, вже не вірять нікому. 
Тому потрібно приїжджати, пояснювати: раз, 
другий – скільки треба. 

– А як стосовно тих, хто займається не-
легальним видобутком? Їм легальна діяль-
ність не на руку, то чи не будуть вони пере-
шкоджати законному видобутку?

– Безперечно, я це відразу казав. Бо ті, хто 
вже відчув зиск від нелегального бурштину, 

готові шукати інші шляхи незаконного видо-
бутку. У нас створили старательські артілі, 
я питав, як вони збираються конкурувати з 
«Волиньприродресуром», який уже отримав 
спецдозволи на видобуток. Але ті люди або 
щиро вірять у свою правоту, або мають таку 
думку, бо їх про це попросили.

Якщо відверто, я не бачу альтернативи «Во-
линьприродресурсу», бо тільки в комунального 
підприємства є відповідні дозволи і погоджен-
ня. Головне – не допустити такої навали, під час 
якої знищили ліс, зіпсували землі. Людям треба 
донести, що якщо не налагодити легальний ви-
добуток, то одного дня знову можуть приїхати 
тисячі старателів, як це було кілька років тому, 
і будуть копати просто на людських паях. Зне-
суть кілька гектарів за кілька годин і поїдуть, а 
люди з цією бідою нічого вже не зроблять.

– Які з передвиборчих обіцянок зали-
шилися ще не втіленими і на чому зараз 
зосереджені?

– А я передвиборчих обіцянок не розда-
вав (сміється, – ВН). Коли мене питали, то я ка-
зав чесно: ситуацію треба спочатку вивчити, а 
тоді вже щось обіцяти.

Найболючішим питанням залишається зе-
мельне. Якби з’ясувати, де земля селян, а де – 
ні, не виникало б питань із розмежуванням та 
використанням, тоді вже можна перейти без-
посередньо до розвитку інфраструктури. 
Знаю багато молодих людей, які вирощують 
малину, горіхи хочуть садити, інші займають-
ся огірками тощо. І це справді дає прибуток, 
вони хочуть працювати на землі. Якщо їм дати 
її, то вони і будувалися б у селі, і жили б.

А щодо проблем, то в людей логіка проста: у 
всіх проблемах, які назріли за десяток років, ви-
нен сільський голова. Не важливо, чи жив ти тут, 
чи за твоєї каденції це сталося – всі питання до 
тебе. Я розраховую на жителів свого села і все 
роблю разом з ними задля спільного блага, бо 
зробити щось силами моїми, секретаря і бухгал-
тера вкрай тяжко. Щодо перспектив розвитку, 
то найбільші з них – це земля та надра, які могли 
б дати громаді нове дихання і забезпечити мо-
лодь роботою, щоб село росло й процвітало.

  Борис ХВИЦЬ 
Маневицький район
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Є люди, які беруть у руки ціпок, коли в них кульгають докази. Валентин Доміль

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ – 
ПЕРША У РЕЙТИНГУ 
ВОЛИНСЬКИХ 
НАРДЕПІВ І СЬОМА 
В ЗАГАЛЬНО-
УКРАЇНСЬКОМУ 

Громадянська мережа ОПОРА 
оприлюднила дані рейтингу 88 
нардепів-мажоритарників щодо 
їхньої діяльності за період VI сесії 
Верховної Ради. 

Як повідомила громадський кон-
сультант ОПОРИ у Волинській області 
Катерина Шарпата, діяльність відібра-
них для моніторингу депутатів аналізу-
вали за двома ключовими показниками: 
законотворча робота в парламенті та 
активність у виборчому окрузі.

«Щодо роботи у Верховній Раді, ми 
оцінювали відвідуваність народними 
депутатами пленарних засідань за елек-
тронною та письмовою реєстрацією, а 
також брали до уваги фактичну участь 
народних депутатів під час голосувань, 
відвідуваність профільних комітетів, до 
яких вони належать. Аналізували кіль-
кість поданих законопроектів, поста-
нов, якої тематики вони стосувалися, чи 
розроблялися із врахуванням пунктів 
передвиборних програм. Також врахо-
вували кількість поданих запитів, ви-
ступи з місця та з трибуни, – зауважила 
Катерина. – Щодо роботи в окрузі, вра-
ховували наявність громадських при-
ймалень, їх кількість, чи працює депутат 
у своїх районах саме у ті дні, які визна-
чені календарним планом Верховної 
Ради. Аналізували пуб лічну активність 
депутата, його участь у різноманітних 
заходах з громадами, висвітлення діяль-
ності під час ефірів на місцевих телека-
налах». 

За результатами моніторингу в за-
гальному рейтингу Ірина Констанкевич 
(УКРОП) посіла сьоме місце серед 88 і 
перше серед п’яти волинських народних 
депутатів-мажоритарників. Ігор Гузь – на 
12, Ігор Лапін – на 25, Степан Івахів – на 
66, а Сергій Мартиняк – на 80 місці. 

За активністю у Раді Ірина Констанке-
вич – на 7, Ігор Гузь – на 12, Ігор Лапін – на 
17, Степан Івахів – на 65, а Сергій Марти-
няк – на 76 місці. 

За активністю в окрузі Ірина Кон-
станкевич – на 12, Ігор Гузь – на 29, Ігор 
Лапін – на 44, Степан Івахів – на 69, Сер-
гій Мартиняк – на 82 місці. 

Ірина Констанкевич та Ігор Гузь не 
пропустили жодного засідання про-
фільних парламентських комітетів, до 
складу яких входять. Натомість Ігор Ла-
пін був присутній лише у 62,5%, Сергій 
Мартиняк – у 40%, Степан Івахів – у 25% 
засідань від їх загальної кількості. 

За період VI сесії Верховної Ради 
Ірина Констанкевич ініціювала 23 зако-
нопроекти, Ігор Лапін – 14, Ігор Гузь – 6, 
Сергій Мартиняк – 5, Степан Івахів – 3. До-
дамо, що 11 законопроектів Ірини Кон-
станкевич – ті, які стосуються виконання 
пунктів її передвиборної програми. У Іго-
ря Лапіна таких 7, у Сергія Мартиняка – 4, 
у Степана Івахіва – 2, в Ігоря Гузя – 1. 

Ірина Констанкевич підготувала 18 
депутатських запитів, Ігор Гузь – 21, Ігор 
Лапін – 14, Сергій Мартиняк та Степан 
Івахів – по 1.

робота парламентарів ДОРОГА ОСІНЬ 2017-гогаманець

реформа

З 1 січня 2018 року 
кожен пацієнт зможе 

отримувати первинну 
допомогу безплатно у 
сімейного лікаря, якого 
обере. Про це повідомили 
у прес-службі 
Міністерства охорони 
здоров’я.

«Пацієнт може обрати свого 
сімейного лікаря та укласти з ним 
декларацію і таким чином зареє-
струватися в електронній системі 
охорони здоров’я E-Health. З цьо-
го часу вся медична інформація 
буде зберігатися в електронній 
медичній картці. Це дозволить 
лікарю бачити повну картину та 
історію хвороб і не губити інфор-
мацію», – йдеться у повідомленні.

Крім того, пацієнти зможуть 
укладати декларації із сімейними 
лікарями в будь-який час, навіть 
під час першого візиту, коли зна-
добиться медична допомога.

Базові аналізи будуть без-
платними в амбулаторії сімейно-

ДО СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ – БЕЗПЛАТНО

го лікаря. Якщо ж він вимагатиме 
додаткові кошти під час лікуван-
ня, пацієнт зможе звернутися зі 
скаргою до Національної служби 
здоров’я, а також замінити лікаря.

Із початку 2018 року планують 
розширити перелік ліків, вартість 
яких за рецептом від сімейного лі-
каря відшкодовується державою 
повністю або частково за програ-

мою «Доступні ліки».
У відомстві зазначають, що 

на сімейних лікарів із 1 січня 
2018 року також чекають зміни. 
Передусім на них чекає пере-
хідний період на нову систему 
фінансування – до 2020 року. У 
цей час зберігається та поступо-
во зменшується фінансування на 
пацієнтів, які були приписані до 

Ще наприкінці 
літа ЗМІ 
попереджали 

українців про можливе 
здорожчання продуктів 
харчування. І вже в 
перші дні вересня 
невтішні прогнози 
стали збуватися. 
Продавці мало не 
щодня переписують 
цінники, а покупці з 
тривогою очікують, 
на скільки зросте ціна 
найнеобхідніших товарів. 
Схоже, до кінця року 
гаманці українців сядуть 
на жорстку дієту. 

ОВОЧІ ТА ФРУКТИ 
КОШТУВАТИМУТЬ, 
ЯК У ПОЛЬЩІ 

Голова Асоціації постачаль-
ників роздрібних мереж України 
Олексій Дорошенко в коментарі 
для телеканалу ICTV відзначив: 
серед головних факторів, які 
впливають на зростання цін, є 
підвищення мінімальної зарпла-
ти, скасування державного ціно-
вого регулювання та відкритість 
ринків. Негативно впливає на 
ціни й падіння гривні, яка, за його 
прогнозами, до кінця року сягне 
показника 28 гривень за долар.

На думку експерта, до кінця 
року можуть подорожчати про-
дукти з «борщового» набору. За 
найобережнішими прогнозами, 
картопля буде коштувати 7,5 грн, 
капуста – 18 грн, цибуля – 10 грн, 
а морква – 10,5 грн.

Аналітик центру «Інфо-
Шувар» Тетяна Гетьман каже, що 
серед причин подорожчання 
овочів та фруктів – неврожай. 
Також, за її словами, впливає на 
формування цін зростання екс-
порту і вирівнювання цін з євро-
пейськими, інформує Hyser.

– Зазвичай восени ціни на 
овочі знижуються – починається 
активний збір врожаю, частину 
якого фермери закладають на 
зберігання, а залишки продають. 
Але цієї осені можлива проти-
лежна тенденція – через невро-
жай, – зазначила Тетяна Гетьман.

На її думку, цього року на 
українських ринках можна очі-
кувати ціни, практично ідентичні 
польським. Гетьман нагадала і 
ситуацію з яблуками. За прогно-
зами експертів, цьогоріч очіку-

  Ольга МАКСИМ’ЯК
Луцьк

  Алла САДЕЦЬКА

сімейного лікаря раніше, та зрос-
тає частка пацієнтів, які укла-
ли декларацію. Крім того, буде 
встановлено середню ставку для 
сімейного лікаря за приписану 
людину в 2018 році – 370 грн. 

Лікар первинної ланки мати-
ме окремий бюджет на аналізи 
для пацієнтів. Річний тариф за 
старшу людину (65+) та малюка 
буде удвічі більшим за тариф на 
чоловіка, якому 25 років.

«Лікар первинної ланки може 
діяти в статусі ФОП, ліцензійні 
умови спрощено. У такому випад-
ку бюджет на підтримку пацієнтів 
піде напряму на його рахунок. 
Якщо лікар працює як найманий 
працівник, він домовляється 
про зарплату з керівництвом», – 
йдеться у повідомленні МОЗ.

Власний прибуток лікаря 
ефективної сімейної практики з 
двома тисячами пацієнтів у ста-
тусі ФОП – до 18 тисяч гривень, 
медсестри – до 12 тисяч гривень. 
При цьому в групових практик 
менші витрати й більші доходи.

Член Економічного дискусійного 
клубу Олег Пендзін в ефірі 
«Громадського радіо» розповів:
«Якщо ми проаналізуємо прогнози, які 
НБУ і уряд пропонують до кінця цього 
року, то зробимо невтішні висновки. 
У бюджеті 2017 року передбачалася 
інфляція у розмірі 8% річних. Зараз уряд 
переглянув прогноз і написав 11,2%. 
Рушійною силою інфляції наприкінці 
року буде зростання цін на споживчі 
товари», – зазначив Олег Пендзін. 
За словами експерта, сьогодні 
середньостатистична українська родина 
витрачає від 50 до 55% доходу на 
продукти харчування. Малозабезпечені 
сім’ї «проїдають» 80% місячного 
заробітку. Європейцям вистачає 

на харчування 12-18% прибутку. 
Це означає, що українці фактично 
виживають. Лише на хліб з початку року 
ціна виросла на 15%. 
«Так, урядовці обіцяють чергове 
підвищення зарплат та пенсій. Однак 
люди не покладуть їх на депозити, 
а понесуть на базар. Ця додаткова 
грошова маса спровокує збільшення 
цін на споживчі товари та продукти 
харчування, – переконаний Олег 
Пендзін. – З 1 липня уряд відпустив ціни 
у вільне плавання. Так роблять у всьому 
світі, але там одночасно діють програми 
підтримки малозабезпечених. Тому наш 
уряд має вирішити, як допомогти тим, 
хто живе на одному хлібі, бо молоко для 
них стало делікатесом».  

ЧОГО ОЧІКУВАТИ ДО КІНЦЯ РОКУ?

ється найнижчий за шість років 
урожай цих фруктів, що позна-
читься і на їх вартості.

М’ЯСО І ГРЕЧКА 
СТАНУТЬ 
ДЕЛІКАТЕСАМИ? 

Також у вересні до 40 гривень 
за кілограм може злетіти ціна 
гречки. Зараз, за даними Держав-
ної служби статистики, середня 
вартість кілограма гречки ста-
новить 24,25 грн. Нагадаємо, що 
впродовж 2017 року середні ціни 
на гречану крупу коливалися в 
межах 20%, залишаючись у діа-
пазоні 23,92-29,76 грн/кг. Станом 
на 30 серпня середня ціна гречки 
в Україні становила 24,25 грн/кг. 
(На цю дату торік гречка кошту-
вала 30,97 грн). Однак перший 
заступник міністра агрополітики 
та продовольства Максим Мар-
тинюк заспокоює споживачів: 
«Ринкові баланси не вказують на 
ризик зростання ціни на гречку, 

тому такі коливання можуть мати 
суто спекулятивний характер».

За словами експертів, восени 
суттєво піднімуться ціни на моло-
ко та м’ясо. Зокрема, йдеться про 
подорожчання яловичини як мі-
німум на 15-20%. Таким чином, її 
вартість може досягти 170 грн/кг.

«Усі види м’яса стали дорож-
чими більш ніж на третину. Яло-
вичина – на 31%, курятина – на 
34%, свинина – на 44%. Молочні 
продукти подорожчали від 31 до 
37%, цукор – на 20%», – написав у 
Facebook директор асоціації по-
стачальників торговельних ме-
реж Олексій Дорошенко.

ЦУКОР: ПОСІЯЛИ 
МЕНШЕ, 
ЕКСПОРТУЮТЬ 
БІЛЬШЕ

Загалом від початку року по-
дорожчали 22 із 23 соціальних 
продуктів харчування, конста-
тують у сюжеті програми «ТСН. 

Тиждень». У цьому переліку – й 
цукор, якого стали більше екс-
портувати за кордон. Ще одна 
причина збільшення ціни солод-
кого піску – зменшення площі 
посівів. Експерти прогнозують, 
що цукор додасть щонайменше 
кілька гривень на кілограмі. У 
Мінагрополітики переконують, 
що ціна лишиться на нинішньому 
рівні. Нагадаємо: за даними Дер-
жавної служби статистики, серед-
ня вартість кілограма цукру нині 
становить 16,18 грн.

ДОРОГЕ ПАЛЬНЕ – 
ДОРОГІ ПРОДУКТИ 

Вартість бензину та дизпаль-
ного в Україні залишається ста-
більно високою, пише Gazeta.ua. 
За прогнозами експертів, літр 
палива А-95 може у вересні ко-
штувати вже 26,5 грн – майже на 
2 грн дорожче, аніж улітку. Залеж-
но від заправок, сьогодні ціна на 
це пальне коливається від 23,32 
грн до 26,49 грн. Тобто зеконо-
мити чи переплатити можна до 3 
грн. Літр дизельного палива обі-
йдеться водіям у середньому в 
22,20 грн.

На українських АЗС ціни на 
автогаз припинили стрімке зрос-
тання й почали трохи падати. 
Нині газ для автомобілів коштує 
в середньому 15,64 грн. Макси-
мальна вартість на мережевих 
АЗС – 16,32 грн. І хоча в Україні 
відчувається дефіцит автогазу, 
експерти обіцяють зниження цін 
у другій половині вересня.

Оскільки транспортні ви-
трати збільшаться, це потягне за 
собою подорожчання продуктів 
щоденного попиту: хліба, моло-
ка, олії та круп. 

kolobok.ua
vz.lt

ukrop.com
.ua

Ціни кусаються

Змін слід чекати вже з наступного року
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Іноді важче керувати однією людиною, ніж великим народом. Люк де Вовенарг

  Катерина БАРАНОВА
Фото автора
Ратнівський район

дорогу молодим

Два роки очолює Велимчен-
ську громаду молода, енер-
гійна та амбітна юристка 

Анастасія Павлович. Дівчині тіль-
ки 26. До цього вона працювала 
у Ратнівському відділенні Пенсій-
ного фонду України. Нині у ї ї під-
порядкуванні два села у цьому ж 
районі – Велимче та Дошне. Коли 
Анастасія балотувалася на посаду 
голови у 2015 році, ї ї кандидатуру 
підтримали майже 60% виборців. 

«НЕ ПРОМІНЯЮ ВЕЛИМЧЕ 
НА ЖОДНЕ МІСТО»

Анастасія Павлович народилася в селі Тур 
Ратнівського району. Але рідним вважає Ве-
лимче. 

«Це село мого тата, – каже вона. – Ми пе-
реїхали сюди у 2001 році. Тут я навчалася та 
зростала. І хоч народилася в селі Тур, Велим-
че люблю більше. Не проміняю його на жодне 
місто. Я закохана в це село».

Дівчина розповідає: коли навчалася в 
Луцьку, то мала можливість залишитися там 
працювати, але не захотіла. 

«Тягнула мене у Велимче якась незвідана 
сила, – зізнається  вона. – І я не могла сюди не 
повернутися. Люблю це село, люблю свою ро-
боту, а понад усе люблю цих людей. Приємно 
бачити, що вони позитивно оцінюють мою пра-
цю. Це для мене найкраща подяка. Їхні щасливі 
очі змушують мене не опускати рук, працювати 
на благо громади. Завжди стараюся знайти час 
для всіх, хто приходить, вислухати, допомогти 
у розв’язані проблем». 

Зі слів Анастасії Павлович, вона навіть не 
думала ставати сільською головою. Усе стало-
ся випадково. І цей випадок кардинально змі-
нив її життя. Нині дівчина готова жертвувати 
собою, вільним часом, аби тільки зробити села 
своєї громади комфортними. 

«Це не була мета мого життя – стати сіль-
ською головою. Якось перед пасхальними 
святами приїхала до батьків. Зібралися усі в 
сімейному колі, спілкувалися, почали обго-
ворювати, що незабаром вибори голови. Мій 
тато пожартував: «Іди, дитино, на вибори, бо 
то твоє». Посміялися і на цьому розмова за-
вершилася. Через деякий час у селі почали 
жваво обговорювати, що готові підтримувати 
мою кандидатуру. Подумала: а чому б і ні? Тому 
18 жовтня зібрала людей, аби познайомитися, 
розповісти про себе. Я нічого їм не обіцяла. 
Тільки сказала, що хочу Велимче бачити цен-
тральною садибою – селом, комфортним для 
життя людей».  

Анастасія не любить, коли Велимче глуши-
ною називають, каже, що її це ображає. «Ка-
жуть, що важко сюди діставатися, хтось каже, 
що глушина, – розповідає сільська голова. 
– Але я з цим не погоджуюся, от якби усі села 
були такі, як Велимче. Щоб це зрозуміти, треба 
тут жити, знати проблеми села і намагатися їх 
розв’язати». 

ПЕРШИЙ РІК РОБОТИ – 
І ВУЛИЦЯ ОСВІТЛЕНА 

Коли Анастасія Павлович прийшла на ро-
боту, то передусім узялася за освітлення вули-
ці Центральної в селі Велимче. 

«Тільки місяць минув, як я стала голо-
вою, – пригадує дівчина. – Одразу звернулася 
до очільника району з клопотанням про ви-
ділення коштів на вуличне освітлення, і Рат-
нівська районна рада пішла нам назустріч та 
виділила 155 тисяч гривень на вуличне освіт-
лення. За перший рік роботи вдалося засвіти-
ти ліхтарі на значній частині вулиці.  До кінця 
року плануємо завершити освітлення вулиці 
Центральної, протяжність якої – 4,5 км».

Сільська голова переконана: у цивілізо-
ваному світі очільник громади не має ходити 
з простягнутою рукою і просити кошти на по-
треби села. Обласне та районне керівництво 
має знати, на що слід виділити гроші першо-
чергово. Має бути нормальний діалог між ор-
ганами влади та громадою. 

АНАСТАСІЯ ПАВЛОВИЧ: «НЕ ДОЗВОЛЮ 
ПОСТАВИТИ СЕЛО НА КОЛІНА»

Анастасія  Павлович разом з громадою 
провели у селах Дошне на Велимче суботники. 

«Коли організовувала суботник, то відразу 
зрозуміла, що дорослих багато не прийде, – зі-
знається вона, – проте прийшло багато дітей. 
Вони з таким запалом прибирали. Ми вивезли 
чотири підводи сміття. Прибравши територію 
навколо центральної зупинки, діти зрозуміли, 
що можна зробити щось хороше для свого 
села». 

На території Велимченської сільської ради 
є озеро Вінок. Анастасія разом з громадою 
планує облаштувати там дитячий майданчик 
та поставити кілька альтанок. 

Також за головування Анастасії Павлович 
упорядкували центральну зупинку. «Тепер 
люди підходять, зупиняються, роздивляють-
ся, – каже очільниця громади. – А хтось питає, 
чи надовго така краса. Те, що від мене зале-
жить, я зробила. А скільки часу це буде милу-
вати око, то вже людям вирішувати. Мені при-
ємно, що велимченці цю красу зберігають, не 
нищать. Люди цінують роботу». 

ПРАЦЮВАТИ ТАК, 
ЩОБ ЖИТЕЛЯМ ГРОМАДИ 
НЕ БУЛО СОРОМНО 

Анастасія Павлович ставиться до своїх 
повноважень голови сільради відповідально, 
працює так, аби жителям громади не було со-
ромно, що обрали таку очільницю. 

«За допомогою району та за кошти людей 
також підлатали асфальт, – каже сільська голо-
ва. – Хоча це дорога обласного значення, але 
ми вирішили не чекати. Люди побачили ре-
зультат і підтримали. Ми не чекаємо подачок, 
а самі шукаємо кошти та спонсорів. Уже давно 
потрібно було проводити капітальний ремонт, 
а не ямковий, але наша дорога не внесена в 
перспективний план області. Це обласна до-
рога, невже чиновники не розуміють, що це 
обличчя краю? Дорога у жахливому стані, а 
щодня нею у школу ходять діти».

Щодо ґрунтових доріг, то вона переконана: 

краще зробити за рік три вулички, але якісно, 
ніж десять абияк. 

Та як і в кожному селі, чи не основна проб-
лема громади, як розповідає Анастасія Павло-
вич, – безробіття.

«На жаль, чоловікам у нас ніде працюва-
ти, тому вони виїжджають на заробітки, але 
повертаються з грошима і тут будуються та 
облаш товують свої подвір’я. Молодь залиша-
ється, навчається у вишах, а тоді повертається 
додому. Тому з кваліфікованими працівниками 
проблем не буде, головне – добре їм платити». 

Проблеми є і зі шкільним транспортом. 
Старий автобус довозить дітей із Дошного та 
Запілля у Датинь. 

«Треба купити два автобуси. Один для За-
пілля та Дошного, інший – у Велимченський 
НВК. У нас дуже багато дітей. Вони їздять на 
різні конкурси та фестивалі маршруткою. Поки 
дитина доїде у цій переповненій маршрутці, то 
почувається втомленою». 

«МОЯ ПАРТІЯ – 
ЦЕ МОЇ ЛЮДИ»

У Велимчі живе майже три тисячі людей, у 
Дошному – значно менше, тільки 50. У Велим-
ченському НВК навчається 448 учнів, понад 
сто дітей відвідують дитячий садок. Працює 
амбулаторія в приміщенні колишньої Велим-
ченської дільничної лікарні. А місцевий центр 
екстреної медичної допомоги та медицини ка-
тастроф обслуговує села не тільки Ратнівсько-
го району, але й сусідніх: Камінь-Каширського і 
Старовижівського. 

29 жовтня у Велимченській ОТГ вибори. До 
об’єднаної територіальної громади увійдуть 
населені пункти Велимченської та Датинської 
сільських рад: Велимче, Дошне, Датинь і Запіл-
ля. Загалом чотири села із населенням майже 
чотири тисячі осіб.

«Загорілася об’єднанням давно, – каже 
Анастасія. – До Ратного нам 35 км, але ми не 
могли втратити шанс бути окремою громадою. 
Люди цікавляться об’єднанням, адже розумі-

ють, що у суміжних сільських радах і проблеми 
спільні. Нам часто закидали, що ми найгірша в 
області громада, бо у нас малий бюджет – 470 
тисяч гривень. Переконана: майбутнє громади 
залежатиме від того, хто її очолюватиме. Якщо 
прийде людина, яка буде докладати максимум 
зусиль, дбатиме про людей та працюватиме на 
благо села, то все буде добре». 

Анастасія Павлович каже, що першочергові 
проблеми громади потрібно визначати колегі-
ально, а розподіл бюджетних та позабюджет-
них коштів має відбуватися прозоро. На її дум-
ку, місцева влада має бути відкритою до людей, 
громада має знати про ухвалення усіх рішень. 

«Намагаюся працювати максимально про-
зоро і відкрито, – каже вона. – Звітую про усі 
витрачені кошти Велимченської сільської 
ради». 

Для цього вона скликає сесії та виконкоми, 
раз на півроку – сходи селян. Аби кожен міг 
ознайомитися з тим, як було витрачено кожну 
копійку громади. Сільська голова каже: коли 
створять Велимченську ОТГ, то запровадять 
і онлайн-звітність на сайті громади. Також на 
сайті буде інвестиційна карта. Будь-який інвес-
тор зможе знайти там те, що його цікавитиме. 

Анастасія Павлович висуватиме свою кан-
дидатуру на посаду голови ОТГ, однак каже, що 
не як партійна, а тільки як самовисуванка.

«Я нічого не маю проти політичних партій, – 
каже вона. – Хочуть допомагати – нехай допома-
гають. Але у партію я не вступатиму. Мені було 
багато різних пропозицій, але я всім відповідаю: 
моя партія – це мої люди, вільні велимченці. Лю-
дина має мати холодний розум, але не зв’язані 
руки. Я люблю свідомих людей, поважаю таких і 
тішуся, що велимченці прагнуть кращого життя 
для себе, вони прагнуть змін». 

Якщо Анастасія переможе, то продовжу-
ватиме розпочаті справи, візьметься за роз-
будову інфраструктури. Сільська голова пе-
реконана: доки в селах не буде гарних доріг, 
інвестор туди не приїде. Адже треба створити 
привабливе середовище для бізнесу, від якого 
і громада житиме багатше. Колись у Велимчі 
були цегельний завод і льонокомбінат. Анаста-
сія Павлович упевнена: все можна відновити, 
якщо є бажання, натхнення і віра людей. 

Сільська голова каже, що для громади важ-
ливо, аби вона сама могла розпоряджатися 
землею. Це можна буде робити, коли буде ОТГ. 
Адже зараз сільська рада може розпоряджати-
ся землею лише в межах населеного пункту. 

«Нам потрібен інвестор, – каже сільська го-
лова. – Я проводила деякі розрахунки, і було 
б добре, якби у Велимчі садили лохину. Це ви-
гідний бізнес. У нас є землі для цього. Справа 
лише за інвестором». 

Анастасія Павлович наголошує, що не до-
зволить поставити село на коліна. Зробить 
усе, щоб місцеві жителі могли заробляти гроші 
у себе вдома, а не в Росії чи Польщі. Для цьо-
го потрібен інвестор і люди, які повірять у це 
село, захочуть тут залишитися, бо бачитимуть 
перспективу. 

«Ми не чекаємо від інвестора одноразових 
фінансових вливань. Нам потрібен серйозний 
та відповідальний представник бізнесу, який 
зможе гідно оцінити працю жителів громади 
та прийти на тривалий час. Лише такій людині 
ми готові надати землю і навіть  зменшити на 
перших порах податкові ставки. Вважаю, що не 
треба інвестора «душити» податками, його слід 
заохочувати та створювати сприятливе інвес-
тиційне середовище, – провадить вона. – Мені 
неприємно, що люди змушені залишати сім’ї 
та шукати заробітку десь за кордоном. Адже 
вони не бачать, як ростуть їхні діти та старіють 
батьки. Мені хотілося б, щоб жінка вранці від-
правляла чоловіка не у Росію чи Польщу, а на 
роботу в рідному  селі. Хочеться, щоб люди 
жили цим селом, щоб у них не закрадалася 
думка, як звідси виїхати». 

Анастасія Павлович прагне, аби не лише у 
Велимчі, а й в інших селах громади були гарні та 
рівні дороги, освітлені вулиці та робочі місця. 

«Я готова працювати для цих людей і зроби-
ти все, що в моїх силах, аби жителі цієї громади 
жили краще. Щоб пишалися тим, що вони велим-
ченці, – ділиться Анастасія Іванівна. – Бо я вірю у 
цю громаду і цих людей. Разом ми зробимо наші 
села кращими. Піднімати громаду буде тяжко, на 
виборах буде брудно, та я готова боротися».

Анастасія Павлович висуватиме свою 
кандидатуру на посаду голови ОТГ

З ініціативи Анастасії Павлович у селі 
облаштували центральну зупинку 
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Ніхто не має переступати міру ні в їжі, ні в питті. Піфагор

про запас

КОНСЕРВУЄМО 
БАКЛАЖАНИ 
НА ЗИМУ 
З ЯБЛУКАМИ 
1 кг баклажанів, 1 кг помідорів, 
0,5 кг солодкого перцю, 
0,5 кг ріпчастої цибулі, 
2 кисло-солодкі яблука, 
200 г соняшникової олії, сіль, 
чорний перець за смаком

Вимийте і почистіть всі овочі від шкір-
ки, видаліть насіння. Баклажани наріжте 
кубиками, солодкий перець (якщо брати 
плоди різного кольору, то буде ще гарні-
ше) соломкою, цибулю півкільцями, помі-
дори часточками. Яблука натріть на тертці 
з великими отворами.  

Олію вилийте у глибоку сковороду, на-
грійте і обсмажте у ній цибулю. Потім по 
черзі додайте туди помідори, баклажани, 
солодкий перець, яблука. Потушкуйте до 
напівготовності, додайте сіль і чорний пе-
рець. Отриману суміш розкладіть у банки і 
стерилізуйте годину.

З МОРКВОЮ
1 кг баклажанів, 1 кг ріпчастої цибулі,
1 кг моркви, 0,5 кг солодкого перцю, 
1 кг помідорів, оцет, сіль, цукор, 
чорний перець за смаком 

Баклажани наріжте півкільцями, посо-
літь і залиште пускати сік (годину-півтори). 
Потім відтисніть і обсмажте на олії. На тій 
же олії потушкуйте дрібно нарізану цибу-
лю і натерту на тертці з великими отвора-
ми моркву. Солодкий перець поріжте со-
ломкою і відваріть до готовності. Помідори 
поріжте напівкружальцями. Змішайте усі 
овочі, приправте спеціями і розкладіть у 
банки. Стерилізуйте 20-30 хв.

ЗАПРАВКА ДО БОРЩУ
Дрібні буряки відваріть зі шкіркою 
до готовності. Охолодіть, обберіть, 
поріжте дрібною соломкою. Цибулю 
дрібно поріжте й підсмажте на олії 
до золотавого кольору. Перець 
болгарський, нарізаний соломкою, 
теж підсмажте. 

Моркву натріть на тертці з великими 
отворами і потушкуйте під кришкою до го-
товності. Помідори пробланшуйте, почис-
тіть. Перекрутіть на м’ясорубці. Усе пере-
мішайте, додайте сіль, перець за смаком, 
розкладіть у стерильні півлітрові банки і 
стерилізуйте 20 хв.

Кількість продуктів – довільна, але 
оптимальний варіант – кожного продукту 
вдвічі менше, ніж буряків.   

Узимку до бульйону з картоплею до-
дайте 0,5 л заправки – борщ готовий!

смакота

приготуйте, не пошкодуєте 

на замітку

ням-няму записник

АДЖИКА ДЛЯ 
ЛЮБИТЕЛІВ 
ГОСТРЕНЬКОГО  

ЯК ЗБЕРІГАТИ МЕД?

ГОСТРА 
1 кг помідорів, 800 г червоного 
солодкого перцю, 200 г 
гострого перцю, 0,5 кг часнику, 
0, 75 скл. солі, 0,5 скл. суміші 
спецій (коріандр, хмелі-сунелі, 
насіння кропу)

Відокремте солодкий перець 
від серцевини. Виріжте у помідо-
рів хвостики, почистіть часник і 
помийте овочі. Гострий та солод-
кий перець перемеліть у бленде-
рі. Можна їх пропустити і через 
м’ясорубку, але тоді доведеться 
це зробити тричі. Також потріб-
но перемолоти часник.

Потім подрібніть коріандр 
і насіння кропу. Все ретельно 
перемішайте, додайте сіль. Має 
вийти однорідна пастоподібна 
маса. Готову аджику подавайте 
як соус до основної страви.

З ХРОНОМ
2 кг червоних помідорів, 
1 кг солодкого перцю, 
300 г часнику, 300 г гострого 
перцю, 300 г (один свіжий 
корінь) хрону, 1 скл. солі, 
1 скл. 9% оцту

v.im
g.com

.ualiveinternet.ru
sm

ak.ua

Помідори й перець помий-
те, очистіть від насіння і плодо-
ніжок. Також почистіть часник і 
хрін. Помідори, солодкий і гір-
кий перець пропустіть через 
м’ясорубку або блендер. Часник 
та хрін також подрібніть. Далі до-
дайте сіль, оцет. Усе ретельно пе-
ремішайте і злийте зайву рідину.

Отриману суміш розкладіть 

у каструлю, додайте олію, ре-
тельно перемішайте дерев’яною 
ложкою і поставте на вогонь. 
Аджику варіть протягом трьох 
годин, не забуваючи про постій-
не помішування. За 15 хвилин до 
закінчення варіння додайте оцет, 
цукор, сіль і часник (попередньо 
подрібнений). Ще раз перемі-
шайте, проваріть і розкладіть у 
гарячі простерилізовані банки, 
закупорте.

Переверніть банки з гарячою 
аджикою догори дном, закутай-
те в ковдру і залиште до повного 
охолодження.

З КАБАЧКАМИ 
1 кг очищених кабачків, 
400 г томатної пасти, 
230 мл олії, 1 скл. цукру, 
0,5 скл. столового оцту, 
10 зубців часнику, 2 ст. ложки
солі, гострий перець, 
зелень за смаком

Кабачки наріжте кубиками 
і пропустіть через м’ясорубку. 
В окрему посудину перемеліть 
на м’ясорубці гострий перець 
і часник. У перемелені кабачки 
додайте томатну пасту, олію, цу-
кор, сіль – усе ретельно перемі-
шайте.

Поставте на вогонь і варіть 
25 хвилин з моменту закипання, 
не забуваючи при цьому періо-
дично помішувати, щоб аджика 
не пригоріла. За п’ять хвилин 
до закінчення варіння додайте 
часник, гострий перець, зелень 
і оцет. 

Отриману аджику розкладіть 
у сухі банки, закрийте кришка-
ми, поставте догори дном для 
охолодження.

Натуральний мед може 
зберігатися дуже довго, 

не втрачаючи корисних 
властивостей. Проте в продукті 
відбуваються цілком нормальні 
для нього процеси. 

Наприклад, він стає густим, мутним, у 
ньому з’являються кристали. Все це відбу-
вається тому, що мед містить дуже багато 
глюкози, яка під час зберігання зацукрову-
ється. Якщо з медом це не відбувається, то 
можна говорити про погану якість продукту 
і навіть сумніватися в тому, чи натуральний 
мед вам продали. Хоча є деякі сорти бджо-
линих солодощів, що не кристалізуються, 

оскільки містять велику кількість фруктози.
Загуслий мед за бажання можна знову 

перетворити на тягучу рідину. Для цього по-
містіть його в ємності на водяну баню і на-
грівайте на слабкому вогні. Стежте, щоби 
температура води не перевищувала 
500C, інакше продукт втратить 
цілющі властивості.

Для правильного збері-
гання меду його передусім 

600 г груш, 250 г цукру, 
1 ст. ложка лимонного соку, 
0,5 ч. ложки меленої кориці, 
0,5 ч. ложки меленого імбиру, 
20 бутонів гвоздики, 
0,7 л білого сухого 
(або напівсолодкого) вина, 
300 мл води

У воду всипте 
цукор, корицю, ім-
бир і зваріть цук-
ровий сироп. 
Груші помийте і 
обшпарте окро-
пом. У кожну 
грушу встроміть по 
3-4 бутони гвоздики. 

4 кг помідорів, по 1 кг слив і цибулі 
перекрутіть на м’ясорубці й варіть 
годину. Додайте 3/4 скл. 9% оцту й 
кип’ятіть ще годину. Коли охолоне, 
протріть через не дуже густе сито й 
додайте 2 ст. ложки солі, 1 скл. цукру, 
2 ч. ложки червоного і 1 ч. ложку 
меленого перцю, 2 ч. ложки кориці й 
1 ст. ложку сухої гірчиці. Закип’ятіть і 
розлийте в стерильні банки. Закрутіть. 
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грівайте на слабкому вогні. Стежте, щоби 
температура води не перевищувала
500C, інакше продукт втратить
цілющі властивості.

Для правильного збері-
гання меду його передусім

слід помістити у скляну тару, бажано темного 
кольору. Банку найкраще поставити у примі-
щенні зі зниженою вологістю і температурою 
повітря приблизно 5-100C. Якщо вологість 
вища, то стовпчик термометра не має опус-

катися нижче за позначку 190C. Оптимальні 
умови для зберігання меду – сухе примі-

щення, яке регулярно провітрюється. 
Також можна зберігати солодкий про-
дукт у стільниках необмежений час.

Крім скляного посуду, для збері-
гання бджолиного меду підійдуть 

дерев’яні бочки, переважно з вільхи, 
осики, тополі та липи. Краще відмо-

витися від дубової тари, оскільки 
мед у ній потемніє. Катего-

рично не підходить метале-
вий посуд (з алюмінію, 

міді, цинку, заліза, 
жерсті), адже тоді 

мед окислюється 
і в ньому утво-
рюються отруйні 

сполуки.

Правильно збережений 
мед має дезінфікувальні 
та антибактеріальні 
властивості дуже довго. 
Він не втрачає їх протягом 
кількох століть, зберігаючи 
смак і ніжний аромат.

lady.tochka.net

КЕТЧУПП’ЯНІ ГРУШІ Опустіть груші в сироп і варіть 10 хвилин. 
Потім зніміть каструлю з вогню і залиште 
накриту кришкою на 3-4 години.

Злийте сироп у миску. Він більше не 
знадобиться. Груші залийте вином і додай-

те лимонний сік. Доведіть до кипіння і 
варіть на слабкому вогні 20 хвилин.

Перекладіть груші у підготовлені 
стерилізовані банки. Залийте кипля-

чим вином і закатайте.
Переверніть банки до-

гори дном, вкутай-
те ковдрою і 

залиште до 
п о в н о г о 
о х о л о -
д ж е н н я . 
Зберігай-

те груші у 
п р охо л о д -

ному місці.
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варіть на слабкому вогні 2
Перекладіть груші у 

стерилізовані банки. Зал
чим вином і закатайте

Переверніт
гори д

те 

но

у банки і закрийте звичайними 
капроновими кришками. Збері-
гайте аджику в погребі або в хо-
лодильнику. 

З ПОМІДОРАМИ
5 кг помідорів, 2 кг яблук, 
2 кг моркви, 2 кг болгарського 
перцю, 200 г (приблизно 
три середні стручки) гіркого 
перцю, 300 мл оцту, 300 г цукру, 
2 скл олії, 400г часнику, 
100 г солі

Помийте помідори, виріжте з 
них плодоніжки. Яблука очистіть 
від шкірки й видаліть серцевину. 
Помийте і почистіть моркву. Со-
лодкий і гіркий перець відокрем-
те від насіння. Потім усі овочі 
пропустіть через м’ясорубку.

Отриману масу перекладіть 

v.im
g.com

.ua

mitiakina.com

pokushay.ru
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ВІВТОРОК 12 вересня
06.00 Д/с «Орегонський 

путівник»
06.30, 09.25 Анонс дня
06.35, 07.30, 07.40, 08.15, 

18.00 Світ он лайн
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.20 Світ на Першому
08.40 Д/с «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 Д/ф «Олесь 

Шевченко. Як на сповіді»
14.00 Розсекречена 

історія
15.20 Фольк-music
16.40 Д/с «Розповіді про 

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

Білосніжку»
18.15, 01.10 Новини. Світ
18.45, 22.45, 01.50 
19.00 Новини. Культура
19.20, 00.35 Д/с 

«Мистецький пульс 
Америки»

19.55 Перший на селі
20.30 Наші гроші
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Дівчата війни»
23.30, 02.35 Д/с «Увесь 

цей джаз»
03.45 Т/с «Таксі»

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
03.45 Т/с «Татусеві дочки»
04.40, 07.00 Абзац
05.39, 06.55 Kids Time
05.40 М/с «Губка Боб і 

Прямокутні штани»
08.00 Т/с «Щасливі 

разом»
12.00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
15.20 Т/с «На родись 

вродлива»
19.00 Половинки
21.00 Х/ф «Зоряні війни: 

Імперія наносить удар 
у відповідь»

23.45 Х/ф «Пандорум»
01.50 Х/ф «Інший світ: 

Повстання ліканів»

НОВИЙ КАНАЛ
06.45, 15.25 «Все буде 

добре!»

08.45 «Все буде смачно!»

10.55 «МастерШеф - 5»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Тато Ден»

19.55, 22.45 «МастерШеф 

- 7»

00.05 «Один за всіх»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.25 «Мультфільми»
10.00 «Файна Юкрайна»
10.30 «Розсміши коміка»
11.25, 19.00 «Орел і Решка»
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 Т/с «Адвокат»
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
04.15 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 Ток-шоу «Говорить 

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

порядок: Спеціальний 
корпус»

02.10 Х/ф «Форсаж 5»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20, 12.50 Правила 
життя 08.20 Правда 
життя 09.20 Мистецтво 
виживання 10.20, 17.00 
Найнебезпечніші тварини 
11.20 Дивовижний 
Ізраїль 12.10, 19.50 
Таємний код зламаний 
13.10 Містична Україна 
15.10, 23.40 Великі 
танкові битви 16.00, 
20.50 Скарби зі сховищ 
18.00, 22.40 Квест 19.00 
Бандитська Одеса 21.40 
Мисливці за зброєю 
00.30 Теорія змови 02.40 
Великі українці 

МЕГА

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

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля 
- 3»

10.55 «Чотири весілля -6»
12.20 «Міняю жінку »
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 Т/с «Догори 

дри´ом»
22.00 «Життя без обману 

2017»
23.15, 00.10 Х/ф «Вежа»
01.50 «Ворожка»

1+1

05.15, 20.00, 02.15 
«Подробиці»

05.55 Мультфільм
06.20, 14.00, 22.50 

«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»

11.25, 12.25, 20.40 Т/с 
«Заборонене кохання»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

00.25 Т/с «Любов не 
ділиться на два»

02.55 «Скептик»
03.20 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»

ІНТЕР

05.30, 20.20 Гражданская 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.20 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

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

саламандри»
13.45 Т/с «На трьох»
14.25, 16.10 Т/с 

«Північний вітер»
16.45, 22.30 Т/с 

«Винищувачі»
17.45, 21.25 Т/с 

«Штрафбат»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.25 Х/ф «Обитель 

зла-3. Вимирання»
01.25 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
02.50, 04.40 Дивитись 

усім!
03.35 Провокатор
04.10 Служба розшуку 

дітей
04.15 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 М/ультмікс
10.45 Х/ф «Йоринда і 

Йорингель»
11.55, 23.00 Розсміши 

коміка
12.55 Повне 

перевтілення. Дім за 
тиждень

13.55 Х/ф «Братик і 
сестричка»

15.05 Т/с «Домашній 
арешт»

15.40, 03.50 Віталька
16.50, 20.55 Готель 

Галіція
17.50, 20.00, 03.00 

Країна У
18.50, 00.00 Танька і 

Володька
22.00 Казки У Кіно
01.10 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
02.10 Казки У

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

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

репортаж»
09.00 «Ранок «Нової 

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

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

звитяга»
15.20 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
15.40 Т/ц «Мандри 

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

- разом!»
17.00 «Ми вас обирали»
17.20 «Мультфільм»
17.35 «Дитячий світ»
17.50 «Кошик творчих ідей»
18.20 «Волинська веселка»
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.40 «З добром у серці»
19.45 «Що каже священик»
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 «Що каже священик»
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»
05.00 Т/ц «У майстерні 

митця»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 16.30 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

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

07.35 Глобал 3000
08.35, 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 «Акваріум»
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 Серіал 

«Посольство»
03.05 Т/с «Роксолана»
04.30 Ретроспектива: 

«Поєдинок»

06.00, 19.55 Д/с 
«Орегонський путівник»

06.30, 09.25 Анонс дня
06.35, 07.30, 07.40, 08.15, 

10.55, 18.00 Світ он лайн
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.20 Світ на Першому
08.40 Д/с «Дика планета»
09.05 Д/с «Супервідчуття»
09.30 Пенсійна реформа. 

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

21.00, 01.25 Новини
13.15, 23.00 Перша шпальта
14.00 Розсекречена історія
15.20 Д/с «Аболіціоністи»
16.40 Д/с «Розповіді про 

Хансік»
17.15 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
17.40, 02.35 Вікно в Америку
18.15, 01.10 Новини. Світ
18.45, 22.45, 01.50 
19.00 Новини. Культура
19.20, 00.35 Д/с 

«Мистецький пульс 
Америки»

21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Дівчата війни»
23.30 Д/с «Увесь цей джаз»
02.55 Д/ф «Секрети 

Вільнюса»

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

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля 
- 3»

10.50, 12.20 «Міняю 
жінку »

13.50 Т/с «Пончик Люся»
14.45 Т/с «Свати - 3»
15.50 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Догори 

дри´ом»
22.00 «Гроші»
23.15, 00.10 «Танці з 

зірками»
01.45 «Ворожка»

05.25, 20.00, 02.15 
«Подробиці»

05.55 Мультфільм
06.20, 13.30, 22.50 

«Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 12.25 Т/с 
«Яблучний спас»

15.15 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.40 Т/с «Заборонене 
кохання»

00.25 Т/с «Любов не 
ділиться на два»

02.55 «Скептик»
03.25 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»

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
10.15 Антизомбі
11.15 Секретний фронт. 

Дайджест
12.00, 13.20 Х/ф «Ключ 

саламандри»
14.40, 16.10 Х/ф 

«Таксі-3»
16.55 Х/ф «Таксі-4»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Штрафбат»
22.25 Свобода слова
00.55 Х/ф 

«Миротворець»
02.35, 04.45 Дивитись 

усім!
03.25 Провокатор

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 М/ультмікс
10.45 Х/ф «Король 

сноуборду»
12.25 Повне 

перевтілення. Дім за 
тиждень

13.55 Х/ф «Йоринда і 
Йорингель»

15.05 Т/с «Домашній 
арешт»

15.40, 03.50 Віталька
16.50, 20.55 Готель 

Галіція
17.50, 20.00, 03.00 

Країна У
18.50, 00.00 Танька і 

Володька
22.00 Казки У Кіно
23.00 Розсміши коміка
01.10 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
02.10 Казки У

07.05 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

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

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

«Волинська веселка»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині» (дайджест)
10.25 Х/ф «Тривожний 

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

ідей»
17.35 Мультфільм
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»
21.00, 23.55 Молитва за 

Україну
21.05 Місто
21.35 «Час країни»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

23.30 «Спорт для всіх»
02.00 Т/ц «Історія без 

купюр» (Війни на 
Волині)

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

проспект»
05.15 Т/ц «Мандруємо 

вдома»
05.30 Т/ц «Живописна 

Сіверія»
06.00 Т/ц «Історія без 

купюр»
06.25 Т/ц «Музеї Волині»

07.05, 15.25 «Все буде 

добре!»

09.05 Х/ф «Тато 

напрокат»

13.30 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Тато Ден»

19.55, 22.45 «Хата на 

тата»

03.15 «Найкраще на ТБ»

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

Юкрайна»
10.30, 01.50 «Розсміши 

коміка»
11.25, 19.00 «Орел і Решка»
12.25, 02.35 «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 «Серена»
00.00 Х/ф «Муві 43»
03.20 «Нічне життя»

03.00, 01.50 Зона ночі
03.30 Т/с «Татусеві дочки»
04.25 Абзац
05.23, 06.39 Kids Time
05.25 М/с «Губка Боб і 

Прямокутні штани»
06.40 Х/ф «Джунглі: У 

пошуках Марсупіламі»
08.45 Х/ф «Пандорум»
11.00, 22.00 Х/ф 

«Вавілон нашої ери»
12.50 Х/ф «Робот Чаппі»
15.10 Т/с «На родись 

вродлива»
19.00 Заробітчани
21.00 Дешево та сердито
00.00 Х/ф «Чужі на 

районі»

06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною

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

09.15, 04.00 Зірковий 
шлях

10.45 Реальна містика
11.45 Х/ф «Моє 

кохання»
13.50, 15.30 Т/с «Школа 

проживання»
18.00 Т/с «Жіночий 

лікар 3»
19.45, 03.00 Ток-шоу 

«Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя»
23.30 Х/ф «Форсаж 5»
05.20 Т/с «Адвокат»

06.00, 19.00 Бандитська 
Одеса 07.20, 12.50 
Правила життя 08.20, 
03.30 Правда життя 
09.20 Мистецтво 
виживання 10.20, 
17.00 Найнебезпечніші 
тварини 11.20 
Дивовижний Ізраїль 
12.10, 19.50 Таємний код 
зламаний 13.10 Містична 
Україна 15.10, 23.40 
Великі танкові битви 
16.00, 20.50 Скарби зі 
сховищ 18.00, 22.40 
Квест 21.40 Мисливці за 
зброєю 00.30 Скарб.UA 

ПОНЕДІЛОК 11 вересняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 16.30 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00 У фокусі Європа
07.25, 08.25, 18.55, 

22.00, 00.30, 03.00 
Погода

07.30 Євромакс
08.00 Огляд світових 

подій
08.30 Д/с «Апельсинова 

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

історії»
14.00 Сад. Город. Квітник
14.15 Шукаємо таланти

АВЕРС 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
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 Серіал 

«Посольство»
03.05 Т/с «Роксолана»
04.30 Ретроспектива: 

«Олександр 
Пархоменко»

Фільм «Миротворець»

00:55

katushka.net

Фільм «Інший світ: Повстання ліканів»

01:50

kino-na-xati.com
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СЕРЕДА 13 вересня
06.00, 19.55 Д/с 

«Орегонський путівник»
06.30, 09.25 Анонс дня
06.35, 07.30, 07.40, 

08.15, 10.55, 16.30, 
18.00 Світ он лайн

07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.20 Світ на Першому
08.40 М/ф «Книга 

джунглів»
09.05, 16.40 Д/с 

«Розповіді про Хансік»
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»
17.15 Хочу бути
17.35 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
18.15, 01.10 Новини. Світ
18.45, 22.45, 01.50 
19.00 Новини. Культура
19.20, 00.35 Д/с 

«Мистецький пульс 
Америки»

20.30 Слідство. Інфо
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Дівчата війни»
22.40 Мегалот
23.30, 02.35 Д/с «Увесь 

цей джаз»
03.45 Т/с «Таксі»

UA: ПЕРШИЙ

03.15, 02.50 Зона ночі
04.45, 07.00 Абзац
05.40, 06.55 Kids Time
05.40 М/с «Губка Боб і 

Прямокутні штани»
08.00 Т/с «Щасливі 

разом»
12.00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
15.20 Т/с «На родись 

вродлива»
19.00 Зірки під гіпнозом
21.10 Х/ф «Зоряні війни: 

Повернення Джедая»
00.00 Х/ф «Зоряні війни: 

Імперія наносить удар 
у відповідь»

НОВИЙ КАНАЛ
06.35, 15.25 «Все буде 

добре!»

08.35 «Битва екстрасенсів 

16»

10.30 «МастерШеф - 5»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Тато Ден»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 7»

00.20 «Один за всіх»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.25 «Мультфільми»
10.00 «Файна Юкрайна»
10.30 «Розсміши коміка»
11.25, 19.00 «Орел і Решка»
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, 23.50, 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»
21.30 Футбол. Ліга 

Чемпіонів УЄФА 
«Шахтар» - «Наполі»

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

УКРАЇНА
06.00, 19.00 Бандитська 
Одеса 07.20, 12.50 
Правила життя 08.20 
Правда життя 09.20, 
21.40 Мистецтво 
виживання 10.20, 
17.00 Найнебезпечніші 
тварини 11.20 
Дивовижний Ізраїль 
12.10, 19.50 Таємний 
код зламаний 13.10, 
03.30 Містична Україна 
15.10, 23.40 Великі 
танкові битви 16.00, 
20.50 Скарби зі сховищ 
18.00, 22.40 Квест 00.30 
Бандитський Київ 

МЕГА

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

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля 
- 3»

10.55 «Чотири весілля -6»
12.20 «Міняю жінку »
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 Т/с «Догори 

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

земля»
01.20 «Ворожка»

05.15, 20.00, 02.15 
«Подробиці»

06.20, 14.00, 22.50 
«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»

11.25, 12.25 Т/с 
«Заборонене кохання»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.40 Т/с «Не було б 
щастя»

00.25 Т/с «Жереб долі»
02.55 «Скептик»
03.20 «уДачний проект»
03.55 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.05, 13.20 Х/ф 

«Миротворець»
13.45 Т/с «На трьох»
14.25, 16.10 Т/с 

«Північний вітер»
16.45, 22.20 Т/с 

«Винищувачі»
17.45, 21.25 Т/с «Штрафбат»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.20 Х/ф «Обитель 

зла-4. Життя після 
смерті»

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

02.45, 04.45 Дивитись 
усім!

04.20 Студія Вашингтон

ICTV

06.30 Казка з татом
07.10 Це наше-це твоє
07.15 М/ультмікс
10.45 Х/ф «Братик і 

сестричка»
11.55, 23.00 Розсміши 

коміка
12.55 Повне перевті-

лення. Дім за тиждень
13.55 Х/ф «Принц-

жабеня»
15.05 Т/с «Домашній 

арешт»
15.40, 03.50 Віталька
16.50, 20.55 Готель 

Галіція
17.50, 20.00 Країна У
18.50, 00.00 Танька і 

Володька
22.00 Казки У Кіно
01.10 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
02.10 Казки У

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

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

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

Волині»
10.15 Т/ц «Напам’ять»
10.30, 14.30, 23.00, 01.25 

«Волинська веселка»
11.00 «Здоровенькі 

були!»
11.30 «Схід і Захід - 

разом!»
12.00 «Тільки разом!» 

(дайджест)
12.30 «Що каже 

священик»
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 «Кошик творчих 

ідей»
17.35 «Сім нот»
18.00 Т/ц «Зроблено в 

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

дітей
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.45 «Євровибір»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ц «Роки і долі»
21.35 «Час країни»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
23.50 «Хроніка війни»
00.30 «Євровибір»
02.45 Т/ц «Незвідане 

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

проспект»
06.00 Т/ц «Історія без 

купюр»
06.35 «Хвилини поезії»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 16.30 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

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

07.35 Завтра-сьогодні
08.35, 21.00 Феєрія 

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

історії»

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

«Посольство»
03.05 Т/с «Роксолана»
04.30 Ретроспектива: 

«Маскарад»

ЧЕТВЕР 14 вересня
06.00, 19.55 Д/с 

«Орегонський путівник»
06.30, 09.25 Анонс дня
06.35, 07.30, 07.40, 

08.15, 10.55, 16.30, 
18.00 Світ он лайн

07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.20 Світ на Першому
08.40 М/ф «Книга 

джунглів»
09.05, 16.40 Д/с 

«Розповіді про Хансік»
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
17.15 Школа Мері Поппінс
17.35 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
18.15, 01.10 Новини. Світ
18.45, 22.45, 01.50 
19.00 Новини. Культура
19.20, 00.35 Д/с 

«Мистецький пульс 
Америки»

20.30 «Схеми»
21.30  Новини. Спорт
21.50 Т/с «Дівчата війни»
23.30, 02.35 Д/с «Увесь 

цей джаз»
03.45 Т/с «Таксі»

UA: ПЕРШИЙ

04.45, 07.00 Абзац
05.39, 06.55 Kids Time
05.40 М/с «Губка Боб і 

Прямокутні штани»
08.00 Т/с «Щасливі 

разом»
12.00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
15.20 Т/с «На родись 

вродлива»
19.00 Зіркові яйця
20.45 Х/ф «Зоряні війни: 

Прихована загроза»
23.40 Х/ф «Зоряні війни: 

Повернення Джедая»
02.30 Служба розшуку 

дітей
02.35 Зона ночі

НОВИЙ КАНАЛ
07.10, 15.25 «Все буде 

добре!»

09.10 «Битва екстрасенсів 

16»

11.10 «МастерШеф - 5»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Тато Ден»

20.00, 22.45 «Зважені та 

щасливі - 7»

00.00 «Один за всіх»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.25 «Мультфільми»
10.00 «Файна Юкрайна»
10.30 «Розсміши коміка»
11.25, 19.00 «Орел і Решка»
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. Невидане»
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, 00.00 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»
21.50 Футбол. Ліга 

Європи УЄФА «Зоря» - 
«Естерсунд»

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

УКРАЇНА
07.20 Правила життя 
08.20 Правда життя 09.20 
Мисливці за зброєю 10.20 
Королева Півночі 11.20 
Дивовижний Ізраїль 
12.10, 19.50 Таємний 
код зламаний 13.10 
Містична Україна 15.10, 
23.40 Великі танкові 
битви 16.00, 20.50 
Скарби зі сховищ 17.00 
Найнебезпечніші тварини 
18.00, 22.40 Квест 19.00 
Бандитська Одеса 21.40 
Мистецтво виживання 
00.30 Дракула та інші 
01.20 Єврорабині 02.10 
Жертви краси 03.00 Війна 
всередині нас 

МЕГА

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

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля 
- 3»

10.55 «Чотири весілля -6»
12.20 «Міняю жінку »
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 Т/с «Догори 

дри´ом»
22.00 «Світ навиворіт - 9»
23.15, 00.10 Х/ф 

«Санктум»
01.45 «Ворожка»

05.15, 20.00, 02.10 
«Подробиці»

05.55 Мультфільм
06.20, 14.00, 22.50 

«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»

11.25, 12.25, 20.40 Т/с 
«Не було б щастя»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

00.25 Т/с «Жереб долі»
02.50 «Скептик»
03.15 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.35 Гражданская 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.20 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Секретний фронт
11.10, 13.20 Х/ф «В 

облозі»
13.50 Т/с «На трьох»
14.25, 16.10 Т/с 

«Північний вітер»
16.50, 22.25 Т/с 

«Винищувачі»
17.50, 21.25 Т/с 

«Штрафбат»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.20 Х/ф «Обитель 

зла-5. Відплата»
01.20 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
02.45, 04.40 Дивитись 

усім!
03.30 Провокатор
04.10 Служба розшуку 

дітей
04.15 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 М/ультмікс
10.45 Х/ф «Принц-

жабеня»
11.55, 23.00 Розсміши 

коміка
12.55 Повне 

перевтілення. Дім за 
тиждень

13.55 Х/ф «Дівчинка з 
сірниками»

15.05 Т/с «Домашній 
арешт»

15.40, 03.50 Віталька
16.50, 20.55 Готель 

Галіція
17.50, 20.00, 03.00 

Країна У
18.50, 00.00 Танька і 

Володька
22.00 Казки У Кіно
01.10 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
02.10 Казки У

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

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

уст»
08.00 «Уряд на зв’язку з 

громадянами»
08.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.25 Т/ц «Полігон»
11.05 «Книголюб»
11.30 Т/ц «Жіночий клуб»
12.00 Т/ц «Видатні 

волиняни»
12.30 «Євровибір»
13.25, 05.10 «Волинська 

веселка»
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 «Кошик творчих 

ідей»
17.40 Мультсеріал
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.45 «Актуально»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ц «Стоп 

корупція!»
21.30 «Час країни»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
23.25 «Книголюб»
23.40 Т/ц «Обличчя 

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

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

проспект»
03.35 Т/ц «Здоровенькі 

були!»
04.25 Д/ц «Обрані часом»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 16.30 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

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

07.35 У фокусі Європа
08.35, 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 «Акваріум»
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 Серіал 

«Посольство»
03.05 Т/с «Роксолана»
04.30 Ретроспектива: 

«Зігмунд 
Колосовський»

«РІВЕНЬ ЧОРНОГО» – 
НА «ОСКАРІ»

Український оскарівський комітет 
для представлення України на 

престижній кінопремії «Оскар» у 2018 
році обрав фільм «Рівень чорного» 
Валентина Васяновича. 

Фільм боротиметься з іншими світо-
вими кінострічками в номінації «Кращий 
фільм іноземною мовою», повідомив голо-
ва Держкіно Пилип Іллєнко.

В українському фільмі йдеться про 
проблеми сучасних людей. У центрі сюже-
ту – головний герой, якому незабаром ви-
повниться 50. Він дуже самотній, бо втра-
тив найдорожчих людей.

Як відомо, у фільмі майже повністю від-
сутні діалоги. Кінострічка «Рівень чорного» 
стала лауреатом диплома FIPRESCI восьмо-
го Одеського кінофестивалю.

кінопремія

Фільм «Санктум»

Телесеріал «Штрафбат»

23:15

17:45

Фільм «Принц-жабеня»

13:55

tet.tv

alexkushnaryov.com
pixpax.ucoz.ru

КЕЙТ МІДДЛТОН 
ВАГІТНА ВТРЕТЄ 

Британський принц Вільям і його 
дружина герцогиня Кембриджська 

Кейт Міддлтон стануть батьками 
втретє. Про це пара заявила офіційно.

Як і під час двох попередніх вагітнос-
тей, герцогиня Кембриджська потерпає від 
токсикозу. Тому не братиме участі в офіцій-
них заходах. Наразі вона перебуває у Кен-
сінгтонському палаці.

Джерела сайту Ace Showbiz кажуть, що 
монархи навіть визначилися з іменем май-
бутнього малюка: якщо буде хлопчик, то 
Едвард чи Джеймс, а якщо дівчинка – то Із-
абелла або Олівія. До слова, у принца Вілья-
ма і Кетрін Міддлтон уже є п’ятирічний син 
Джордж та дворічна донечка Шарлотта.

клуночки від лелеки

odessa.carpediem
.cd

glianec.com



Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
Волинська обласна організація партії 

«Українське об’єднання патріотів – УКРОП»
м. Луцьк, вул. Винниченка, 26 

Тренуйся щодня – ставай сильнішимТренуйся щодня – ставай сильнішим

ЗДОРОВІ ДІТИ – 
МАЙБУТНЄ НАЦІЇ!

Зворушливим, але 
водночас яскравим 
і сповненим надій 

запам’ятається День 
знань – 1 вересня – луцьким 
школярикам та їхнім батькам. 
Цьогоріч за парти сіли майже 
три тисячі першокласників, 
а для випускників Луцька 
перший шкільний дзвінок 
пролунав востаннє.

Гамірно і радісно було на 
подвір’ї однієї з найбільших шкіл 
міста – Луцького НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №22 – ліцей». Тут також 
відбулася урочиста лінійка, яку ві-
тальним словом відкрила директор 
школи Лариса Віталіївна Кучер. 
Опісля найкращі учні підняли дер-
жавний прапор, прозвучав гімн 
України. З побажаннями дітям лег-
кого навчального року та зі слова-
ми вдячності вчителям виступили 
батьки. Але ж яке свято без пода-
рунків? Власне ця школа, а також 
ще два луцькі навчальні заклади – 
ЗОШ №7 та ЗОШ №19 – отримали 
міні-футбольні поля зі штучним 
покриттям у рамках проекту «Фут-
больне поле в кожну луцьку шко-
лу» Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом». Про це під час урочистої лі-
нійки зазначила перший заступник 
голови правління Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» Лариса Апол-
лінаріївна Тарасюк. 

– Програма «Волинь спортив-
на» – у пріоритеті роботи Фонду, 
оскільки спорт – це здоров’я. По-
чинаючи з 2013 року, 21 спортив-
не поле облаштовано в 21 луцькій 
школі. Сьогодні ще три школи отри-
мали такий приємний подарунок. 
Вартість одного поля – понад міль-
йон гривень. Звичайно, це значні 
кошти, але здоров’я наших дітей – 
найцінніше. Засновник Фонду Ігор 
Палиця неодноразово наголошував: 
вкладення у спорт – це інвестиція у 
здоров’я волинян, у кожного школя-
ра. Він як волинянин, як українець 
дбає про це першочергово, – зазна-
чила Лариса Аполлінаріївна. 

До речі, такої кількості міні-
футбольних полів зі штучним по-
криттям у школах немає в жодному 
обласному центрі України. А тому, 
звертаючись до школярів, Лариса 
Тарасюк побажала, щоб на новому 
полі з кожним днем було більше 
охочих займатися спортом. 

– Тепер ви маєте можливість 
з ранньої весни до пізньої осені 
тренуватися, змагатися, грати у 
футбол, волейбол та проводити 
інші спортивні заходи, адже тепер 
з’явилася можливість не лише бра-
ти участь у змаганнях, а й самим 
приймати їх, бути господарями, – 
зауважила вона. 

Директор школи Лариса Віта-
ліївна Кучер висловила вдячність 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» за такий приємний і справді 
довгоочікуваний подарунок. Вона 
зазначила, що спорт у їхній школі – 
на пріоритетному місці. Зокре ма, 
є своя футбольна команда, при-
чому і юнацька, і жіноча. Спор-
тивного запалу їм додає і команда 
вчителів фізкультури, більшість із 
яких – моло ді спортивні чоловіки. 
Як резуль тат – призові місця на різ-
номанітних спортивних змаганнях 

між школами міста, спартакіадах, 
веселих стартах, а талановиті ви-
хованці входять у збірні з футбо-
лу, зок рема, є в резерві у ФК «Во-
линь». До речі, відомий футболіст 
В’ячеслав Шевчук – випускник цієї 
школи. 

– Поки в нас не було такого су-
часного поля, діти ходили в інші за-
клади, тренувалися там і постійно 
запитували, коли ж у рідній школі 
теж буде нове поле. І ось сьогод-
ні ми з радістю можемо сказати: 
в нашій школі теж є сучасне міні-
футбольне поле зі штучним по-
криттям. Тепер школярі зможуть 
професійно займатися спортом, 
грати у футбол, пишатися своєю 
школою, – зазначила директор на-
вчального закладу. 

Цьогоріч перший дзвоник про-
лунав для 146 першокласників 
Луцького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№22 – ліцей», сформовано аж п’ять 
перших класів, а загалом у школі 
навчається 1360 учнів. Старшо-
класники порівнюватимуть нове 
футбольне поле з тим, що було, і ра-
дітимуть, що застали такі приємні 
зміни. А школярі молодших класів 
спортивних навиків набуватимуть 
уже на новенькому майданчику. 

Анастасія Грицак цьогоріч ви-
пускниця, але нею вже пишається 
школа. Дівчина сім років поспіль 
професійно грає у футбол. Щойно по-
вернулася з Іспанії, де у футзальних 
поєдинках українська збірна U-17, 
за яку виступає лучанка, зійшлася 
з командами із Бельгії, Португалії, 
Іспанії. А вже у жовтні українська 
збірна попрямує до Португалії, де 
змагатиметься за право виступати 
на юнацьких Олімпійських іграх. 

– Футбол не лише для чолові-
ків, потрібно ламати стереотипи. У 
Європі жіночий футбол і футзал на 
доволі високому рівні. Сподіваюся, 
що нове сучасне футбольне поле 
приверне увагу більшості дітей і 
дозволить спробувати свої сили у 
цьому виді спорту. Завдяки якісно-
му покриттю тут менше травматиз-
му і зручніше набути спортивних 
навиків, – каже школярка. 

Гарні спортивні результати де-
монструє ще один учень цієї шко-
ли – семикласник Максим Федчук. 
Він входить до складу футбольної 
команди ДЮСШ-2, яка влітку по-
бувала у Швеції на турнірі серед 
юнацьких команд. Лучани дійшли 
до півфіналу, що свідчить про про-
фесійну підготовку. Загалом Украї-
ну представляли лише дві команди: 
з Луцька та Києва. Максимко враже-
ний кількістю і якістю спортивних 
полів у Швеції, але тішиться, що те-
пер і в його рідній школі можна буде 
тренуватися на сучасному полі.

– На такому полі можна біль-
ше тренуватися і покращувати свої 
результати. Я далі планую профе-
сійно займатися футболом, тому 
дуже важливо, що в нашій школі 
з’явилася така можливість, – заува-
жив Максим Федчук.

Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» вітає усіх луцьких школярів 
та їхніх батьків з початком нового 
навчального року. Бажаємо, щоб 
він був вдалим і приносив лише по-
зитивні результати, щоб діти були 
активними і рухливими, а відтак – 
здоровими.

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Луцьк 
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УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП«Фонд – це серце, «Фонд – це серце, 
це душа, це те, це душа, це те, 
що я вiдчуваю»що я вiдчуваю»

Iгор ПАЛИЦЯ  

У рамках програми «Волинь спортивна» 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» з 2013 року в 
Луцьку реалізовують проект «Футбольне поле 
в кожну луцьку школу».

Протягом 2013-2016 років у місті збудовано 
18 універсальних міні-футбольних майданчиків 
зі штучною травою у загальноосвітніх 
навчальних закладах №№ 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, ліцеї-інтернаті. 

Крім цього, з ініціативи батьків у навчально-
реабілітаційному центрі Луцька замість 
спортивного майданчика було оснащено 
сенсорну кімнату на суму 200 тис. грн, а 
загальноосвітньому навчальному закладу 
№1 надано інвентар на 100 тис. грн, оскільки 
заклад не має відповідної території.

У 2017 році ще три сучасні міні-футбольні 
поля з’явилися у ЗОШ №№ 7, 19, 22.

Урочиста лінійка для першокласників – 
крок у доросле життя

Почесні гості свята цього дня поруч зі школярами

Директор школи 
Лариса Кучер скликає 
на перший урок

Максим пишається 
перемогами й тішиться 
новому полю в рідній школі

Нове сучасне міні-футбольне поле – 
подарунок учням ЗОШ №22
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Фонд Ігоря Палиці УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка
tilkyrazom.com.ua

tilkyrazom@gmail.com
facebook.com/tilkyrazom.ua

НА ВУЛИЦІ ГУЩАНСЬКІЙ – 
СВІТЛО ПІСЛЯ 40 РОКІВ ТЕМРЯВИПро те, що Луцьк є лідером 

зі створення ОСББ, йшлося 
неодноразово. І справді, зараз 
у місті діє понад 300 об’єднань 
співвласників, які доводять 
ефективність своєї роботи. 
Натомість про створення 
ОСН (органів самоорганізації 
населення) мало хто знає, 
хоча це не менш дієвий 
інструмент для розв’язання 
окремих питань місцевого 
значення. У Луцьку за 
сприяння Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» створено 
чотири ОСН: «Вуличний 
комітет «Гущанський», 
«Квартальний комітет «Віра 
в Краще», «Вуличний комітет 
«Вересневе», «Вуличний 
комітет «Качалова 2015». 

Найкращими результатами на 
сьогодні може пишатися «Вулич-
ний комітет «Гущанський», який 
завдяки активності своєї громади 
та за сприяння депутатів Луцької 
міської ради від УКРОПу Сер-
гія Балицького і Юрія Безпятка 
розв’язав одну з найбільш зло-
боденних проблем цього масиву: 
після сорокарічної темряви вули-
цю Гущанську повністю освітле-
но. Частину робіт було виконано 
ще торік, а нещодавно їх завер-
шили повністю. Кошти на освіт-
лення було виділено з міського 
бюджету. 

Опікуватися вулицею Гущан-
ською депутати від УКРОПу вирі-
шили з власної ініціативи, оскільки 
обрані жителями 40-А кварталу, 

лярі та молоді сім’ї з маленьки-
ми дітьми. Зараз не менш гостра 
проб лема: дорога в аварійному 
стані. У період дощів через калю-
жі не можна переступити навіть 
дорослому, не кажучи вже про ді-
тей чи дошкільнят. Узимку вули-
цю замітає снігом на метр, її ніхто 
не розчищає, люди змушені бути 
першопрохідцями. 

Мешканка вулиці Гущанської 
Наталя Токарчук розповідає істо-
рію, коли хвора внучка лежала з 
високою температурою і виклика-
ли карету швидкої допомоги. 

– Швидка зупинилася на пів-
дорозі й усе, а далі ніяк – дороги 
нема. Ми вийшли до них, описали 
лікарю симптоми і він розказав, 
що треба давати хворій дитині. За-
раз онучка іде в перший клас, і я з 
жахом згадую, коли своїх дітей во-
дила до школи. Одного перенесла 
через баюри та калюжі, тоді друго-
го переносиш... А взимку немож-
ливо взагалі вийти з дому. Тому 
дуже вдячні ініціативним депута-
там за допомогу, а далі будемо за-
лагоджувати питання з дорожнім 
покриттям, – каже пані Наталя. 

Сергій Балицький зауважив: 
якщо громада об’єднується, то 
проблеми можна розв’язати швид-
ше, аніж коли є одне-два звернен-
ня від окремих людей. 

– Легше апелювати і розв’я-
зувати питання, коли є кілька де-
сятків підписів. Швидше чують 
усю громаду. Під час формування 
бюджету на наступний рік ми до-
кладемо всіх зусиль, щоб цю вули-
цю було внесено в перелік тих, що 
потребують нагального ремонту 
дорожнього покриття, – зазначив 
депутат. 

Оксана ВАШКЕВИЧ, 
Луцьк 

АКТИВНА ГРОМАДА

ІНІЦІАТИВА

Бібліотека в селищі 
Рокині – не лише 
книгозбірня, а й своєрідний 
культурно-освітній центр. 
Упродовж шести років тут 
функціонує дитячий гурток 
ляльки і книги «Ромашка», 
на якому місцева дітвора 
інсценізує українські 
народні казки. Це дає їм 
змогу не лише активно 
проводити дозвілля, а 
й творчо розвиватися, 
тренувати пам’ять. 

Частими відвідувачами 
книгозбірні є люди старшого 
віку. Для багатьох із них бібліо-
тека – чи не єдина можливість 
зв’язатися із близькими, які 
працюють за кордоном. Люди 
приходять сюди, щоб за допо-
могою Skype поспілкуватися з 
дітьми, онуками. Зустрічі поко-
лінь, дні іменинників, урочис-
тості до державних та релігій-

них свят – такі заходи уже стали 
традиційними для рокинівської 
бібліотеки. 

Те, що сільська книгозбірня 
функціонує не тільки на папері, 
а живе повноцінним життям, 
насамперед заслуга бібліотека-
ря Ніни Самець. Жінка не опус-
тила руки за відсутності фінан-
сування, а почала шукати інші 
можливості. 

У практиці рокинівського 
бібліотекаря – не один написа-
ний проект. Саме Ніна Самець 
звернулася у Фонд Ігоря Пали-
ці «Тільки разом» із черговою 
ідеєю щодо осучаснення книго-
збірні. Спільно й реалізували 
проект, у рамках якого бібліо-
течний фонд поповнився сучас-
ною літературою, комп’ютером, 
новими меблями.

– Цей проект був потрібен 
для того, щоб бібліотека розви-
валася, відповідала сьогоденню. 
Всі люблять сучасну літературу, 
особливо діти, тому нові кни-

ги – просто необхідність, – за-
значає господиня бібліотеки. 

Комп’ютер також потрібен 
громаді для того ж таки спіл-
кування з рідними чи пошуку 
потрібної інформації. Адже до 
цього тут був лише один ноут-
бук.

До проекту з осучаснення 
бібліотеки долучилася Княги-
нинівська сільська рада, при-
дбавши книжкові полиці, столи 
для відвідувачів та кафедру для 
бібліотекаря. 

Виконувач обов’язків старос-
ти селища Рокині і села Брище 
Леся Яцушик каже, що нові меб-
лі були вимогою часу. 

– Полиці були дуже старі, аж 
похилені. Ніна (бібліотекар, – 
авт.) як могла їх підтримувала. 
Тому реалізація цього проекту 
була для нас необхідністю, інак-
ше книжки могли опинитися 
на підлозі. Старими були столи 
і кафедра для бібліотекаря, – 
пригадує Леся Яцушик. 

Представник луцької район-
ної організації політичної партії 
«Українське об’єднання патріо-
тів – УКРОП» Наталія Рубльова 
зазначає, що рокинівська гро-
мада – найактивніша в районі. 
Адже тут уже реалізовано чоти-
ри проекти.

– У жодній громаді немає 
такої кількості проектів, як у 
Рокинях. Вони одними з перших 
у районі розпочали співпрацю з 
Фондом. Усі проекти були со-
ціально значимі для громади: 
обладнання шкільного кабіне-
ту хімії, оснащення інвентарем 
спортивного залу в ДНЗ, об-
ладнання ФАПу в селі Брище, 
яке до створення ОТГ належало 
до Рокинівської сільської ради. 
І ось – презентація четвертого 
проекту. Це свідчить про те, що 
люди тут ініціативні. Вони хо-
чуть щось зробити для селища і, 
відповідно, мають результат. 

Ірина ЮЗВА,
Луцький район

БІБЛІОТЕКА, ЩО ЙДЕ В НОГУ З ЧАСОМ

КООРДИНАТОР ПРОГРАМИ «СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ 
ОСББ ТА ОСН» ОЛЕНА ОЛІФІРОВИЧ:
– ОСН «Вуличний комітет «Гущанський» має реальні здобутки, напрацювання 
і результати. Загалом функція ОСН – представницька: разом із депутатами 
представляти інтереси людей, які проживають на території ОСН, 
сигналізувати про проблеми, з якими вони зіштовхуються, та спільно 
розв’язувати їх. На реальному прикладі ці люди довели, що не можна бути 
байдужими, треба шукати шляхи виходу із ситуації. Після десятків років 
темряви вулицю Гущанську протяжністю 3,5 км повністю освітлено. Зараз на 
часі – зробити дорожнє покриття, яке відсутнє взагалі, а також встановити 
дитячий майданчик, транспортне забезпечення з містом. Міська рада 
сприяє розвитку ОСН, зокрема, на це з бюджету було виділено 500 тис. грн 
відповідно до «Програми підтримки органів самоорганізації населення в 
м. Луцьку на 2017-2020 роки». Це була ініціатива депутатів від УКРОПу, за що 
люди їм справді вдячні.

що неподалік від житлової части-
ни Гущі, розташованої на місці ко-
лишнього однойменного села. 

– Під час зустрічей жителі цьо-
го масиву з розпачем розповіда-
ють нам про свої найбільші проб-
леми: дорога в жахливому стані, 
практично бездоріжжя; відсут-
ність будь-якого транспортного 
сполучення та інфраструктури, а 
донедавна ще й суцільна темрява. 
Певні труднощі щодо швидкого 
розв’язання питань виникали ще 
й тому, що Гуща розташована на 
межі міста і двох районів – Ківер-
цівського й Луцького. Сподіває-
мося, що найближчим часом буде 
досягнуто порозуміння, а жителі 
відчують, що вони лучани, що про 
них дбають. Цим людям хочеться 
допомагати. Вони не чекають, що 
хтось вирішуватиме замість них, 

а самі активно включилися в про-
цес: створили ОСН, яке представ-
ляє і відстоює їхні інтереси, – каже 
депутат Юрій Безпятко. 

З ініціативи луцьких депутатів 
від УКРОПу вулицю Гущанську 

було внесено до переліку тих, де 
потрібно відновити освітлення 
через велику відстань (півтора кі-
лометра) до найближчої зупинки. 
Тут мешкає кілька сотень людей, 
серед яких є хворі старенькі, шко-

Ця дорога не знала ремонту
Депутати від УКРОПу спілкуються 
з мешканцями вулиці Гущанської

Громада спільно з Фондом 
реалізувала чотири проекти Юні таланти Рокинів
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Фонд Ігоря Палиці
УКРОПУКРОП
УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

ukrop.com.ua
vol.party@ukrop.com.ua

facebook.com/ukrop.volyn
УКРОП ВОЛИНЬ – YouTube

Тільки разом ми УкраїнаТільки разом ми Україна

НА МЕЖІ

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

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

ВЛАДА ПРОТИ ШКОЛЯРІВ
У КАМІНЬ-КАШИРСЬКОМУ РАЙОНІ ВЖЕ ДРУГИЙ РІК 
ПОСПІЛЬ ХОЧУТЬ ЗАКРИТИ ПОЧАТКОВУ ШКОЛУ

Цього разу рішення про 
закриття навчального 

закладу збиралися винести 
на сесію за день до Першого 
дзвоника. 

Початкова школа в селі Котуш 
Камінь-Каширського району – як 
більмо на оці в районної влади. 
Уже другий рік поспіль місцеві 
чиновники вперто хочуть її за-
крити. Торік провернути цей про-
цес влада намагалася, апелюючи 
начебто буквою закону. Проте не 
вдалося – проти закриття школи 
виступили не тільки жителі села, 
а й народний депутат від УКРОПу 
Ірина Констанкевич. Цього року 
все робили хитро, «під рядном», в 
останній день перед навчанням.
ВІЙНА ІЗ ВЛАДОЮ

На сесію Камінь-Каширської 
районної ради ми мчали удосвіта. 
Пізно ввечері нам у розпачі теле-
фонували мешканці села Котуш – 
через десяті руки люди дізналися, 
що 30 серпня за їхніми спинами 
хочуть закрити місцеву школу. Для 
цього голова районної ради Віктор 
Сус скликав депутатів на позачер-
гову сесію райради. Та за годину до 
сесійного засідання, дізнавшись, 
що, крім жителів Котуша, будуть 
ще й журналісти, питання щодо 
Котушської школи з порядку ден-
ного зняли. Таке несподіване рі-
шення ні голова районної ради, 
ні начальник управління освіти 
пояснити не змогли – лише пере-
водили стрілки відповідальності 
один на одного. 

– Вони злякалися, що ви приї-
дете і про їхню схему знатимуть усі, 
а значить, доведеться за неї і відпо-
відати, – кажуть нам котушці.

– Про скликання сесії мені 
сказали у понеділок, 28 серп-
ня, – розповідає депутат Камінь-
Ка ширської районної ради від 
УКРОПу, помічник народного 
депутата Ірини Констанкевич  
Світлана Сидорук. – Уже пізніше 
дізналася, що на сесію серед інших 
винесено питання закриття почат-
кової школи в селі Котуш. У перед-
день голосування дзвонила чи не 
до всіх фракцій, аби за це рішення 
не голосували, але, на щастя, його 
взагалі зняли з розгляду.

Попри те, що на сесії питання 
Котушської школи не розгляда-
ли, начальник управління освіти 
Камінь-Каширської райдержад-
міністрації Віктор Пась пішов 
у народ та взявся переконувати 
батьків, що закриття навчального 
закладу для них же краще. Каже: 
дітлахів перевели б у школу сусід-
нього села – в Хотешів, а довезення 
школярів до навчального закладу  
вже організували б. Та й, мовляв, 
коли діти підуть в іншу школу, 
якість їхніх знань підвищиться.

–  У мене троє дітей, тож знаю, 
що таке якість знань. Я не вважаю, 
що школу потрібно закрити, пере-
конаний, що дітям треба дати якіс-
ну освіту. В тій школі і спортзал є, 
і їдальня нормальна, і учнів біль-
ше – діти соціалізуватимуться, – 
виступає перед стурбованими се-
лянами Віктор Пась.

Він запевняє, що в Хотешів-
ській школі дітям буде набагато 
краще. Та, щоб таки мати більш 
переконливий вигляд, запитує в 
котушців, скільки ж дітей із їхньої 
школи вступили у вищі навчальні 
заклади.

– У нас взагалі-то початкова 
школа... – дивуються із чиновника 
люди.
ШКОЛА, ЯКОЇ ПОШУКАТИ

Із Каменя-Каширського ми 
їдемо в Котуш, аби на власні очі 

побачити, які ж умови у місцевій 
школі та чи все там так погано, як 
розписав нам головний освітянин 
району. 

Отож, Котушську школу від-
відує 11 дітей. Тут вони навчають-
ся чотири класи,  вже у п’ятому їх 
переводять у школу села Хотешів. 
Туди їх возить шкільний автобус, 
щоправда, восьмикілометрова 
відстань до цього села займає пів-
години – шляху тут майже нема. 
Весь у ямах, посипаний великим 
щебенем, у полі сірою стрічкою 
в’ється путівець. Дорогою нас три-
чі обганяли пішоходи, поки ми, 
об’їжджаючи всі перепони, нама-
галися не пошкодити автомобіль.  

Біля невеличкого приміщення 
сільської школи нас зустрічає гурт 
батьків. Поки знайомимося, то по-
мічаємо, що шкільне подвір’я вели-
ке та доглянуте – тут є місце і для 
квітників, і для гойдалок, ба навіть 
є міні-поле для гри у футбол. 

– Ми ще дитячий майдан-
чик запланували тут встанови-
ти, – вказує на порожній клапоть 
території одна із мам. – А ось цю 
гойдалку нам допомогли зробити 
лісники. Ми їх попросили – вони 
нам матеріал дали. А далі ми все 
самі докупи збирали.

Одна зі стін школи яскраво 
розмальована, енергозберігальні 
вікна приміщення біліють фіран-
ками, поріг дбайливо пофарбова-
ний, а пахучі клумби свіжопоса-
пані. 

– У нас батьки золоті, – роз-
повідає вчителька Тетяна Царук. 
– Хай із чим ми звернемося – все 
роблять. Привезли нам дрова – 
батьки прийшли ввечері, поруба-
ли, поскладали. Треба ремонт – зі-
бралися і дружно фарбують. Ви 
наші туалети бачили? Вони облад-
нані в приміщенні, теплі, як і має 
бути. У нас все село задіяне в по-
кращенні цієї школи, всі розумі-
ють, що то для дітей. А нас хочуть 
закрити. 

Показує: гардини для вікон 
принесли батьки школярів, фут-
больні ворота теж самі поставили. 
Підводить підсумки: їхня школа 
обходиться управлінню освіти в 
копійки. Єдине, на що чиновники 
виділяють кошти, – це зарплата та 
електроенергія, все інше – на пле-
чах селян. 

– Вони намагаються зеконо-
мити на здоров’ї дітей. За все інше 
самі платимо. То щоб школа ли-
шилася в селі, може, нам і роботу 
вчителів оплачувати? – додає ко-
тушанка Галина Кіпень. – Закрити 
школу найпростіше. А відстоюва-
ти її – оце робота.

Батьки школярів стурбовані та 
налякані – віддавати малих дітла-
хів на навчання в інше село вони 
не хочуть.

– Моя дитина вийшла з дому, 
п’ять хвилин – і вже в школі за 
будь-якої погоди. Так само і зі 
школи. Я знаю, коли закінчують-
ся уроки та скільки часу треба, 
аби дійти додому.  Якщо діти десь 
граються, то тільки на майданчику 
біля школи, тому не переживаю, 
що вони десь загубляться, – каже 
багатодітна мама Тетяна Віндюк.

– Де гарантії, що возитимуть 
наших дітей двічі на день? Зміна 
в школярів початкової ланки за-
кінчується близько 12-ї години, це 
раніше, ніж в інших учнів. Тобто 
шкільний автобус має два рейси 
зробити – завезти першачків, а 
потім повернутися по старших. 
А в них на один рейс бензину не-
має – скільки було такого, що на-
ших дітей не возили до школи і 
вони пішки туди йшли? – нарікає 
мешканка Котуша Галина Кошель. 
– А взимку! Перемети, замети, бу-
ває, тижнями вдома сидять. Стар-
ші діти в школу не йдуть, а це зо-
всім маленьких туди везти!

Додають: після того, коли в 
селі закриють школу, населений 
пункт зникне. 

– Це вже буде хутір. У нас мале-

сенький ФАП, клубу майже немає, 
магазин лишився один на все село, 
та й то його з дня на день можуть 
закрити, – підкреслює Тетяна Він-
дюк. – У мене шестеро дітей. Цьо-
го року четверта моя дитина йде 
сюди у перший клас. Ще двоє до-
шкільнят удома. І я хочу, аби моя 
малеча ходила саме в цю школу і 
щоб саме тут, у Котуші, вони стоя-
ли на першому дзвіночку, а не їха-
ли за сім кілометрів бозна-куди. 

ШИЛО НА МИЛО?
Із Котуша битим шляхом їде-

мо до школи в селі Хотешів. Ви-
сокі коридори двоповерхового на-
вчального закладу нас зустрічають 
прохолодою. Директор освітньої 
установи Надія Полюхович пого-
джується показати кілька класних 
кімнат. Поки веде до них, запевняє, 
що узимку в школі дуже тепло – 
приміщення опалюють газом, тож 
діти ходять у футболках. А от у 
спортзал керівниця пускати нас 
відмовляється, мовляв, не має клю-
чів. Щодо їдальні, то вона, вияв-
ляється, не в приміщенні школи – 
туди ще йти добрий шмат дороги.

– Якщо до нас переведуть ді-
тей із Котуша, то для них і місце 
в класах знайдеться, і підручни-
ки, – розповідає Надія Полюхович. 
– Спортзал великий. Їдальня була 
раніше біля школи, але вона тісна і 
в аварійному стані, тому управлін-
ня освіти вже років п’ять орендує 
для дітей підвальне приміщення у 
магазині.

Ще одна проблема в школі – 
аварійний дах. Опори тут не за-
мінювали ще з часів будівництва 
закладу – із 1936 року. 

– Тільки в 1997 році шифер пе-
рекрили, але нові крокви не стави-
ли. Тому, якщо зараз за це братися, 
то потрібно повністю все наново 
робити – і крокви, і балки, і по-
криття, – каже директор.

Ми прощаємося та їдемо до 
їдальні. Нам пощастило – двері у 
підвал відчинені. На порозі в об-

личчя вдаряє важкий запах труп-
ної гнилі. Ми затуляємо носи та, 
пересилюючи себе, заходимо до-
середини. 

Довгі сяк-так збиті столи і лав-
ки в пилюці, на підлозі – коричне-
ві плями жиру та намертво всохлі 
в плитку залишки їжі. У підсобно-
му приміщенні – іржаві умиваль-
ники, на яких лежить брудне 
ганчір’я. На плитах у кухні – бруд, 
рештки їжі та жир. За день до по-
чатку навчання їдальня зовсім не 
готова приймати школярів. 

– Я сюди ні сам не пішов би, 
ні дітей своїх не віддав би, – при-
криваючи носа рукавом сорочки, 
коментує з-за наших спин незна-
йомий чолов’яга. – Добре, що ви 
приїхали, покажіть на всю область, 
які умови для наших дітей.

– Я не розумію, як може керів-
ник відділу освіти району Віктор 
Пась звітувати про готовність шкіл 
до навчального року. Як сюди від-
дати дітей? Це порушення всіх сані-
тарних і гігієнічних норм, – обурю-
ється депутатка Світлана Сидорук. 
– Буду звертатися до депутатів, до 
органів влади та правоохоронців, 
аби ще раз перевірили умови для 
школярів та покарали винних у та-
кому нехлюйстві.

Ми виходимо зі смердючого 
приміщення та згадуємо затишну 
їдальню Котушської школи – на 
столах скатертини й квіти. Чис-
тенькі лавки та гарячий чайник. І 
запах теплих домашніх пиріжків. 

Напрошується один лише ви-
сновок: районним керівникам не 
болить душа за чужих дітей. Схо-
же, що для них найголовніше – ви-
конати міфічний план із оптиміза-
ції шкіл та прозвітуватися перед 
обласним керівництвом. Бо ж сухі 
цифри паперових звітів не розка-
жуть про знівечені долі вчителів 
без роботи та дітей без навчально-
го закладу...

Анна ВОЛОЩУК,
Камінь-Каширський район

Котушці кажуть: першачків в іншу школу не поведуть

У їдальні Хотешівської школи 
умивальники гірші, ніж у тюрмі

Існування освітнього закладу 
Світлана Сидорук разом 
із селянами відстоює другий рік

Котушська початкова школа
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УКРОПУКРОП

Facebook: Ірина Констанкевич – 
офіційна сторінка; 

сайт: imk.net.ua
Тільки разом оберігаємо дитинствоТільки разом оберігаємо дитинство

ЕПОПЕЯ З ГОСПІТАЛЬНИМИ 
ОКРУГАМИ ТРИВАЄ Міністерство охорони 

здоров’я досі не дало від-
повіді щодо створення Камінь-
Каширського госпітального 
округу.

Про це заявив начальник управ-
ління охорони здоров’я Волинської  
ОДА Ігор Ващенюк під час постій-
ної комісії з питань соціального за-
хисту населення, охорони здоров’я, 
материнства та дитинства.

Нагадаємо, що питання ство-
рення госпітального округу на базі 
Камінь-Каширської ЦРЛ неодно-
разово піднімала громадськість. 
Нещодавно представники району 
разом із народним депутатом від 
УКРОПу Іриною Констанкевич зу-
стрілися з головою ОДА Володими-
ром Гунчиком та обговорили питан-
ня створення Камінь-Каширського 
госпітального округу. Ірина Кон-
станкевич розповіла, що спілкува-
лась із заступником міністра охоро-
ни здоров’я Павлом Ковтонюком і 
він підтвердив, що на Волині потрі-
бен четвертий госпітальний округ.

– Разом із  паном Ковтонюком 
ми дивилися карту, брали статис-
тику – він погодився, що справді на 
півночі Волині потрібен четвертий 
госпітальний округ, – зауважила 
нардеп. – У Камінь-Каширському 
районі 43 населені пункти поза до-
ступністю 60 кілометрів, у Любе-
шівському районі – 47. І що робити 
тим, хто живе за дві години доїзду 
до лікарні II рівня? Помирати в до-
розі?

Володимир Гунчик тоді погодив-
ся з потребою госпітального округу 
з центром у Камені-Каширському 
та пообіцяв звернутися до Мініс-
терства охорони здоров’я щодо 
цього питання. 

Ігор Ващенюк наголосив, що 
поки немає відповіді від профіль-
ного Міністерства, реалією для 
Волині залишаються раніше запро-
поновані Волинською ОДА три гос-
пітальні округи з центрами у Ново-

волинську, Ковелі та Луцьку. Адже 
вони, як стверджує чиновник, від-
повідають усім вимогам.

Проте позиція депутатського 
корпусу – створити п’ять госпі-
тальних округів: окрім запропо-
нованих, ще Любомльський та 
Камінь-Каширський.

Голова медичної комісії, депу-
тат від фракції «УКРОП» в облраді 
Олександр  Зінчук зауважив, що за-
галом система госпітальних округів 

є недолугою для України.
– Принцип  госпітальних окру-

гів запозичений зі Сполучених Шта-
тів Америки, де діє чимало благодій-
них фондів та є страхова медицина. 
Також не варто забувати, що США 
витрачають на медицину із держав-
ного бюджету 18%, тоді як у нас це 
і близько не так. Якщо розпочинати 
процедуру розподілу на округи, то 
потрібно це робити так, щоб для 
людей послуга була доступною, а не 

РЕФОРМА В ДІЇ? навпаки – ще більше погіршила стан 
медичного обслуговування. Є рі-
шення обласної ради про п’ять гос-
пітальних округів, є думка громади, 
і цієї позиції ми не будемо змінюва-
ти, – підкреслив Олександр Зінчук. 

Потрібність госпітального окру-
гу в Любомльському районі відстоює 
депутат обласної ради Володимир 
Дибель («Наш край»). Він наголо-
сив, що на території Любомльсько-
го району є два міжнародні та один 
міждержавний автоперехід, у літній 
період понад 200 тисяч туристів від-
відують Шацькі озера. Тому є велика 
потреба у створенні госпітального 
округу на базі ТМО Любомльського 
та Шацького районів. 

Натомість Ігор Ващенюк апе-
лював до членів комісії тим, що є 
чинна постанова Кабміну про три 
госпітальні округи, а недотримання 
її вимог депутатами може призвес-
ти до недофінансування Києвом 
ремонту доріг та розвитку лікарень 
інтенсивного лікування на Волині. 

Такі заяви чиновника голо-
ва фракції «УКРОП» у Волинській 
облраді Вячеслав Рубльов назвав 
шантажем. 

– З трьома госпітальними окру-
гами на Волині велика частина жи-
телів області не зможе отримати 
вчасну та якісну медичну послугу. 
Обласна рада не просто так каже 
про п’ять госпітальних округів. Ми 
керуємося думкою громади. Дер-
жавній владі вже пора припинити 
шантажувати місцеві ради та поча-
ти працювати для людей, а не проти 
них, – заявив Вячеслав Рубльов.  

Анастасія КОРЕЦЬКА,
Волинь

КОМФОРТ – ДІТЯМ 
ЗАВДЯКИ НАРДЕПУШколи Волині розпочали 

навчальний рік 
святковими лінійками. 
День знань відзначили й у 
Любешівському районі.

ЗРУЧНИЙ ТА 
БЕЗПЕЧНИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВХІД 
ЛЮБЕШІВСЬКОГО НВК

Більш як тисяча учнів на-
вчається у Любешівському 
навчально-виховному комплексі 
«Загальноосвітня школа I-III сту-
пенів – гімназія». Свято Першого 
вересня у навчальному закладі 
провели на шкільному стадіоні. 

Прийшовши до школи, діти та 
батьки мали змогу побачити при-
ємні зміни, адже протягом літніх 
канікул тут реконструювали цен-
тральний вхід. Директор навчаль-
ного закладу Віктор Дубко розпо-
вів, що від часу зведення школи 
у 1983 році вхід не оновлювали, 
тому він став небезпечним та не-
зручним для учнів і педколективу.

– Наш центральний вхід був 
жахливим. Ми звернулися до 
народного депутата Ірини Кон-
станкевич, аби вона допомогла із 
розв’язанням цього питання. За 
сприяння Ірини Мирославівни та 
голови Волинської обласної ради 
Ігоря Палиці нам виділили кошти 
із обласного бюджету на рекон-
струкцію входу, частину грошей 
додала районна рада. Тут повністю 

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

замінено сходи, зроблено освіт-
лення (адже учні навчаються у дві 
зміни), накриття та надзвичайно 
важливий елемент – пандус. У 
нашій школі є 35 учнів з особли-
вими потребами, один із них пе-
ресувається на візку, інший – на 
милицях. Тепер цим дітям буде 
комфортніше потрапити на на-
вчання, – зауважив Віктор Дубко.

Привітати дітей та колектив 
Любешівського НВК завітав по-
мічник народного депутата від 
УКРОПу Ірини Констанкевич 
Сергій Неймарк. 

– У цьому навчальному за-
кладі активні батьки та педагогіч-
ний колектив. Завдяки сприянню 
Ірини Констанкевич та Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» нам 
вдалося придбати спортінвентар 

Особливо раді покращенню 
діти. П’ятикласниця Іра Бондар-
чук каже, що раніше на місці бру-
ківки була земля, в дощову погоду 
годі було пройти. Тепер же дівчи-
на дуже задоволена, адже можна 
бігати і гратись перед школою.

Не менше за учнів задоволе-
ний результатом директор школи 
Микола Шукалович. Він зазначив, 
що до втілення проекту фінансо-
во долучилися також батьки та 
вчителі.

– На цьому подвір’ї ніхто ні-
чого не робив протягом 50 років. 
Тут були горби, ями і багнюка. 
Тому ми вирішили, що потріб-
но нарешті почати діяти. Проект 
міг бути реалізований на умовах 
співфінансування, вчителі своїм 
прикладом показали батькам, що 
варто долучитися. У серпні кожен 
вчитель віддав зі своєї зарплатні 
по 10%, нікого не змушували, всі 
робили це добровільно, оскіль-
ки проблема була спільна. Потім 
батьки додали ще коштів. Понад 
23 тисячі гривень виділив Фонд 
«Тільки разом». Так ми зробили 
за кілька місяців те, чого півсто-
ліття ніхто не робив, – наголосив 
Микола Матвійович.

Також директор зауважив, що 
дуже вдячний батькам за підтрим-
ку та допомогу. Завдяки спільним 
зусиллям подвір’я школи прикра-
шено різноманітними насаджен-
нями, виготовлено оригінальні 
лавки у вигляді різнокольорових 
олівців. Сьогодні В’язівненська 
ЗОШ є центром села, оскільки 
посидіти у маленькому шкільно-
му сквері приходять не лише учні, 
а й усі жителі В’язівного. 

Значні зміни й усередині при-
міщення навчального закладу. 
Батьківський та педагогічний ко-
лективи разом замінили підлогу в 
найкритичніших місцях, зробили 
ремонт деяких кабінетів. Микола 
Шукалович упевнений, що попе-
реду ще чимало роботи, але завдя-
ки наполегливості та старанням 
колектив реалізує все задумане.

Анастасія КОРЕЦЬКА,
Любешівський район

м. Луцьк, вул. Кондзелевича, 30 
м. Нововолинськ, вул. Зелена, 65

Волинська обласна регіональна 
парторганізація політичної партії 

«Українське об’єднання патріотів – 
УКРОП»: 

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 26, 
0332-782-235, 

vol.party@ukrop.com.ua

Центральний офіс Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом»: 

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 26, 
0332-78-22-08,  tilkyrazom@gmail.com

Фонд Ігоря Палиці

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ Ш
н
св

нська обласна регіональна 
і і і ї ії

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

Міські організації УКРОПу

Міськрайонні організації УКРОПу

Районні організації УКРОПу

вул. Гордіюк, 37, 095-117-07-62
вул. Кондзелевича, 30, 095-117-07-88
бульв. Дружби Народів, 6, 095-117-06-08
вул. Корольова, 10, 095-117-08-16
вул. Генерала Шухевича, 6, 095-117-06-10

для шкільного спортзалу. Раніше 
у цій школі вже було реалізовано 
проект зі встановлення футболь-
ного поля зі штучним покриттям. 
Думаю, у нас попереду ще не один 
проект, який ми реалізуємо ра-
зом для розвитку Любешівського 
навчально-виховного комплек-
су, – наголосив Сергій Неймарк. 

КВІТУЧА ШКОЛА У 
В’ЯЗІВНОМУ 

В’язівненська ЗОШ I-II ступе-
нів у рази менша за Любешівський 
НВК, проте тут також працюють 
активні та творчі вчителі, які радо 
втілюють у життя цікаві ідеї. За 
словами помічника нардепа Сер-
гія Неймарка, саме завдяки ініціа-
тивності педагогів та, зокрема, 
директора школи вдалося реалізу-
вати проект із покриття шкільно-
го подвір’я бруківкою.

– Колектив навчального за-
кладу звернувся до Ірини Миро-
славівни з проханням посприяти 
у питанні благоустрою території 
біля школи. Нардеп відгукнулась, 
і за підтримки Фонду Ігоря Пали-
ці «Тільки разом» ми реалізували 
тут проект «Стежина до школи». 
Тепер це не лише гарне та охайне 
подвір’я, але й комфорт для учнів і 
вчителів», – розповів помічник на-
родного депутата. 

Вячеслав Рубльов

Нардеп Ірина Констанкевич з 
громадою Камінь-Каширського 
району на зустрічі з головою ОДА

Тепер учні В’язівненської ЗОШ можуть 
гратись на оновленому подвір’ї школи

За підтримки Фонду «Тільки разом» у Любешівський 
НВК придбали спортивне спорядження 

Офіси розвитку кварталу Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» у Луцьку

м. Луцьк, вул. Гордіюк, 37
м. Горохів, вул. Шевченка, 36
смт Іваничі, вул. Незалежності, 14б
м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська, 16
смт Локачі, вул. Франка, 13
смт Любешів, вул. Незалежності, 79
смт Маневичі, вул. Некрасова, 10
смт Стара Вижівка, вул. Соборності, 5
смт Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 60
смт Рожище, вул. Незалежності, 8
м. Ківерці, вул. Грушевського, 9
смт Ратне, вул. 1 Травня, 32
м. Любомль, вул. Франка, 1
смт Турійськ, вул. Сагайдачного, 1

м. Вол.-Волинський, вул. Ковельська, 42
м. Ковель, вул. Незалежності, 50
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ВІДОМО, ХТО БУДЕ 
НОВИМ ХОЛОСТЯКОМ

Головним героєм восьмого сезону 
шоу «Холостяк» став Рожден Анусі. 

У проекті він буде шукати собі другу 
половинку.

Рожден Анусі (сценічне ім’я ROZHDEN) – 
музикант, саунд-продюсер, автор і компози-
тор усіх своїх пісень. Він працює в жанрах 
поп, фанк і соул. Анусі також захоплюється 
екстремальним водінням, 
реставрацією автомобілів 
та любить подорожувати.

До слова, Рожден 
взяв участь у національ-
ному відборі «Євро-
бачення-2017» й навіть 
увійшов до шістки фіна-
лістів.

П р е м ’ є р у 
р е а л і т і - ш о у 
«Холостяк» 
запланова-
но на весну 
2018 року 
на каналі 
«СТБ». 

СУБОТА 16 вересня
06.00 Д/с «Орегонський 

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

08.00, 08.15, 20.45 Світ 
он лайн

06.40 М/с «Піп відкриває 
світ»

07.30 На слуху
08.20 Світ на Першому
08.40 М/ф «Книга 

джунглів»
09.05 Д/с «Дика планета»
09.30 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
09.55 Хто в домі хазяїн?
10.20 Хочу бути
10.40 Школа Мері 

Поппінс
11.20 Фольк-music
12.25 Т/с «Дівчата війни»
16.00, 02.30 Теніс. Кубок 

Девіса. Ізраїль-Україна
19.00 Х/ф «Золото»
21.00, 01.10 Новини
21.30 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 
морів»

22.45 Мегалот
23.00 Борхес
23.30 Д/с «Аболіціоністи»
00.35 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
01.30 Надвечір’я. Долі
05.15 Т/с «Таксі»

UA: ПЕРШИЙ

03.10 Служба розшуку 
дітей

03.15, 02.00 Зона ночі
05.49, 07.09 Kids Time
05.50 М/с «Губка Боб і 

Прямокутні штани»
07.10 Т/с «Татусеві дочки»
08.00 Заробітчани
10.00 Дешево та сердито
11.00 Зірки під гіпнозом
13.15 Зіркові яйця
15.00 Х/ф «Зоряні війни: 

Прихована загроза»
18.00 Х/ф «Зоряні війни: 

Атака клонів»
21.00 Х/ф «Зоряні війни: 

Помста сітхів»
00.00 Х/ф «Район 9»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Х/ф «Мріяти не 

шкідливо»
07.55 «Караоке на 

Майдан»

08.55 «Все буде смачно!»

09.50 «Зважені та щасливі 

- 7»

13.05 «Сюрприз, 

сюрприз!»

16.15 «Хата на тата»

19.00 «Х-Фактор - 8»

22.00 «Вiкна-Новини»

22.30 Т/с «Тато Ден»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»

06.00 «Спеція»

07.50 «Чи знаєте ви, що...»

08.25 «Мультфільми»

09.20 М/ф «Трістан та 

Ізольда»

11.00 Х/ф «Король - 
полярний ведмідь»

12.50 «Орел і Решка. 

Навколосвітня 

подорож»

00.00 Х/ф «Тиха гавань»
02.00 «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 

«Обираючи долю»
21.50 Т/с «Випробування 

вірністю»
01.10 Реальна містика
03.40 Т/с «Закон і 

порядок: Спеціальний 
корпус»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.00, 18.00 

Паралельний світ
09.00 Містична Україна
09.50 Великі танкові 

битви
11.40, 21.00 НЛО з 

минулого. Давні 
прибульці

13.30, 23.40 
Паранормальний світ

14.20 Найнебезпечніші 
тварини

15.20 Дивовижний 
Ізраїль

17.10 У пошуках краси
22.40 Долоня: код 

майбутнього
03.40 Ризиковане життя

МЕГА

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

Вихідний»
10.00, 23.15 «Світське 

життя»
11.00 «Життя без обману 

2017»
12.30 Т/с «Догори 

дри´ом»
16.30 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка 

2017»
20.15 «Українські 

сенсації»
21.15 «Вечірній квартал 

2017»
00.15, 04.15 «Вечірній 

Київ»

1+1

05.45 Х/ф «Пригоди 
Буратіно»

08.20, 11.00 Х/ф «Щит 
і меч»

10.00, 02.35 Док.проект 
«Володимир Басов. 
Бігун на довгі дистанції»

16.15 Т/с «Джерело 
щастя»

20.00 «Подробиці»
20.30 Творчий вечір 

Леоніда Агутіна
23.45 Великий бокс. 

Віктор Постол 
- Джамшидбек 
Наджмітдінов

03.20 Х/ф «Чарівний 
голос Джельсоміно»

ІНТЕР

05.00 Т/с «Відділ 44»
06.30 Дивитись усім!
07.25 Без гальм
08.25 М і Ж
09.25 Дизель-шоу
10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи
12.45 Факти
13.00 Т/с «На трьох»
14.40 Х/ф «В облозі»
16.45 Х/ф «В облозі-2. 

Територія темряви»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Морський 

бій»
22.45 Х/ф «Обитель 

зла-4. Життя після 
смерті»

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

ICTV

06.50, 05.30 Корисні 
підказки

07.10 Це наше-це твоє
07.15 М/ультмікс
10.45 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»
11.10 М/ф «Клуб Вінкс: 

Таємниця загубленого 
королівства»

12.50 Х/ф «Каштанчик: 
герой Центрального 
парку»

14.25 Готель Галіція
18.00 М/ф 

«Льодовиковий період 
3. Ера динозаврів»

19.40 Танька і Володька
22.20 Х/ф «Кур’єр із 

раю»
00.00 Казки У Кіно
01.05 Одного разу в Одесі
03.00 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, 10.05, 03.40 

«Волинська веселка»
08.30 «Грані»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
11.00 «Вісник обласної 

ради»
11.30, 16.30, 22.45 Тема 

дня
12.00 «Натхнення»
12.30 «Протилежний 

погляд»
13.25 Т/ф «Лесина тінь. 

Петро Косач…»
14.00 «Музичний 

проспект» (Пісні 
О.Синютіна)

14.40 Т/ц «Музеї 
Волині» (Кортеліський 
історичний музей)

15.00 Т/ц «Видатні 
волиняни» (Улас 
Самчук)

15.25 Т/ф «Та Волинь у 
мені»

16.00 Новини. День
17.00 «Підліткова студія 

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

громадянами»
18.30 Крок назустріч
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.30 Т/ф «Сенс життя»
20.00 «Акценти»
20.20 «Роки і долі»: 

«Живемо і працюємо 
для століть»

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

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

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

уст»
00.30 «Молодіжна студія»
01.20 «Сім нот»
02.35 Т/ц «Спадщина»
03.10 Т/ц «Видатні 

волиняни»
04.30 «Музичний 

проспект»
06.00 «Остання барикада»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Мультсеріал «Авто 
про добро»

06.30 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: 

«Веселка»

П’ЯТНИЦЯ 15 вересня
06.00, 19.55 Д/с 

«Орегонський путівник»
06.30, 09.25 Анонс дня
06.35, 07.30, 07.40, 08.15, 

18.00 Світ он лайн
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.20 Світ на Першому
08.40 М/ф «Книга 

джунглів»
09.05 Д/с «Розповіді про 

Хансік»
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.30, 19.20, 00.35 Д/с 

«Мистецький пульс 
Америки»

12.00, 13.10, 15.15, 02.35 
Теніс. Кубок Девіса. 
Ізраїль-Україна

13.00, 15.00, 18.30, 
21.00, 01.25 Новини

18.15, 01.10 Новини. Світ
18.45, 01.50 
19.00, 02.20 Новини. 

Культура
20.30 Борхес
21.30 Новини. Спорт
21.50 Богатирські ігри
22.35 Д/с «Дика планета»
23.00 «Схеми»
23.30 Д/с «Нью-Йорк»
00.20 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»
05.15 Т/с «Таксі»

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
04.40, 07.00 Абзац
05.39, 06.55 Kids Time
05.40 М/с «Губка Боб і 

Прямокутні штани»
08.00 Половинки
10.00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
16.15, 19.00 Топ-модель 

по-українськи
21.40 Х/ф «Палкі 

втікачки»
23.35 Х/ф «Воно»
01.40 Х/ф «Скалка»

НОВИЙ КАНАЛ
05.05, 23.25 Х/ф 

«Неідеальна жінка»

07.00 Х/Ф «Дихай зі 

мною»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Тато Ден»

19.55, 22.45 «Сюрприз, 

сюрприз!»

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

Юкрайна»
10.30, 00.50 «Розсміши 

коміка»
11.25, 19.00 «Орел і Решка»
12.25, 01.50 «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. Невидане»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 «Вечірній квартал»
02.40 «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, 00.00 Т/с «Вікно 

життя»
23.20 Спеціальний 

репортаж
02.00 Т/с «Закон і 

порядок: Спеціальний 
корпус»

УКРАЇНА
06.00, 19.00, 00.30 
Бандитська Одеса 
07.20, 12.50 Правила 
життя 08.20 Правда 
життя 09.20 Мисливці 
за зброєю 10.20 Хижа 
Арктика 11.20 У пошуках 
краси 12.10, 19.50 
Таємний код зламаний 
13.10 Містична Україна 
15.10, 23.40 Великі 
танкові битви 16.00, 
20.50 Скарби зі сховищ 
17.00 Найнебезпечніші 
тварини 18.00, 22.40 
Квест 21.40 Мистецтво 
виживання 03.00 Україна: 
забута історія 

МЕГА

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

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля 
- 3»

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

століття. Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.15, 23.00 «Ліга сміху 3»
01.50 «Вечірній Київ»

05.10 «Подробиці»
05.50 Мультфільм
06.20, 14.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.25, 12.25 Т/с «Не було 
б щастя»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
22.00 Х/ф «Крах 

інженера Гаріна»
02.55 Х/ф «Все 

перемагає кохання»
04.00 «Чекай мене»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Інсайдер
11.10, 13.20 Х/ф «В 

облозі-2. Територія 
темряви»

13.45 Т/с «На трьох»
14.20 Т/с «Північний вітер»
15.20, 16.10 Т/с 

«Спецзагін «Шторм»
16.50 Т/с «Винищувачі»
17.45 Т/с «Штрафбат»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.00 Х/ф «Обитель 

зла-3. Вимирання»
01.45 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
02.30 Дивитись усім!

ICTV

06.50, 05.30 Корисні 
підказки

07.10 Це наше-це твоє
07.15 М/ультмікс
10.45 Х/ф «Дівчинка з 

сірниками»
11.55 Повне 

перевтілення. Дім за 
тиждень

13.25 Х/ф «Холодне 
серце»

15.05 Т/с «Домашній 
арешт»

15.40, 03.45 Віталька
16.50 Готель Галіція
17.50, 01.20 Країна У
18.50 Танька і Володька
20.00 М/ф 

«Льодовиковий період 
3. Ера динозаврів»

21.50 Х/ф «Молодята»
23.30 Х/ф «Кур’єр із 

раю»

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»
10.50 «Книголюб»
11.05, 18.00, 03.20, 06.25 

«Волинська веселка»
11.35, 23.15 Тема дня
12.00 Т/ц «Творчий 

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

господар»
13.45, 04.30 «Музичний 

проспект»
14.25 «Натхнення»
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)
18.25 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 Т/ц «Видатні 

волиняни» (І.Корсак)
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 Вистава «Земляки» 

із Лобачівки»
03.15 Т/ц «Піщані історії»
05.30 Т/ц «Так було»
05.45 Т/ц «Манівцями»
06.00 Т/ц «Краєзнавча 

подорож»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 16.30 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

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

07.35 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»
14.00 Сад. Город. Квітник

АВЕРС 14.30 Шукаємо таланти
15.00 Х/ф «Акваріум»
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 Серіал 

«Посольство»
03.05 Т/с «Роксолана»
04.10 Феєрія мандрів
04.30 Ретроспектива: 

«Суворий юнак»

Фільм «Район 9»

Фільм «Крах інженера Гаріна»

Фільм «Кур’єр із раю»

00:00

22:00

23:30

kinokopilka.pro

Фільм «Морський бій»

20:05

scifi .bg

kinozayka.net

m
y-hit.org

edinstvennaya.ua

ЗНАЙШЛИ ВТРАЧЕНИЙ 
ФІЛЬМ 

Український науковий фільм «Людина 
і мавпа» 1930 року випуску режисера 

Андрія Вінницького, який вважали 
втраченим, випадково знайшли в 
Токійському кіноархіві, повідомляє 
Ukrinform.ua. Кіноплівку буде 
відреставровано в рамках підготовки до 
проведення Року Японії в Україні.

Інформації про фільм дуже мало.
«У статтях українських кінознавців 

1930-х років буквально одне речення, що 
«Людина і мавпа» – хороше наукове кіно. 
Його вважали втраченим. Зараз тривають 
переговори з японським архівом щодо по-
вернення плівки в Україну», – каже експерт 
Центру Довженка Тетяна Майборода.

кіно

телешоу

24tv.ua

соул. Анусі також захоплюється 
ним водінням,
ю автомобілів 
одорожувати.
ва, Рожден
у національ-
орі «Євро-
17» й навіть

шістки фіна-

’ є р у 
о у 
» 

-

edinstvennaya.ua
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Полюбити людину, яка відповідає тобі взаємністю, – це вже само по собі диво. 
Фільм «P.S. Я люблю тебе»
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НЕДІЛЯ 17 вересня
06.00 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.30, 09.25 Анонс дня

06.35, 07.30, 07.30, 

07.45, 08.15, 22.50 Світ 

он лайн

06.40 М/с «Піп відкриває 

світ»

07.50 Смакота

08.35 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 

морів»

09.30 Т/с «Гранд-готель»

16.00, 02.30 Теніс. Кубок 

Девіса. Ізраїль-Україна

20.30 Перша шпальта

21.00, 01.10 Новини

21.30 Д/с «Супервідчуття»

22.00, 01.30 Д/с «Вагасі - 

японські смаколики»

23.30 Богатирські ігри

00.10 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

05.15 Т/с «Таксі»

05.00, 12.45 Факти
05.30 Т/с «Слідчі»
07.35 Т/с «Відділ 44»
11.30, 13.00 Т/с «На 

трьох»
13.35 Х/ф «Морський 

бій»
16.05 Дизель-шоу
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.30 Комік на мільйон
22.05 Х/ф «Хеллбой-2. 

Золота армія»
00.35 Х/ф «Обитель 

зла-5. Відплата»
02.10 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
03.00 Провокатор

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 М/ультмікс
10.45 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»
11.25 Х/ф «Холодне 

серце»
13.00 Країна У
18.00 Х/ф «Молодята»
19.40 Танька і Володька
22.20 Казки У Кіно
01.45 Х/ф «Назар 

Стодоля»
03.15 Віталька

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

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

Волині»
10.05 «Підліткова студія 

«Клас!»
10.30, 19.30 «Медичний 

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

успіху»
12.15 Т/ц «Мандри кота 

Фініка»
12.30 Мультфільм
13.35 Т/ц «Кулінарія від 

Андрія»
14.00, 00.00 «Волинський 

тиждень»
14.30 «Кошик творчих 

ідей»
14.55 «Історія без купюр»
15.30 Т/ц «Молодіжний 

МІКС»
16.00 «Дзвони Волині»
16.45 1-й Фестиваль 

пісень В’ячеслава 
Хурсенка «Пряма» 
трансляція з 
Театрального майдану 
Луцька

19.00 Місто
19.55 Т/ф «Плекати ліс»
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Натхнення»
21.45 «Служба порятунку 

101»
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 1-й Фестиваль 

пісень В’ячеслава 
Хурсенка

02.50 «Служба порятунку 
101»

03.10 «Сенс життя»
03.40 «Піщані історії»
04.25 «Музика осені»
06.00 «Український клуб»

05.05 Х/ф «Кохання 

Надії»

09.00 «Все буде смачно!»

11.00 «Караоке на 

Майдан»

12.00 «МастерШеф - 7»

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

20.55 «Один за всіх»

22.10 «Х-Фактор - 8»

05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.25 Х/ф «Король - 

полярний ведмідь»
10.10 М/ф «Трістан та 

Ізольда»
11.50 «Орел і Решка. 

Навколосвітня 
подорож»

23.00 Х/ф «Банди Нью-
Йорка»

02.15 «Вечірній квартал»
03.45 «Нічне життя»

06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
09.50 Т/с «Жіночий 

лікар 3»
14.50 Х/ф «В очікуванні 

весни»
17.00, 20.00 Т/с 

«Зимовий вальс»
19.00, 05.50 Події тижня з 

Олегом Панютою
21.50 Т/с «Обираючи 

долю»
02.00 Реальна містика
03.30 Т/с «Черговий 

лікар 3»

06.00 Бандитська Одеса
07.00, 18.00 

Паралельний світ
09.00 Містична Україна
09.50 Повітряні бої
10.10 Великі танкові 

битви
11.40, 21.00 НЛО з 

минулого. Давні 
прибульці

13.30 Долоня: код 
майбутнього

14.20 Найнебезпечніші 
тварини

15.20 У пошуках краси
22.40 Паранормальний 

світ
00.30 Підроблена історія
03.40 Брама часу

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»
23.20 Х/ф «Наїзниці та 

янголи»
01.05 «Аргумент кiно»
02.00 «Світське життя»
04.45 «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»

05.25, 20.00, 01.50 
«Подробиці»

05.55 Мультфільм
06.25 Х/ф «Кохана жінка 

механіка Гаврилова»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Рай 

і пекло»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
12.00 Х/ф «Ой, 

мамочки!»
14.00 Творчий вечір 

Леоніда Агутіна
16.30 Х/ф «Я його 

зліпила»
18.30 «Крутіше всіх»
20.30 Т/с «Його любов»
00.05 Х/ф «Дев’ять 

ознак зради»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

04.43, 05.59 Kids Time
04.45 М/с «Губка Боб і 

Прямокутні штани»
06.00 Топ-модель по-

українськи
08.45 М/ф «Втеча з 

планети Земля»
10.35 Х/ф «Загублені в 

космосі»
13.00 Х/ф «Зоряні війни: 

Атака клонів»
16.00 Х/ф «Зоряні війни: 

Помста сітхів»
19.00 Х/ф «Зоряні війни: 

Пробудження сили»
22.00 Х/ф «Інший світ: 

Пробудження»
23.45 Х/ф «Йогануті»
01.15 Х/ф «Воно»

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

АВЕРС 14.00 Дайджест
14.30 Заживемо
14.50 Вголос
15.00 Серіал 

«Посольство»
19.00 Д/ф «Наш чудовий 

Всесвіт»
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: «В 

мирні дні»

ФУТБОЛ 1

ПН 11 вересня ВТ 12 вересня СР 13 вересня ЧТ 14 вересня ПТ 15 вересня СБ 16 вересня НД 17 вересня
06.00 Сток Сіті - МЮ. 
Чемпіонат Англії 07.45, 21.25, 
05.25 Журнал Ліги Чемпіонів 
08.15 Сталь - Маріуполь 10.00, 
15.40, 22.45 Футбол NEWS 
10.20 «Великий футбол» 12.00 
Реал - Леванте. Чемпіонат 
Іспанії 13.50 Шахтар - Зоря 
16.00 Журнал Ліги Європи. 
Прем’єра 16.55 Ман Сіті - 
Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
18.45 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру. Прем’єра 19.40 
Барселона - Еспаньйол. 
Чемпіонат Іспанії 21.55 
LIVE. Малага - Лас-Пальмас. 
Чемпіонат Іспанії 23.55 
Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру 00.50 Ворскла - Олімпік 
02.40 Журнал Ліги Європи 
03.35 Бернлі - Кристал Пелес. 
Чемпіонат Англії 

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.15, 17.20 
Вест Гем - Гаддерсфілд. 
Чемпіонат Англії 09.05, 04.55 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Зірка - 
Чорноморець 12.10 «Великий 
футбол» 13.55 Барселона - 
Еспаньйол. Чемпіонат Іспанії 
19.10 Шахтар - Зоря 21.00 
Журнал Ліги Чемпіонів 21.30 
LIVE. Барселона - Ювентус. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 23.40 
Топ-матч 23.50 Огляд 
вівторка. Ліга Чемпіонів 
УЄФА. Прем’єра 01.15 
Селтік - ПСЖ. Ліга Чемпіонів 
УЄФА. Прем’єра 03.05 Реал - 
Леванте. Чемпіонат Іспанії 

06.00 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру 06.55 МЮ - Базель. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 08.40 Огляд 
вівторка. Ліга Чемпіонів УЄФА 
10.00, 13.40, 15.55, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Селтік - ПСЖ. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 12.10 Шахтар - Зоря 
13.55 LIVE. Шахтар - Наполі. 
Юнацька Ліга УЄФА 16.15 «Ліга 
Чемпіонів. ONLINE» 19.35, 
23.40, 05.25 Топ-матч 19.40 
Барселона - Ювентус. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 21.30 LIVE. 
Тоттенгем - Боруссія (Д). Ліга 
Чемпіонів УЄФА 23.50 Огляд 
середи. Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра 01.15 Феєнорд - Ман 
Сіті. Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра 03.05 «Сіткорізи» 
03.35 Сталь - Маріуполь 

06.00 Журнал Ліги Європи 
06.55 Феєнорд - Ман Сіті. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 08.40 Огляд 
середи. Ліга Чемпіонів УЄФА 
10.00, 15.40, 20.45 Футбол 
NEWS. LIVE 10.25, 01.50 
Тоттенгем - Боруссія (Д). Ліга 
Чемпіонів УЄФА 12.10 МЮ - 
Базель. Ліга Чемпіонів УЄФА 
13.55 Ліверпуль - Севілья. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 16.05 Шахтар 
- Наполі. Ліга Чемпіонів УЄФА 
17.50 «Ніч Ліги Чемпіонів» 
18.40 «LaLiga Chronicles». 
Чемпіонат Іспанії. Прем’єра 
19.00 «Шлях до Ліона» 19.50 
LIVE. Динамо - Шкендербеу. 
Ліга Європи УЄФА 21.55 LIVE. 
Арсенал - Кельн. Ліга Європи 
УЄФА 00.00 Аустрія - Мілан. 
Ліга Європи УЄФА. Прем’єра 
03.40 «Ліга Європи. ONLINE» 
05.30 «LaLiga Chronicles»

06.00, 01.50 Герта - Атлетік. 
Ліга Європи УЄФА 07.45 Селтік 
- ПСЖ. Ліга Чемпіонів УЄФА 
09.30 «Сіткорізи» 10.00, 15.40, 
22.45 Футбол NEWS. LIVE 10.25 
Арсенал - Кельн. Ліга Європи 
УЄФА 12.10 Огляд вівторка. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 13.00 
Аустрія - Мілан. Ліга Європи 
УЄФА 14.45 Огляд матчів. 
Ліга Європи УЄФА. Прем’єра 
16.05, 20.25 «Шлях до Ліона» 
16.55 Динамо - Шкендербеу. 
Ліга Європи УЄФА 18.40 
Зоря - Естерсунд. Ліга Європи 
УЄФА 21.25 Світ Прем’єр-Ліги 
21.55 LIVE. Борнмут - Брайтон. 
Чемпіонат Англії 00.00 Шахтар 
- Наполі. Ліга Чемпіонів УЄФА 
03.40 Ліверпуль - Севілья. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 05.30 
Топ-матч 

06.00 Арсенал - Кельн. Ліга 
Європи УЄФА 07.45 Чемпіонат 
Іспанії 08.15 Барселона - 
Ювентус. Ліга Чемпіонів УЄФА 
10.00, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Шахтар - Наполі. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 12.10 
Динамо - Шкендербеу. Ліга 
Європи УЄФА 13.55 Чемпіонат 
Англії. Передмова до туру 
14.25 LIVE. Кристал Пелес - 
Саутгемптон. Чемпіонат Англії 
16.30 Світ Прем’єр-Ліги 17.00, 
19.10, 21.25 Топ-матч 17.10 
LIVE. Хетафе - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 19.25 LIVE. 
Бетіс - Депортіво. Чемпіонат 
Іспанії 21.40 LIVE. Атлетіко - 
Малага. Чемпіонат Іспанії 23.40 
Олександрія - Сталь 01.25 Огляд 
матчів. Ліга Європи УЄФА 02.20 
Тоттенгем - Свонсі. Чемпіонат 
Англії 04.10 Маріуполь - Зірка 

06.00 Зоря - Естерсунд. Ліга 
Європи УЄФА 07.45 Світ 
Прем’єр-Ліги 08.15 Хетафе - 
Барселона. Чемпіонат Іспанії 
10.00, 15.40, 20.15 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Журнал 
Ліги Чемпіонів. Прем’єра 
10.50 Олександрія - Сталь 
12.40, 14.55, 16.55, 19.10 
Топ-матч 12.55 LIVE. Алавес 
- Вільярреал. Чемпіонат 
Іспанії 13.45, 17.45 Футбол 
Tables 15.10 Журнал Ліги 
Чемпіонів 16.00 Огляд матчів. 
Ліга Європи УЄФА 17.10 LIVE. 
Жирона - Севілья. Чемпіонат 
Іспанії 19.15 LIVE. Олімпік 
- Динамо 21.20 «Ве ликий 
футбол» 23.00 Челсі - Арсенал. 
Чемпіонат Англії 00.50 Огляд 
середи. Ліга Чемпіонів УЄФА 
02.15 Сосьєдад - Реал 04.05 
МЮ - Евертон. Чемпіонат Англії 

УКРАЇНСЬКИЙ СПІВАК 
СТАВ БАТЬКОМ 

У 25-річного співака Олександра 
Кривошапка народилася донечка. 

Кажуть, що обраницею зірки стала 
модель та акторка Марина Кінскі.

«Я жив це життя 
для себе до того мо-
менту, як узяв твоє 
тільце на руки. На 
тебе чекають добрі 
та злі люди, щастя і 
смуток, успіхи і па-
діння, друзі й воро-
ги. Цей світ жорсто-
кий, попереду в тебе 
величезний шлях із безліччю сюжетів і по-
воротів, але одне залишиться непорушним 
назавжди – твій тато не припинить любити 
тебе ніколи. З днем народження, донечко», – 
написав він в інтернеті. 

Олександр Кривошапко був одруже-
ний із хореографкою Тетяною Денисовою, 
головною постановницею шоу «Х-Фактор» і 
суддею проекту «Танцюють всі». Обраниця 
співака була старшою за нього майже на 12 
років. Після численних сварок та року по-
дружнього життя вони розлучилися.

зіркове поповнення

Фільм «Хеллбой-2. Золота армія»

22:05

fdb.cz

Фільм «Загублені в космосі»

10:35

w
arnerfi lm

.ru

Юліана Короченцева 
з Черкас на 

конкурсі «Місіс Всесвіт» 
у ПАР отримала титул 
«Найкрасивіша жінка 
Всесвіту», пише Сlutch.

«Гарні новини з конкурсної 
програми «Місіс Всесвіт-2017». На 
офіційній церемонії вручення спе-
ціальних титулів мене визнали най-
красивішою жінкою Всесвіту. Журі 
вручило мені титул Woman Mrs. 
Universe Mrs. BEAUTIFUL WOMEN», – 
написала Юліана в інтернеті. 

На цьому конкурсі оцінюють 
не тільки зовнішні дані учасниць з 
різних країн світу, а й вбрання. Крім 
того, на відміну від традиційних 
конкурсів краси, учасниці «Місіс 
Всесвіт» мають бути успішними в 
сімейному житті та у кар’єрі.

Юліана Короченцева – чудова 
дружина і мама, а ще – режисер, 
продюсер і директор дизайнер-
ського центру. Вбрання для неї 

знай наших! 

розробляла українська дизайнер-
ка Ірина Марчук. Вона створила 
чотири яскраві образи. Варто від-
значити, що для створення суконь 
знадобилося близько 15 кілограмів 
бісеру.

«Це було дуже нелегке й від-
повідальне завдання. Адже ми ро-
зуміємо, що за нарядом, у якому 
українка вийде на сцену, оцінюють 
також імідж і престиж всієї країни. 
Тому, створюючи сукні для Юліани, 

я керувалася рисами, якими має 
бути наділена кожна дівчина – жі-
ночність, елегантність і гармонія», 
– розповіла Ірина Марчук.

Відомо, що Юліана Короченце-
ва народилася в Черкасах. Закінчи-
ла з відзнакою музичну школу (клас 
фортепіано) та загальноосвітню із 
золотою медаллю, після чого обра-
ла професію співробітника правоо-
хоронних органів. Юридичну освіту 
Юліана отримала в Луганській ака-

демії внутрішніх справ на слідчо-
криміналістичному факультеті, пра-
цювала в органах внутрішніх справ. 
Згодом вийшла заміж і народила 
двох дітей.

Має досвід роботи на теле-
баченні й радіо, знімає коротко-
метражні фільми та рекламу, пише 
статті, сценарії, організовує куль-
турні та освітні проекти для дітей, 
в тому числі благодійні заходи для 
дітей-переселенців із зони АТО.

УКРАЇНКА – НАЙКРАСИВІША ЖІНКА ВСЕСВІТУ 

facebook Yuliana Korochentseva

tsn.ua

kp.ua

Юліана Короченцева



ПОРАДИ
www.volynnews.com 17

www.volynnews.com
Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й  Їсти і пити потрібно стільки, щоб наші сили цим відновлювалися, а не пригнічувалися. 

Ціцерон

№ 35 (83)  7 вересня 2017 року

Телефони для оголошень: 0332-78-22-06, 066-163-03-15    купи-продай     ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ

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

МФО 303440

ЩОБ НЕ СИВІТИ, ТРЕБА:
• пити багато води; за ї ї нестачі поживні речовини 

не досягають волосяних фолікулів, тому 
необхідно споживати 1,5 літра води на день;

• їсти продукти з підвищеним вмістом фолієвої 
кислоти, омега-3 жирних кислот, а також 
вітамінів групи В;

• займатися спортом;
• не курити;
• уникати стресових ситуацій. 

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 цеглу червону, пісок, ще-
бінь, відсів, камінь бутовий (формак), 
ґрунт на вимостку, послуги самоскидів. 
050-644-59-59, 097-187-90-50.

 Продам металеву сітку для огорожі, 
стовпці, хвіртку, художню ковку, ворота. 
066-233-86-51, 095-206-74-97.

 Продам дрова, торфобрикет, пісок з 
кар’єру, відсів, щебінь різних фракцій, 
блоки будівельні, цеглу. Доставка пило-
матеріалів. 050-378-19-98.

 Щебінь, відсів, пісок, камінь бутовий, ка-
мінь річковий, цегла (100, 75, облицюваль-
на, вогнетривка), блоки (газоблоки, блоки 
з відсіву та фундаментні), клей для бло-
ків, цемент. Доставка, послуги маніпулято-
ра та самоскида. Гірка Полонка, вул. Луць-
ка, 9. 050-529-95-20, 096-429-69-75.

 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.

а ви знали? на замітку ЧОМУ СИВІЄ ВОЛОССЯ 

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

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

066-790-01-26 (Анастасія)

Íà âèðîáíèöòâî 

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

066-790-01-26 (Анастасія)

Í á

 Продам дрова, пісок, щебінь різних 
фракцій, блоки будівельні, цеглу. Достав-
ка пиломатеріалів вантажопідйомністю 
до 12 т. 050-378-19-98.

 Продам колодязні кільця. 
050-907-09-70, 096-573-06-03.

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

АВТО

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

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

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

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

НЕРУХОМІСТЬ

 Продам 1-кімн. квартиру площею  
43 м2 у новобудові в Луцьку. Ціна $13500. 
098-66-06-303.

 Продам земельну ділянку площею 
10,2 соток під забудову в с. Великий Оме-
ляник на березі річки. Комунікації поряд. 
099-114-54-15.

 Терміново продам 1-кімн. квартиру в 
р-ні ЛПЗ у Луцьку, 4/9 пов. цегл. буд., є 
лічильники газу, води, металопласти-
кові вікна, балкон. Ціна за домовленіс-
тю. 099-364-91-43.

Здам приміщення 150 м2 на вул. Фе-
дорова, 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 Луць-
ку. 31 м2, 2/5, ц, новий ремонт, сантех-
ніка, електрика, вмебльована кухня, 
вікна 5-камерні, балкон. Ціна договірна. 
050-844-74-26, 067-361-04-05.

 Продам 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 
господарськими спорудами у с. Люб-
че, Рожищенський р-н. Земельна ділян-
ка 0,40 га, повністю приватизована. Є 
газ, криниця. Можлива оплата частинами. 
063-674-48-22.

 Продам газифікований житловий цегля-
ний будинок з усіма надвірними споруда-
ми в с. Марковичі, Локачинський р-н, зе-
мельна ділянка – 0,45 га. 067-132-02-35.

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

РОБОТА

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

 На харчове та кондитерське виробни-
цтво потрібні працівники (жінки) для ро-
боти на устаткуванні, інженер-механік, 
прибиральниці й різноробочі, борошно-
розважувач. 067-382-28-96 (з 10:00 до 
17:00).

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

 Потрібні працівники у продуктовий су-
пермаркет «Biedronka» (Польща). Робо-
та для жінок – викладання товарів на по-
лиці, прийом і сортування продукції тощо. 
Робочий день – 8-9-10-12 год (6 днів на 
тижд.). Зарплата – 10 зл./год. Житло без-
платне. Чоловіків запрошують на роботу 
на продуктових складах. Обов’язки: пере-
сування складом на електрокарах, заван-
таження товару та доставка до місця ви-
вантаження. Проходження інструктажу з 
техніки безпеки та отримання прав на во-
діння кара, безплатно видають робочий 
одяг (лише чоловікам). 097-908-64-46 
(Вікторія). Є й інші вакансії, можлива до-
помога у виготовленні документів. Усі ва-
кансії – 100% безплатні.

ПОСЛУГИ

 Надаю інформпослуги: безплатна кон-
сультація, повний пакет документів на візу 
(запрошення, анкета, страховка, броню-
вання готелю тощо). Луцьк, вул. Ковель-
ська, 1. 099-315-22-72, 093-205-02-80 
(Оксана Володимирівна), 067-914-15-78 
(Альона), 095-925-23-92, 096-598-11-52 
(Оксана), 066-147-12-96 (Іванна).

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

РІЗНЕ

 Продам памперси для дорослих (тру-
сики). Можна гуртом. 066-900-86-63, 
097-831-34-53.

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

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

 Виготовляємо пам’ятники з мармуро-
вої крихти, а також із природного каменю. 
050-907-09-70, 096-573-06-03.

Кажуть, якщо нападає гикавка, 
то хтось вас згадує. Так це чи ні, 
але гикавка завдає нам чимало 
прикрощів. Як стверджують 
фахівці, спричинити таку 
неприємність можуть подразнення 
кишечника, переохолодження та 
нервові розлади. Щоб побороти 
гикавку: 

 ковтніть маленькими шматочками 
льоду, випийте кілька ковтків холодної 
води і заткніть вуха пальцями;

 сильно натисніть руками на ділянку 
діафрагми;

 кілька разів швидко й глибоко вдих-
ніть і дуже повільно видихніть. Це досить 
добре допомагає при гикавці, яка виникла 
на нервовій основі;

 затримайте дихання і з’єднайте на 
двох руках мізинці з великими пальцями, 
немов утворюючи два кільця;

 наставте вістря ножа на перенісся 
людини, яку мучить гикавка, і примусьте 
її уважно дивитися на це вістря. Зазвичай 
через півхвилини гикавка зникає.

ДОШКУЛЯЄ 
ГИКАВКА? 
ДИВІТЬСЯ НА 
ВІСТРЯ НОЖА 

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
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«Дах Фасад»

рр

«ТЕПЛІ КРЕДИТИ» 
на енергоефективні ВІКНА

«Оплата частинами» 
на весь асортимент:

� ДВЕРІ ВХІДНІ

� ВОРОТА ГАРАЖНІ

� ПІДВІКОННЯ

Заведено вважати, 
що сиве волосся 
з’являється в 

старшому віці. Але 
як підтверджують 
статистичні дані, понад 
40% людей до 30 років 
мають таку проблему. 
Причому сиве волосся в 
ранньому віці з’являється 
і в чоловіків, і у жінок.

Яскравість кольору волос-
ся забезпечує пігмент меланін. 
Він виробляється клітинами, які 
є у волосяних цибулинах. Сиві 
пасма всередині заповнені буль-
башками повітря, а в нормальних 
локонах міститься пігмент.

Основними факторами вва-
жаються спадковість і генетика. 
Якщо батьки рано посивіли, то це 
відбувається і з їхніми дітьми. Та-
кож сиве волосся в ранньому віці 
з’являється через стреси й свід-
чить про проблеми з нервовою 
системою. Ще однією причиною 
виникнення сивих пасом є пога-
на екологія. Часто цю проблему 
супроводжує нестача кальцію і 
міді.

Вважається, що постійне фар-
бування стимулює втрату мелані-

ну. Після трьох років регулярно-
го застосування фарбувальних 
речовин з’являються сиві воло-
синки. А от рання сивина у чоло-
віків – через куріння.

Часто з’ява сивини виникає 
через різноманітні захворюван-
ня. Хвороби впливають на об-
мінні процеси, в результаті чого 
сивіє волосся. Якщо у людини 
захворювання серцево-судинної 
системи, порушення функції за-
лоз внутрішньої секреції, проб-
леми з нервовою системою, за-
хворювання органів травлення, 
анемія або порушення роботи 
щитоподібної залози, вірусні не-
дуги та хвороби нирок, то волос-
ся також сивітиме.

Аби цього не сталося, реко-
мендовано споживати молочні 
продукти (вони містять багато 
кальцію), хліб з пшениці та устри-
ці (багаті на хром), гарбузове на-
сіння, яйця, курятину і квасолю 
(багаті на мідь). Для поповнення 
організму йодом варто спожи-
вати рибу, часник, чорну сморо-
дину і хурму. Джерелами цинку 
вважаються яйця і гриби. У разі 
нестачі заліза необхідно спожи-
вати гречку, яловичину і какао.

kosm
etic.com

.ua

Спадковість і генетика – головні причини сивини
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  Наталія ЛЕГКА
Фото автора  
Старовижівський район

самородки з глибинки ФІАЛКОВЕ ЦАРСТВО 
ТАМАРИ КУХАРЧУК

мереживо долі УПІЙМАТИ ПТАХУ ЩАСТЯ

Тамара Кухарчук 
багато років жила 
в Хмельницькій 

області, де працювала 
вихователькою та 
методистом у дитячому 
садку. Втім обставини 
змусили повернутися 
на Волинь, у рідне село 
Седлище: захворіла 
старенька мама. Згодом 
перетягнула на Полісся й 
чоловіка Олександра, в 
якого талант до всілякого 
ремесла: він хороший 
електрогазозварювальник, 
виготовляє дерев’яні меблі. 
Вміє зліпити з гіпсу будь-
яку фігурку, деякі з них і 
нині прикрашають подвір’я. 
До снаги пану Олександру 
ще й швецька справа, ба 
навіть в’язання. 

«Саша рано втратив батька, тож 
був першим маминим помічни-
ком, – каже дружина. – У 14 років 
сам збудував літню кухню. Хотів на-
вчатися в художній школі, бо мав 
такий талант, але не дозволили сі-
мейні обставини. Удома чоловік об-
ладнав хорошу майстерню. У нього 
така звичка: зачиниться в ній і каже, 
що жінка не має бачити, що він ро-
бить, вона має оцінити результат 
його творчості».

До пари чоловікові й Тамара Во-
лодимирівна, бо наділена від при-
роди різноманітними талантами. 
Любить не лише господарювати, а 
й фотографує, гарно співає, вміє ви-
готовити ляльку-мотанку і є затятим 
рибалкою.

Тож переїхавши на Полісся, Ку-
харчуки відремонтували батьків-
ську хату, облагородили ставок, по-
садили молоденький сад і розвели в садибі стільки всіляких квітів, що 

ясніє вона з ранньої весни до піз-
ньої осені всіма барвами веселки. 

В оселі Кухарчуків теж зелено: 
більш як півтори сотні різноманіт-
них вазонів, половина з яких – фіал-
ки. Справжнісіньке царство. Але яке 
воно клопітне, годі й передати, бо 
ця квітка найтепліше відгукується 
на любов, з якою її доглядають. Тож 
іноді доводиться навіть розмовляти 
з нею. У Тамари Володимирівни до-
свід вирощування фіалок такий, що 
позаздрить кожна господиня.

«Розмножую їх зі звичайного 
листочка, – ділиться секретами. 
– Ставлю його у воду, «приправлену» 
активованим вугіллям. На півлітра 
води додаю 6-8 таких пігулок. Коли 
листочок пускає хороше коріння, 
висаджую в землю. На дно горщика 
кладу керамзит, таким чином роблю 

повітряну подушку. Землю для фіа-
лок використовую магазинну. Най-
кращий ґрунт – голландський, той, 
який нагадує мох. Але, на мою дум-
ку, в ньому надмір поживних речо-
вин, тому наполовину «розбавляю» 
його з іншою землею для фіалок, 
теж придбаною в агромагазині».

Тамара Володимирівна показує 
молодесенькі розетки фіалок. Вони 
ще зовсім маленькі, але пуп’янки, 
які ось-ось розпустяться, свідчать, 
що незабаром на вазоні з’являться 
квіти. Вони та темно-зелені м’ясисті 
листки – вагомий доказ того, що рос-
линці така ґрунтосуміш до вподоби.

– Загальновідомо, що фіалки 
світлолюбні, але вони не витриму-
ють прямого сонячного промін-
ня, – розповідає про премудрості 
вирощування цих квітів пані Тама-
ра. – Тому влітку о десятій ранку я 

стараюся прикрити вікна занавіска-
ми, щоб не попеклися ніжні листоч-
ки рослинок. Або переношу вазони, 
що набралися сили, в іншу кімнату.

Теплої пори року один раз на 
тиждень господиня підливає фіалки 
відстояною водою. Ллє її у мисочки, 
в яких стоять горщики з вазонами, 
квіти вбирають потрібну кількість 
вологи. А через десять хвилин після 
поливу пані Тамара зливає ту воду, 
що залишилась у піддонах. Узимку, 
звичайно, робить це рідше. Голов-
не – не передати рослинці вологи, 
бо фіалка її дуже боїться, вона за-
гниває і гине, врятувати її в такому 
випадку практично неможливо. 
Коли жінка бачить, що земля у вазо-
ні волога, не поливає його у визна-
чений термін зовсім.

Загалом на поливання кімнат-
них квітів господиня нині витрачає 
до трьох годин. 

«Щоб фіалки довго і гарно цвіли, 
рекомендую у поливану воду дода-
вати перекис водню в розрахунку 
дві столові ложки на літр води, – 
каже Тамара Володимирівна. – І, зви-
чайно ж, не забувати підживлювати 
їх. Використовую для цього рідке 
добриво «Стимул» для фіалок. У два 
літри води додаю два ковпачки мін-
добрива. Можна також використо-
вувати «Добриво універсальне» для 
квітучих та зелених вазонів за такою 
ж рецептурою. Органічними добри-
вами у вирощуванні кімнатних квітів 
не користуюся з відомих причин. До 
того ж, органіка може попалити рос-
линки. Раніше, коли використовува-
ла домашній ґрунт для вирощуван-
ня вазонів, обов’язково додавала в 
нього ще й попіл».

Господиня нагадує про те, що 
важливо пам’ятати про обприску-
вання фіалок. Вона це робить теп-
ленькою водичкою і дуже акуратно 
один раз на місяць, вважає, що лис-
точки теж дихають, тому їм потрібна 
вода, та й пил на них осідає.

  Оксана ГОЛОВІЙ

Сьогодні Ліна з малим 
Вітьком знову до 

вечора сиділи за ліжком 
у кутку. Бо тато з мамою 
вкотре не поділили 
пляшки з оковитою, тож 
обшарпаною кімнатою 
їхньої занедбаної 
квартирки на околиці 
невеличкого містечка 
літали тарілки, стільці та 
відбірні матюки. 

Відтак, як завше, батько за ко-
мір виставив маму за двері, допив 
залишки горілки й упав як мертвий 
на заяложений килимок на підло-
зі.  Ліна однією рукою притискала 
братика до грудей, а іншою щосили 
затискала собі рота, аби не зрони-
ти ані звуку, бо ж тоді їх викриють і 
буде друга серія побоїв...

Вони завше шукали прихистку у 
сусідки Віри Йосипівни. Саме вона 
вчила Ліну смажити млинці, що їх 
так любив Вітько, показувала, як 
правильно чистити картоплю, мити 
підлогу, прасувати одяг, заплітати 
косички. Бо ж мамі було ніколи... 
Діти й онуки Віри Йосипівни жили 
в далекій Каліфорнії, тож старень-
ка радо приймала у себе малих 
сусідів-зайд. Шкодувала, бо й сама 
колись потерпала через дебоші 
батька-п’янички.

«Коли виросту, заберу Вітька й 
поїду звідси якнайдалі, щоб ніколи 
їх не бачити», – шепотіла, сьорбаю-
чи запашний чай з лимоном, Ліна. У 
них вдома такого чаю зроду не було. 
Батьки пили горілку, а діти – іржаву 
воду з-під крана. Віра Йосипівна 
вкладала їх на великому дивані у 
вітальні. Вкривала теплою ковдрою 

і читала казки на ніч – про принців 
і принцес, про чарівних птахів, що 
виконували бажання. «От би й мені 
таку птаху щастя впіймати. Чи бодай 
раз на неї подивитися», – вже заси-
наючи, мріяла Ліна.

Школяркою вона бігала робити 
домашні завдання до Віри Йосипів-
ни. Жінка навчала її французької, 
давала цікаві книжки, що їх Ліна чи-
тала запоєм. Та й Вітька до першого 
класу проводжала добра сусідка. А 
одного дня, повертаючись зі школи, 
діти застали біля свого під’їзду ма-
шину швидкої, а біля дверей квар-
тири – натовп наляканих сусідів. 
Віра Йосипівна забрала їх до себе. 
Дорогою Ліна вловила уривки фраз: 
«Жах... Порізали одне одного...». Від 
почутого у дівчинки кров холонула 
в жилах. Адже попри все, вона таки 
любила своїх батьків, іноді навіть 
шкодувала й намагалася їх виправ-
дати. А тепер вони з Вітьком – сиро-
ти. Що ж буде?!

А було все до болю банально: 
оскільки далекі родичі не поспіша-
ли ставати опікунами для сиріт, а 
Вірі Йосипівні цього не дозволили 
через вік, Ліну з Вітьком забрали в 
інтернат. 

...Коли на урочистій лінійці в 
інтернаті красуні й відмінниці Ліні 
вручили атестат, а з ним – і таку 
очікувану самостійність, дівчина 
була на сьомому небі від щастя. 
Тільки що з нею, тією самостійністю, 
тепер робити? Вона повернулася 
у порожню квартиру. Зробила ге-
неральне прибирання. Викинула 
купу мотлоху. Навідала стареньку 
Віру Йосипівну. Поскладала усі свої 
книжки про принців та птахів щас-
тя. «Дивачка, вже доросла, а й досі у 

казки віриш», – усміхнулася власно-
му відображенню в дзеркалі. 

Ясного вересневого ранку Ліна, 
як завше, замріяна, чимчикувала на 
ринок. Хотілося чогось смачненько-
го приготувати для братика, якого 
тепер щовихідних забирала додому. 
«Дівчино, а ви не пробували себе в 
кіно?» – приємний на вигляд моло-
дик виріс перед нею ніби нізвідки. 
Вона лишень відмахнулася, бо з усі-
лякими дурними пропозиціями до 
неї чи не щодня чіплялися. Однак 
чоловік навіть не збирався іти геть. 
Бо, здається, знайшов типаж, що 
його так довго шукав – тендітне дів-
чисько з великими наївними очи-
ма. «Дівчино, ви не бійтеся мене, я 
режисую дитячі казки, – усміхнувся 
молодик. – З непристойностями не 
чіплятимуся, обіцяю. Ну, я дуже вас 

прошу, погодьтеся на проби. У вас 
фотогенічне обличчя, я перекона-
ний, камера вас полюбить. До речі, 
я – Марат». 

...Перший день знімань фільму-
казки скидався для Ліни на якийсь 
калейдоскоп, де все мінялося із 
шаленою швидкістю. Її затвердили 
на роль дівчинки-сирітки, яка виру-
шила в далеку подорож на пошуки 
птахи щастя. Дивно, ну геть про неї 
казочка...

Режисер Марат, як і обіцяв, не 
чіплявся з непристойностями. Нав-
паки – він так ніжно піклувався 
про неї, що попервах це Ліну на-
віть лякало. Відтак і звикла до його 
уваги, до приємних несподіванок 
на кшталт букетика маків чи шоко-
ладки у шухляді. А якогось ранку 
прокинулася й збагнула, що вже не 

зможе без нього. Бо кохає! Тільки 
ж чи потрібна принцові на білому 
мерседесі дівчинка-сирітка, яка за-
губилася в пошуках птахи щастя? А 
знімання добігали кінця. Казка, звіс-
но ж, закінчувалася щасливо. Ліна ж 
не могла собі відповісти на запитан-
ня, що чекає на неї.

А він з’явився на порозі її винай-
маної квартири наступного ранку з 
величезним оберемком квітів. «Хут-
ко збирайся, у тебе кастинг об оди-
надцятій. Ось, приміряй, – Марат 
простягнув заспаній дівчині запа-
морочливу сукню. – Дівчинко моя, 
тебе помітили великі люди!».

...Завтра вона повертається в 
Україну. Як же довго – цілих сім мі-
сяців – тривали знімання. Якраз 
встигне до Вітька на випускний. 
Вони з Маратом вирішили, що піс-
ля весілля (так-так, режисер освід-
чився своїй попелюшці, а вона хіба 
могла відмовити?) заберуть хлопця 
до себе у столицю, влаштують у хо-
роший виш. А ще – куплять новий 
телевізор та крісло-гойдалку для 
старенької Віри Йосипівни, вона 
про це давно мріяла.

Нині, оглядаючись на власне 
минуле, Ліна вкотре з жахом думає: 
а що з нею досі було б, якби того ве-
ресневого ранку втекла від Мара-
та? Адже саме він став для дівчини 
і птахом щастя, і принцом, і долею. 
Ні, хай там що кажуть скептики, але 
якщо щиро вірити в дива, то вони 
неодмінно приходять у життя. І на-
віть дівчинка-сирітка з провінцій-
ного містечка може знайти дорогу 
до країни, де живе міфічна птаха 
щастя, що виконує найзаповітніші 
бажання.
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Фіалки найтепліше відгукуються 
на любов, з якою їх доглядають

Природа щедро наділила жінку талантами
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У метричних свідоцтвах пишуть, де людина народилася, коли вона народилася, 
тільки не пишуть, для чого вона народилася. Моїсей Сафір
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УЛЮБЛЕНЕ ХОБІ – РИБОЛОВЛЯ 
В’ячеслав дуже любив риболовлю, ходив на неї 

щонеділі. Чоловік був ладен їхати у будь-яку точку Волині, 
аби тільки гарно клювало. Він знав усі озера навкруги. 

«Коли поставало питання: риболовля чи концерт, то 
Слава завжди вибирав риболовлю, – каже дружина. – У 
нього було таке собі рибацьке чуття, завжди знав, коли 
буде клювати. Він привозив по два умивальники риби. Я 
дзвонила усім сусідам, друзям, щоб приходили і розбирали. 
А малесеньких рибок розкидала з балкона місцевим котам. 
Він любив рибалити сам. На риболовлі писав музику і тексти 
до пісень».

  За матеріалами 
телеканалу «Тоніс»

    Луцьк 

камертон пам’яті ДРУЖИНА В’ЯЧЕСЛАВА ХУРСЕНКА: 
«Я МОГЛА УРЯТУВАТИ ЧОЛОВІКА» 

8 вересня 2009 року 
не стало В’ячеслава 
Хурсенка – автора 

пісень «Соколята», 
«На острові чекання», 
«Сповідь». Того дня Слава 
був на риболовлі на рідній 
Волині. Він уже давно 
хворів на цукровий діабет. 
На березі в чоловіка стався 
напад, він упав у воду й 
помер. 

ВІД ФЕЛЬДШЕРА-
АКУШЕРА ДО СПІВАКА 

Дивувати рідних своїми талан-
тами Слава почав із трьох років. 
Закінчив музичну школу за класом 
віолончелі. Опанував гру на фор-
тепіано й гітарі. Та замість консер-
ваторії мама відправила сина на 
навчання до медичного училища. 
Відразу по закінченню, отримав-
ши диплом фельдшера-акушера, 
В’ячеслав Хурсенко обіцяє собі, що 
ніколи не працюватиме за фахом, 
і йде в армію. Служба у будбаті в 
гарнізоні Архангельської області 
зробила з молодого Хурсенка здо-
рового сильного чоловіка, який без 
зусиль віджимав 110 кг, і водночас 
відкрила в ньому дар до написан-
ня пісень. Повернувшись із армії, 
він почав працювати у Волинській 
філармонії, яку часто міняв на ви-
ступи в луцьких ресторанах, бо ж 
треба було за щось годувати сім’ю. 
Але перемога на «Червоній руті-92» 
дала В’ячеславу зрозуміти, що його 
місце – сцена.

Якось до Луцька в пошуках 
талантів приїхав директор радіо 
«Промінь» Микола Амосов. 

«Сказали, що є талановитий 
хлопець Слава Хурсенко, – прига-
дує він. – Дали мені кілька записів, 
я їх прослухав. Миттєво призначив 
зустріч. Слава прийшов на неї одра-
зу з гітарою. Ми з ним розмовляли 
про життя та про пісні. Я захопився 
так, що ця зустріч тривала цілий 
день. Не міг від нього відірватися. 
Такий він був талановитий». 

Наступного дня співак дав вели-
ке інтерв’ю і просто в студії наживо 
зіграв кілька пісень. Повернувшись 
у Київ, Амосов поставив композиції 
в ефір. Всі одразу захотіли послу-
хати їх, поставити у програму, зу-
стрітися, поговорити з Хурсенком. 
Відтоді національне радіо стане 
місцем, куди співак приноситиме 
свої нові пісні, щоб продемонстру-
вати їх уперше. 

«СОКОЛЯТА» 
ДЛЯ ЗІНКЕВИЧА 

Певний час Хурсенко гастролю-
вав Україною з Василем Зінкевичем. 
Тоді молодого співака дуже врази-
ло, як метр естради піклується сам 
про двох дітей. Слава приїхав додо-
му і написав пісню «Соколята» для 
Зінкевича. Навіть хотів подарувати 
її йому. 

«Сказав Славі, що він мусить 
сам співати цю пісню, – каже Мико-
ла Амосов. – Так і сталося. Ніхто так 
не виконав і не виконає «Соколят», 
як сам автор». 

Ця пісня стала головним хітом 
Хурсенка. Вона зробила з молодо-
го волинського співака зірку. Потім 
буде відома чи не кожному пісня 
«Крик білих журавлів» і ще десятки 
унікальних пісень. Однак відкрила 
виконавця для публіки композиція, 
яка з’явилася набагато раніше. Піс-
ню було написано за реальними по-
діями. Від самого дитинства Славко 
ріс без тата. Шлюб батьків розпав-
ся, коли хлопчику було всього три 
роки. Тоді мама взяла сина й переї-

хала з Дніпропетровська на Волинь. 
З батьком Хурсенко не бачився усі 
юні роки. Лише перед армією заїхав 
у Дніпропетровськ познайомитися 
з татом. 

«Батько був у гурті своїх друзів, 
випивав. Але Слава тоді не побачив, 
щоб він зрадів його приїзду, – каже 
дружина Хурсенка Оля. – Чоловік 
розвернувся і пішов. Уже потім, коли 
Хурсенко став відомим естрадним 
артистом, батько й син познайоми-
лися ближче. Батько зрадів і зовсім 
по-іншому сприйняв сина. Казав, 
що стежить за його творчістю, слу-
хає його пісні». 

Багато років по тому вже дорос-
лий В’ячеслав Хурсенко заспіває 
тужливу й дуже особисту пісню про 
тата на другому фестивалі «Червона 
Рута» у Запоріжжі. 

«Я тоді працював кореспонден-
том українського радіо, – каже гене-
ральний директор телеканалу «То-
ніс» Олександр Бутко. – Слава співав 
цю пісню. Такий звичайний хлопець 
у звичайній сорочці та штанцях. Тоді 
таких було багато. Але такого голо-
су, як у нього, не мав ніхто».

Саме «Соколятами» Хурсен-
ко зробить фурор на «Пісенному 
Вернісажі-1994» у Києві. 

«Я тоді був членом журі, – про-
вадить Олександр Бутко. – Він по-
просив мене вставити до програми 
«Соколят». Пісня усім сподобалася і 
її взяли у програму, а Славі дозво-
лили виступити. Але перше місце 
йому тоді не світило. Чільні місця 
були забиті для уже відомих вико-

навців. Однак Слава дуже сподо-
бався Ротару, яка теж була в журі. 
А коли я розповів їй історію ство-
рення пісні, то Софія Михайлівна 
зробила так, що гран-прі конкурсу 
отримав Хурсенко». 

Пісню «Соколята» назвали ше-
девром. Її обожнювали тисячі лю-
дей. Але й нині багато слухачів не 
знають, хто її автор. Хурсенко був 
унікальним виконавцем, він писав і 
музику, і тексти. Складав композиції 
і російською, і українською мовами. 
Багато пісень та музики він дарував. 
Коли його запитували, нащо відда-
вав свої пісні, то відповідав: «Нехай 
співають. Я ще напишу». 

У середині 90-х років пісні Хур-
сенка полетіли далеко за межі Укра-
їни. Одна із них звучала на фести-
валі «Пісня-95» у виконанні Наталії 
Сенчукової. 

З ГІТАРОЮ 
НЕ РОЗЛУЧАВСЯ 

Дружина В’ячеслава Хурсенка 
каже, що першу пісню її чоловік на-
писав у 14 років. 

«Закохався і написав пісню. Але 
нікому про це не зізнався. Як і про 
решту своїх пісень», – каже Оля 
Хурсенко. 

Співак дуже довго тримав у 
таємниці, що пише пісні. Хоча з гі-
тарою не розлучався. Брав її з со-
бою навіть до школи. Цим неабияк 
дратував деяких учителів. На пере-
рвах грав та співав, а навколо нього 
збиралися слухачі. Серед них була і 
майбутня дружина Оля. Дівчина на-

могою друзів співак знімав кліпи, 
аранжував пісні. Але потрапити з 
ними на телебачення або на по-
пулярні радіостанції було надзви-
чайно важко. Він не міг зрозуміти, 
чому так мало затребуваний на те-
лебаченні та радіо. Адже бачив, як 
бурхливо реагує публіка на його 
виступи. Концерти Хурсенка збира-
ли аншлаги. Він не вмів та не хотів 
себе продавати. У Слави було над-
звичайно багато друзів. Але това-
ришувати з потрібними людьми він 
не хотів. Колеги кажуть: якби він був 
нахабнішим, то його пісні звучали б 
на всіх радіостанціях. 

«Він відчував людину від-
разу, – каже Гарик Кричевський. 
– Якщо особа йому не подобалася, 
то він мав сміливість сказати їй про 
це. Міг навіть розвернутися й піти. 
Йому бракувало дипломатичності 
для шоубізнесу». 

Він не прагнув зіркового життя. 
Так вважає більшість друзів співака. 
Навіть виступати на концертах Хур-
сенко не любив. Казав дружині: іде-
альний для нього варіант – писати 
вдома пісні, видавати альбоми. Але, 
як і будь-який інший виконавець, 
чекав на визнання. 

ЖИВ НА ДВІ ХАТИ 
Довгий час співак жив на два 

міста: Луцьк та Київ. Орендував у 
Києві досить скромну квартиру, а 
донька з дружиною вирішили не 
переїздити з Луцька. Оля каже, що 
ніколи не любила великих міст і по-
чувалася в них чужою. 

«У нас часто поставало питання 
переїзду, – пригадує вона. – Але я 
не готова була кинути роботу і пе-
реїхати. Не бачила себе там. Тому їз-
дила до чоловіка тільки на вихідні. 
На роботу мені було в понеділок у 
другу зміну, то я встигала все». 

Так подружжя жило майже де-
сять років. Поки Хурсенко не зник з 
естради і переїхав до Луцька назав-
жди. У чоловіка був цукровий діа-
бет. Діагноз поставили у Києві. Сла-
ва відразу зібрав речі й повернувся 
додому. Спочатку був на таблетках, 
а потім дружина варила йому тра-
ви, стежила, щоб дотримувався 
дієти. Але він все одно їздив на ри-
боловлю та займався спортом. Іноді 
дозволяв собі пиво. За певний час 
Славі довелося перейти на інсулін. 
З’явилися і певні побічні ефекти. 

«Якось приїхав з риболовлі, а 
я якраз паску пекла. Зайшла в кім-
нату і побачила, що з ним щось не-
гаразд, – каже дружина. – Тоді дала 
йому ложку меду, Славі стало кра-
ще. Потім це почало траплятися все 
частіше». 

У співака були напади гліпоглі-
кемії внаслідок впливу інсуліну на 
організм. Тож дружина скрізь, де 
можна, розставляла банки з медом: 
удома, в машині, у друзів. На той 
випадок, якщо чоловікові раптом 
стане зле. 

«Я щодві години телефонувала і 
питала, як він. Чула, який у нього го-
лос. Якщо він був такий, як у люди-
ни, яка добряче випила, то це озна-
чало, що у нього скоро трапиться 
напад. Тоді я впрошувала Славу, 
щоб з’їв ложку меду. Після цього 
йому ставало краще. Але одного 
дня я не догледіла чоловіка. Славко 
тоді був на риболовлі на улюблено-
му озері. Думаю, він не зрозумів, що 
йому стане зле. Не встиг з’їсти той 
мед. Пам’ятаю, що якраз хотіла по-
дзвонити чоловікові. Однак мені 
завадила робота, на нараду по-
кликали. Відклала телефон і пішла. 
Потім я усе порахувала: саме тоді 
йому стало зле. І якби я тоді зателе-
фонувала, то почула б його голос і 
урятувала б...». 

вчалася в тій самій школі, але була 
на рік молодшою. Однак тоді хло-
пець її не зацікавив. 

«Я на нього ніколи не звертала 
уваги, – каже дружина. – Він був за 
мене набагато нижчий. А ще бився і 
порушував дисципліну. Одного разу 
навіть мене випадково штовхнув і я 
вдарилася». 

Справжнє знайомство відбу-
лося значно пізніше. Тоді Славко 
саме повернувся з армії. Він щодня 
зустрічав у тролейбусі одну приваб-
ливу дівчину. І лише одного дня на-
важився підійти, щоб познайомити-
ся ближче.

«Він вийшов на моїй зупинці. 
Тоді ми познайомилися, а відтак по-
чали зустрічатися, – каже Оля. – Зі-
знаюся: закохалися одне в одного з 
першого погляду. Я з ним дуже мало 
зустрічалася. 15 травня познайоми-
лися, а 5 червня він запропонував 
мені вийти за нього». 

Але Оля спочатку відмовила. 
Ухвалювати таке рішення було за-
надто рано. Однак за кілька місяців 
дівчина все-таки погодилася. 

«Він мені зажди співав, а я ду-
мала, що то пісні Антонова. І мені, 
і друзям він казав, що співає пісні 
відомих співаків, а то були його тво-
ри», – каже дружина. 

Зізнався про це Слава лише тоді, 
коли написав особливу для себе 
композицію «Мои распахнутые 
окна». Це була перша пісня, яку Хур-
сенко присвятив дружині. 

ПИСАВ ПІСНІ У 
ЗОШИТАХ ДОНЬКИ 

Свого часу співак виступав у го-
телі «Світязь». Він грав популярних 
тоді Антонова та Розенбаума. Якось 
музиканти попросили заграти особ-
ливу пісню. Тоді він заграв компо-
зицію, яку написав сам. Вони дуже 
здивувалися. Навіть не думали, що 
хлопець такий талановитий. Відтоді 
Слава співав тільки свої пісні. 

«У нього не було такого зоши-
та, в якому все було б гарно запи-
сано, – зізнається дружина. – Він 
міг узяти мій аркуш паперу, міг ви-
рвати сторінку із зошита доньки й 
записати там. Якось знайшла напи-
сану олівцем пісню, подивилася, а 
з іншого боку сторінки була оцінка. 
Дивно, але коли він добре випивав, 
то з похмілля у нього виходив ше-
девр. Спочатку Слава писав слова, 
а потім музику. Зазвичай працював 
тоді, коли нас не було вдома». 

Сюжети для пісень Хурсенко 
здебільшого не вигадував. Це були 
реальні історії, які траплялися у 
житті співака або його друзів. Дру-
жина каже, що якось прийшов його 
товариш і розповів свою історію 
кохання. А з цієї історії народила-
ся пісня «Крик белых журавлей». 
Коли її по радіо почула кінорежи-
сер Оксана Байрак, то відразу захо-
тіла, щоб Хурсенко писав пісні для 
її кінострічок. Річ у тім, що для всіх 
фільмів Байрак музику завжди пи-
сала одна людина – композитор 
Валерій Тишлер. Однак для Хурсен-
ка кінорежисер зробила виняток. 
Вона використала у своїй стрічці 
романтичну пісню до фільму «Жіно-
ча інтуїція». А далі почалася робота 
над іще одним фільмом – «За два 
кілометри від Нового року». Цього 
разу Хурсенко виконав у стрічці не 
лише свої твори, а й дві пісні Тиш-
лера. 

«У Слави був симбіоз внутріш-
ньої та зовнішньої чоловічої краси. 
Він був дуже талановитий. Такі люди 
рідко трапляються, – каже Байрак. 
– Це був такий тембр, коли можна 
було заплющити очі й слухати на-
віть про вермішель чи помідори». 

Власними силами та з допо-

uaestrada.org

В’ячеслав Хурсенко не прагнув зіркового життя. Але, 
як і будь-який інший виконавець, чекав на визнання. 
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Якщо вас критикують, отже, ви все робите правильно. 
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№ 35 (83)  7 вересня 2017 року

  Юрій КОНКЕВИЧ 
ТайваньКАРАСЬ ПЕРЕПЛИВ 

БАЛТИКУ
Польща

Польський спортсмен Себастіан 
Карась став першою людиною, 
яка перепливла Балтійське море. 
26-річний плавець тим самим 
встановив світовий рекорд. 

Карась стартував із пляжу польсько-
го міста Колобжег і дістався данського 
острова Борнхольм за 28 годин і 30 хви-
лин. Він подолав 100 кілометрів. Плавець 
стартував з польського узбережжя у по-
неділок о 20:09 (за київським часом), а 
приплив на Борнхольм у середу о 00:30.

Під час встановлення рекорду по-
ляка супроводжувала рятувальна група 
на катері. Утім він не мав права контак-
тувати з нею і входити до плавзасобу. 
Щогодини Карасю за допомогою палиці 
передавали їжу.

Найбільшою проблемою плавця під 
час встановлення рекорду була низька 
температура води в морі.

Карась є професійним плавцем. У 
2015 році він встановив рекорд Поль-
щі, перепливши Ла-Манш за 8 годин і 
48 хвилин. У серпні 2016 року він уже 
пробував переплисти Балтійське море з 
Колобжега до Борнхольма, але після по-
долання 30 кілометрів скасував заплив 
у зв’язку з великими хвилями й ознака-
ми морської хвороби. 

ЗАХИСНИК-ЧАРІВНИК
Німеччина

Півзахисник збірної Німеччини 
Самі Хедіра придбав за власні 
кошти квитки для дітей із 
малозабезпечених сімей на матч 
відбіркового циклу до чемпіонату 
світу-2018 проти Норвегії.

Поєдинок відбувся у Штутгарті на 
стадіоні «Мерседес-Бенц Арена», який 
вміщує 60,5 тисячі глядачів. Хедіра ви-
купив і попросив розповсюдити серед 
дітей із сімей, які не мають великого 
статку, 1200 квитків.

30-річний футболіст народився в 
Штутгарті, де і робив перші кроки у фут-
болі, а опісля грав за першу команду з 
однойменною назвою. У 2010 році Хе-
діра за 14 мільйонів євро перейшов у 
«Реал», а з літа 2015-го захищає кольори 
«Ювентуса».

РІЗАТДІНОВА ВАГІТНА, 
МАЗУР ВИЙШЛА ЗАМІЖ
Італія

В особистому житті відомих 
українських гімнасток Анни 
Різатдінової і Вікторії Мазур відбулися 
серйозні зміни. В італійському 
Пезаро завершився чемпіонат світу 
з художньої гімнастики. Він став 
провалом для збірної України, яка 
поїхала додому без медалей.

Головні новини щодо української 
збірної не торкалися спортивних ре-
зультатів. Зарубіжні ЗМІ розвідали, що 
Анна Різатдінова вагітна. Утім це було 
очевидно, якщо відшукати фотографії 
бронзової призерки Олімпіади в Ріо.

Незважаючи на те, що Різатдінова 
довгий час приховувала вагітність, іс-
панським ЗМІ вдалося навіть дізнатися 
передбачувану дату пологів Ані. 24-
річна спортсменка має стати мамою вже 
через два місяці, 4 листопада.

Інша українська гімнастка, Вікторія 
Мазур, на своїй сторінці в Instagram ого-
лосила про те, що ще 8 серпня вийшла за-
між і скоро завершить спортивну кар’єру. 

рекорди

добра справа

гімнастика

ноги в руки

Волинянин Іван 
Банзерук минулого 
тижня повернувся 

із двох великих світових 
змагань – чемпіонату 
світу та Універсіади. 
Переводити подих часу 
немає, адже закінчення 
сезону відбудеться 
наприкінці вересня у 
Китаї. Один з лідерів 
української збірної зі 
спортивної ходьби на 
50 кілометрів розповів 
про старти в Лондоні і на 
Тайвані. 

– На чемпіонаті світу в Лон-
доні дуже хотів показати кращий 
персональний час на 50 кіло-
метрах. Усе до того йшло, бо й 
готувався чудово, і погода була 
нормальна, – пригадує Іван. Стар-
тували добре, але вже після 40-го 
кілометра відчув, що сили кудись 
поділися, просто ступор якийсь 
настав. Про те, аби не фінішувати, 
не йшлося, але результат не най-
кращий вийшов – 19-те місце», – 
пригадує Іван і пояснює: «Одна з 
причин – довгий сезон. До чем-
піонату світу мали багато інших 
стартів. Річ не тільки в них, але й 
у підготовці. Це вимотує, звісно. 
Для 50 кілометрів треба відповід-
не навантаження давати щора-
зу перед стартом. 

Окремо Банзерук 
пригадує підтримку 
під час заходу на чем-
піонаті світу. Двокіло-
метрове коло, яким 
крокували скороходи, 
простяглося повз Бу-
кінгемський палац, біля 
резиденції британської 
королеви зібралися ти-
сячі вболівальників. 
«Річ не стільки в 
антуражі траси. 
Так, це істо-
ричне місце, 
подібне до 
того, як то-
рік у Римі ми 
біля Колізею 
кола намо-
тували. Але 
коли йшли, то 
уваги на це не 
звертали. Уже 
після змагань 
мали час погу-
ляти Лондоном. 

ІВАН БАНЗЕРУК: «НА ПОЛОВИНІ 
ДИСТАНЦІЇ ВСІХ НАКРИЛА 
ТАЙВАНСЬКА СПЕКА»

Харків

Гола активістка руху 
Femen Анжеліна Діаш 

вибігла на футбольне 
поле з політичним 
меседжем, який був 
написаний на ї ї тілі. Це 
сталося 2 вересня під 
час прямої трансляції 
матчу відбору на ЧС-2018 
Україна-Туреччина, який 
проходив у Харкові. 

На грудях Анжеліни був на-
пис, зроблений білими літера-
ми англійською мовою: «Ердо-
ган – убивця!». На дівчині були 
спортивні шорти, а волосся при-

гола правда «ФЕМЕНКИ» ОШЕЛЕШИЛИ ТУРКІВ

Польський плавець подолав 100 км 
холодним Балтійським морем
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а звичайною ходою, – розповідає 
Банзерук.

Відразу після прильоту з Тай-
ваню він... прийшов на «Аван-
гард» тренуватися до нових зма-
гань. Завершуватиме Іван сезон 
на цікавих і виснажливих заходах 
зі спортивної ходьби в китай-
ському Сучжоу. 

«Один колишній китайський 
ходун після спорту став дуже 
вдалим бізнесменом. Чотири 
роки тому він заснував комер-
ційний турнір, на який запро-
шує найкращих скороходів світу. 
Умови важкі: стартуємо щодня 
чотири рази поспіль. Перший 
день – 20 кілометрів, потім три-
чі по 10 кілометрів. Але це дуже 
цікаво, адже траси розташовані у 
містах або між ними. Це нагадує 
якусь велобагатоденку, інша річ, 
що долаємо відстані спортивною 
ходьбою», – розповів Іван. 

Ці змагання, на які поїдуть усі 
найкращі українські та волинські 
ходуни, стартують 24 вересня. 
«Уже після цього мрію забути про 
спорт на місяць, навіть кросівки 
не взуватиму», – жартує Іван Бан-
зерук, для якого цей легкоатле-
тичний сезон видався аж ніяк не 
невдалим.

unian.net

Інше хочеться відмітити – ще та-
кої підтримки на змаганнях не 
пригадую. Литовці нам гукали 
«Слава Україні!». Українців також 
чимало було. Спортивна ходьба 

нечасто стільки уваги до 
себе привертає, а в Лон-

доні усе було чудово», – 
розповідає волинський 

скороход.
Майже відразу 

після чемпіонату світу 
кілька провідних укра-

їнських майстрів спор-
тивної ходьби полетіли 

до Тайпея на всесвітню 
Універсіаду. Після виснаж-

ливих стартів сезону 

Банзерук на своїй «некоронній» 
дистанції був там 15-м, хоча ко-
манда українців зуміла здобути 
в загальному підсумку бронзові 
медалі. 

– Ще в таких умовах не стар-
тував. Спека була просто жор-
стокою, 35 градусів у тіні. Це по-
двиг, що ми всі фінішували. Траса 
абсолютно без натяку на тінь. 
Ідеш і відчуваєш, що сонце тебе 
випалює. Дівчата стартували о 
сьомій ранку, то ще встигли ми-
нути спеку. Чоловічий захід по-
чався о дев’ятій, і коли минули 
півдистанції, нас накрило сонце. 
Після 15-го кілометра доходили 
до фінішу часто не спортивною, 

В інтеренеті гадають, як Діаш 
змогла потрапити на стадіон, адже 
місяць тому вона заледве не зірвала 
зустріч Порошенка та Лукашенка

Лідери українських скороходів Іван Банзерук та 
Ігор Главан під час заходу на чемпіонаті світу

iaaf.com

ПРОВІДНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ СКОРОХОД РОЗПОВІВ 
ПРО СТАРТИ НА ЧЕМПІОНАТІ СВІТУ ТА УНІВЕРСІАДІ

Іван Банзерук, 27 років. Триразовий 
учасник чемпіонатів світу (Москва-2013, 
Пекін-2015, Лондон-2017), учасник 
Олімпійських ігор-2016.
Переможець Всесвітньої Універсіади 
(2015 р., 20 км), бронзовий призер 

Універсіади (2017 р., 20 км), бронзовий 
призер Кубка Європи (2015 р., 
командна першість), срібний призер 
командного чемпіонату світу (Рим, 
2016 р.), дворазовий переможець 
Кубка Європи зі спортивної ходьби 
(Чехія, 2017 р., 50 км).

крашав вінок у патріотичних 
жовто-синіх тонах. Сам інцидент 
стався після виконання гімнів Ту-
реччини та України. 

Дівчину скрутили право-
охоронці, згодом на Діаш склали 
адміністративний протокол за 
дрібне хуліганство. Цього звину-
вачення дівчина не визнає.

Анжеліна Діаш стала відо-
мою після того, як з’явилася на 
зустрічі президентів України й 
Білорусі з оголеними грудьми і 
з криками «Жыве Беларусь!» та 
«Стоп». Така скандальна витів-
ка коштувала афроамериканці 
волі, щоправда, на короткий 
термін.
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11-й тур. Субота, 9 вересня:
«Жемчужина» – «Колос», 
«Арсенал» – «Авангард», 
«Кремінь» – «Рух», 
«Оболонь-Бровар» – «Полтава»,
«Нафтовик-Укрнафта» – «Десна»,
«Черкаський Дніпро» – «Балкани»,
«Суми» – «Гірник-Спорт». 
Неділя, 10 вересня: 
«Миколаїв» – «Волинь», 
«Інгулець» – «Геліос».

  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк М

икола М
артиню

к

зміна

КАДРисти

перша ліга

аматори 

НАРДИ, ВЕТЕРАНИ 
І ДРОН НАД ПОЛЕМ
НОВАЦІЇ ВІД КОМАНДИ №1

Хай там як закінчиться похід націо-
нальної збірної на чемпіонат світу-2018, 
хай невідомо, чи поїдуть наші до Росії, 
якщо все ж подолають кваліфікацію, але 
такої кількості змін, які бачимо стосовно 
головної команди України, не було за всі 
попередні два десятки років. 

І річ не тільки у більшій відкритості 
збірної, можна навіть сказати, безпре-
цедентній публічності футболістів і тре-
нерів, а в тому, що від хлопців Шевченка 
вболівальник відчув якийсь людський 
теплий дух. А ще я нарахував кілька но-
вацій у суто тренувальному процесі.  

Наприклад, тренування команди 
в день гри. Ідея проста: якщо матч від-
бувається пізно ввечері, то перед цим 
гравців треба вивести з розслабле-
ного денного графіку, «заштрикнути» 
навантаження, при чому не фізичне, а 
функціо нальне. 

Уперше на тренування збірної при-
ходять її колишні гравці. Зазвичай тре-
нери таке не вітають, але перед пере-
можним матчем проти Туреччини Слава 
Шевчук і Євген Левченко дуже тепло по-
спілкувалися з тими, кого знають, а зна-
ють вони усіх.

Уперше в команді така розкута ат-
мосфера, порівняно чи не зі всіма укра-
їнськими клубами. Є правила, режим, 
проте не проглядається страх чи диктат. 
Ніколи раніше не грали футболісти у 
нарди. Так, у нарди, а не в карти.

Це вперше великий трансфер грав-
ця збірної припав на збори команди. Яр-
моленко відповідально сам орендував 
літак із Києва до Харкова, аби не про-
пустити відкрите тренування на стадіоні 
«Металіст».

Інша новація сталася під час одно-
го з тренувань збірної. Шевченко і його 
італійсько-іспанська команда тренерів 
уже давно почали застосовувати квад-
рокоптери, які фільмують згори пере-
сування гравців. Але цього разу над 
полем почав літати «чужак». Персонал 
швидко вирахував власника та операто-
ра «дрона». Охорона попросила картку 
пам’яті, витерла відео, аби воно не діс-
талося тренеру османів Мірчі Луческу. 
Хотілося б, щоб це було найнеприємні-
ше «вперше», яке трапилося зі збірною 
цієї осені...

«АВАНГАРД» 
ВСТАНОВИВ НОВИЙ 
ГРАФІК ВІДВІДИН

Тренер української збірної команди 
з легкої атлетики Олег Вегнер розповів, 
що на головній спортивній арені Волині 
відбулися зміни у графіку тренувань. У 
такий спосіб хочуть впорядкувати час 
тренувань професіоналів та аматорів. 

Розділення часу дозволить уникнути 
можливого травматизму. Адже часто на 
стадіон приходять дуже маленькі діти, 
гуляють мами з візочками. 

Отож, новий графік відвідин такий:
6:00 – 9:00, 18:30 – 19:30 – любителі 

спорту.
9:30 – 13:00, 15:00 – 19:00 – професій-

ні спортсмени.
О 20.00 стадіон зачинятиметься.
Щодо занять секцій чи організацій, 

які потребують більше часу, то слід на-
писати звернення до керівництва ста-
діону. 

збірна

тренування

Київ

У ці дні тривають орга-
нізаційні приготування до 
старту першості України з 
футболу серед 19-річних 
футболістів. У новому се-
зоні в ньому зіграє й юні-
орська команда «Волині». 
Усі попередні роки луцька 
молодь «обкатувалася» у 
вищій лізі, де рівень гри 
був на порядок вищим, але 
зі зміною статусу основ ної 
команди довелося вилеті-
ти у Першу лігу U-19 і най-
ближчому резерву «хрес-
тоносців». 

Змагання в ній орга-

нізовано за географічним 
принципом, 30 команд по-
ділено на три групи. 

Отож, із 13 вересня 
«Волинь» U-19 стартує в 
групі 1, у якій грають ко-
манди із заходу країни.

Суперниками «Воли-
ні» будуть «Гірник» (Но-
вояворівськ), «Бережа-
ни – ДЮСШ» (Бережани), 
ДЮСШ м. Тернопіль, «Опір» 
(Львів), «МФА» (Мукаче-
ве), «Тепловик – ДЮСШ-3»  
(Івано-Франківськ), «Ніка» 
(Івано-Франківськ), «Бу-
ковина» (Чернівці), «Рух» 
(Винники).

Турнірна таблиця
М Команда І В Н П PМ О
1 «Арсенал» (Київ) 10 8 2 0 18-6 26
2 «Полтава» 10 7 2 1 19-7 23
3 «Геліос» (Харків) 10 7 1 2 17-6 22
4 «Колос» (Ковалівка) 10 6 2 2 14-8 20
5 «Інгулець» (Петрове) 10 6 2 2 13-7 20
6 «Десна» (Чернігів) 10 6 1 3 17-7 19
7 «Авангард» (Краматорськ) 10 5 1 4 14-15 16
8 «Оболонь-Бровар» (Київ) 10 4 3 3 9-8 15
9 «Балкани» (Зоря) 10 4 2 4 9-11 14
10 МФК «Миколаїв» 10 4 1 5 14-15 13
11 «Нафтовик-Укрнафта» 

(Охтирка)
10 2 4 4 7-10 10

12 «ВОЛИНЬ» (ЛУЦЬК) 10 3 1 6 9-14 10
13 «Гірник-Спорт» 

(Горішні Плавні)
10 3 1 6 8-13 10

14 «Кремінь» (Кременчук) 10 3 0 7 8-18 9
15 «Рух» (Винники) 10 2 2 6 8-13 8
16 ПФК «Суми» 10 2 2 6 6-13 8
17 «Жемчужина» (Одеса) 10 2 1 7 13-22 7
18 «Черкаський Дніпро» 10 2 0 8 9-19 6

«Волинь» продовжує кадрові 
перестановки. Крім змін головного 
тренера (Кварцяний-Комзюк-
Шахов), минулого тижня відбулися 
ротації в складі. Команду залишив 
30-річний капітан Олег Герасимюк, 
який шойно влітку приєднався 
до «Волині» після закінчення 
контракту в кінці минулого сезону. 
Олег не надто впевнено почувався 
після повернення й вочевидь не 
відшукав потрібної мотивації, аби 
грати у Першій лізі. 

Натомість у центрі поля замість нього у 
«Волині» тепер гратиме ще один футболіст, 
який повертається в Луцьк. 29-річний Яро-
слав Кінаш після розриву контракту з ви-
нниківським «Рухом» вирішив підписатися 
у «Волині». Нагадаємо, що цей центральний 
півзахисник уже виступав у «Волині» (116 мат-

«ВОЛИНЬ» ЗАЯВИТЬСЯ 
ЩЕ Й У ПЕРШУ ЛІГУ 
ЧЕМПІОНАТУ 19-РІЧНИХ Луцьк

Минулих вихідних стартував 
чемпіонат Волинської області 
з футболу. Шістнадцять 
команд розбито на дві групи за 
географічним принципом. 

Стартовий тур не приніс якихось 
несподіванок – лідери впевнено ви-
грали свої поєдинки. Цікаво дебютува-
ли в чемпіонаті футболісти новоство-
реної «Олімпії» з Княгининка – вони на 
виїзді виграли дербі у сусідів з Копа-
чівки (1:2).

Результати матчів 1-го туру:
Група А: «Колос» (Ківерці) – «Вік-

торія» (Луцький район) – 2:0, «Торпе-
до» (Копачівка) – «Олімпія» (Княгини-
нок) – 1:2, «Луцьксантехмонтаж №536» 
(Луцьк) – «Турія» (Затурці) – 12:0, «Аг-

ропродукт» (Горохів) – «Ласка» (Бора-
тин) – 0:4. 

Група Б: «Стир» (Старий Чорто-
рийськ) – «Рубіж» (Любомль) – 4:2, 
«Ковель-Волинь» (Ковель) – «Надія» 
(Хорів) – 3:1, «Колос» (Іваничі) – «ДЮСШ-
ВІК» (Володимир-Волинський) – 0:1, 
«Шахтар» (Нововолинськ) – «Прип’ять» 
(Любешів) – 9:0.

У 2-му турі відбудуться матчі: 
9 вересня: «Вікторія» – «Агро-

продукт» (17:00), «Шахтар» – «Надія» 
(17:00), «Рубіж» – «Ковель-Волинь» 
(16:00).

10 вересня: «Турія» – «Олімпія» 
(16:00), «Ласка» – «Торпедо» (16:00), 
«Луцьксантехмонтаж №536» – «Колос», 
Ківерці (16:00), «ДЮСШ-ВІК» – «Стир» 
(16:00), «Прип’ять» – «Колос», Іваничі 
(15:00).

СТАРТУВАВ ЧЕМПІОНАТ 
ВОЛИНІ З ФУТБОЛУ

Тільки одна нічия у десяти 
поєдинках нового для 
більшості гравців «Волині» 

змагання – чемпіонату в Першій 
лізі – такий результат першої 
третини турнірної дистанції. 
Стартові матчі включили і зміну 
тренера, і мандраж молоді 
перед досвідченими й зіграними 
командами, і вал нереалізованих 
моментів, і дитячі помилки в 
захисті, і постійні зміни складу. 
Тільки після відносної кадрової 
стабілізації лучани заграли у 
більш-менш пристойний футбол. 

Тішать три поспіль домашні перемоги 
«Волині», адже це, по-перше, дозволило під-

БЕЗКОМПРОМІСНА «ВОЛИНЬ»

чів у Першій лізі та УПЛ), дебютувавши за неї 
в 2007 році. Усі пригадають два його найваж-
ливіші, напевне, голи в кар’єрі: у ворота ФК 
«Львів» 2010 року, що фактично забезпечив 
команді вихід в УПЛ, а також у ворота «Ди-
намо» в Києві у липні 2013 року, після якого 
лучани сенсаційно зіграли в нічию з киянами 
1:1. Після кількох конфліктів у клубі Кінаш 
2014 року пішов з «Волині» й у 2016-2017 ро-
ках грав за «Рух».

Крім того, «хрестоносці» підписали 22-
річного вихованця київського футболу Олек-
сандра Медведя, який раніше грав у «Чорно-
морці».  Центральний півзахисник уже встиг 
дебютувати у матчі дев’ятого туру Першої ліги 
проти «Кременя» і відзначитися голом (поразка 
1:3). Натомість після того матчу від тренувань у 
«Волині» відсторонили центрального оборон-
ця Романа Никитюка. У склад після травми по-
вернувся 31-річний нападник Роман Степанов,  
а також 17-річний Владислав Дмитренко, який 
приїхав із оглядин в Німеччині. 

КІНАШ ПОВЕРНУВСЯ У «ВОЛИНЬ», 
ГЕРАСИМЮК З НЕЇ ПІШОВ

Ю
рій Конкевич

Технічний та креативний Кінаш 
укотре повернувся до Луцька

«ХРЕСТОНОСЦІ» В ПЕРШІЙ ЛІЗІ АБО ВИГРАЮТЬ, АБО ПРОГРАЮТЬ

тягнутися у середину таблиці, а по-друге – за-
класти фундамент для повернення глядачів 
на «Авангард». Залишилося «небагато» – роз-
почати по-справжньому працювати із вболі-
вальниками. 

Цікаво, що в усіх трьох переможних матчах 
у складі «Волині» забивав захисник Владислав 
Шаповал. Він наразі і є кращим бомбардиром 
команди в чемпіонаті, тричі відзначившись із 
одинадцятиметрової позначки.

Матч проти «Оболоні» «Волинь» провела 

дуже впевнено, забивши по голу в кожному 
з таймів і традиційно не використавши ще 
до десяти нагод забити. Гіркою пілюлею мат-
чу стала травма центрального півоборонця 
Медведя та дискваліфікація правого захисни-
ка Юрія Тетеренка – вони в наступному матчі 
у Миколаєві (10 вересня) не зіграють.

Склад «Волині» у матчі проти 
«Оболоні»: А. Марчук – Шаповал (к), 
Воробей, Мелінишин, Тетеренко – 
Романюк, Медведь (Бескоровайний, 
41, Шандрук, 46), Кінаш, О. Марчук, 
Ляшенко – Степанов (Гладун, 86).

Голи: Шаповал (35, пенальті), Кінаш (53).

Нападник Роман Степанов у штрафній 
суперника бореться, наче лев проти гієн

  Юрій КОНКЕВИЧ
Харків

Замість карт збірники 
тепер грають у нарди

sport.ua
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Будь-яке життя, зосереджене на грошах, є смерть. Відродження – у безкорисливості. Альбер Камю
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Жінка чоловікові:
– Любий, а що ти мені подаруєш на 

день народження?
– Ось бачиш, під вікном стоїть чорний 

мерседес?
– Так!!!
– Ото точно такого ж кольору колгот-

ки.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Мамо, ну купи собаку!
– Ні.
– Мамо, ну будь ласка!
– Ні, я сказала. Продай комусь іншому!

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

Чоловік провів кілька днів у коханки, а 
дружині сказав, що поїхав на риболовлю. 
Заходить дорогою додому в рибний мага-
зин, купує живого коропа і просить про-
давця:

– Киньте, будь ласка, мені його через 
прилавок.

– Навіщо?
– Щоби я з чистим серцем міг сказати, 

що впіймав його.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Приходить чоловік додому дуже 
п’яним. Стоїть біля дверей, похитується. А 
дружина починає його сварити, дорікати. 
Чоловік – ні пари з уст. Мовчки дійшов до 
столу, сів. А дружина йому: і проклятий, і 
козел, і осел...

У відповідь – ні слова, тільки погляд 
затуманений. І раптом повільно підіймає 
руку, простягає жінці.

– Не потрібна мені твоя рука, п’янице 
поганий. Чого ти її тягнеш?

– На... скрути дулю сама...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Секретарка приводить у кабінет ди-
ректора молодого чоловіка:

– Пане директоре, я привела свого на-
реченого, щоби він переконався, який ви 
старий, лисий і негарний.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Лікарю, я боюся вам зізнатися...
– Не хвилюйтеся, розповідайте. Нам, 

психіатрам, можна розповідати все!
– Добре, лікарю. Мені весь час здаєть-

ся, що на роботі за мною ходять якісь не-
знайомі люди...

– Ну, що ж, думаю, що ми зможемо це 
вилікувати... А ким ви працюєте?

– Екскурсоводом у музеї.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

За сніданком дружина каже чоловікові 
невдоволеним тоном:

– А ти, між іншим, уві сні ображав 
мене!

– А чому ти думаєш, що уві сні?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Діалог батька і сина:
– Ну от, ще на рік будівництво будинку 

заморозили. Ще рік з вами жити. Ні дівчи-
ну привести, ні гулянку влаштувати!

– Мені в твоєму віці ще гірше було! Я 
вже одружений був.

Жартівливий гороскоп на 7 - 13 вересня
Овен (21.03 – 20.04)
Григорій Пустовіт 
29 березня 1960 р.
Секретар Луцькради, виконувач 
повноважень міського голови
Зірки радять зберігати 
цілісність думки й вірність 
узятому курсу, не фіксуватися 

на дрібних непорозуміннях. Скасовуються 
деякі перешкоди, відновлюється ясність 
перспектив, з’являється шанс здійснити за-
думане як належить.

Телець (21.04 – 21.05)
Юрій Крась 
6 травня 1984 р.
Директор департаменту 
ЖКГ Луцькради
Розставите пріоритети і 
діятимете відповідно до них. 
Не завадить навести лад 

у речах і фінансах, прояснити глобальні 
плани на майбутнє і знайти потрібні для їх 
реалізації ресурси, чесніше розібратися в 
своїх професійних принципах.

Близнята (22.05 – 21.06)
Василь Нагорний 
26 травня 1974 р.
Правозахисник
Вдалий момент для будь-
яких акцій, які не потребують 
щільної роботи з документами, 
скрупульозних підрахунків, 

ретельного дотримання бюрократичних 
процедур. Ясність стратегії допоможе 
змиритися з окремими затримками і 
розчаруваннями.

Рак (22.06 – 23.07)
Володимир Грушовінчук 
7 липня 1962 р.
Начальник управління ДСНС 
у Волинській області
Ракам тиждень допоможе 
навести лад на робочому 
місці й розставити пріоритети 

в розкладі, внести ясність у стосунки з 
колегами, помічниками, безпосереднім 
начальством, уточнити схеми безпечних 
взаємин у суспільстві, що змінилося.

Лев (24.07 – 23.08)
Володимир Горгут 
17 серпня 1955 р.
Перший заступник голови 
Волинської облспоживспілки
Події дозволять переконатися 
в надійності обраних 
людей, міцності договору. 

Зрозумієте вигоди перебування у системі й 
партнерському тандемі, захочете відновити 
дружбу і співробітництво. Але буде пізно.

Діва (24.08 – 23.09)
Іван Корсак 
15 вересня 1946 р.
Письменник, журналіст
Дівам допоможе 
дисциплінованість, може 
стати у пригоді досвід 
суворого дотримання законів 

і правил. Особливо важливо поважати 
чужі вимоги, норми і стандарти. Небажано 
виявляти неузгоджену ініціативу, залишати 
безпечне облаштоване місце.

Терези (24.09 – 23.10)
Ігор Алексєєв 
1 жовтня 1972 р.
Громадський активіст
Не варто боятися провалу 
або серйозних перешкод, 
деякі завдання можете 
розв’язати за скороченою 

програмою, оминаючи бюрократичні 
тонкощі. Допоможе фактор ваших колишніх 
заслуг – список досягнень, факт членства в 
будь-якій організації.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Михайло Півнюк 
21 листопада 1958 р.
Директор ДВТП 
«Волиньфармпостач»
Цілком імовірні проблеми 
з довідками, наказами, 
інструкціями, технічними 

завданнями. Можуть бути відсутніми або 
зволікати з відповіддю потрібні люди, 
губитися листи і дані, переноситися поїздки і 
зустрічі. Випишете кілька рецептів.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Тарас Яковлев 
15 грудня 1981 р.
Екс-заступник 
міського голови Луцька
Стрільцям нічого не допоможе 
у намаганнях позбутися 
внутрішніх сумнівів і зняти 

частину зовнішніх протиріч. Самодисципліна 
накульгуватиме, амбіційність зашкалюватиме. 
Пустіть справи на самоплив. Якось воно буде.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Андрій Покровський 
27 грудня 1975 р.
Депутат Луцькради, бізнесмен
Козорогами рухає почуття 
обов’язку. Стануть у 
пригоді система внутрішніх 
переконань, звичка до 

самообмеження, вміння розраховувати 
у відповідальний момент тільки на себе. 
Діятимете свідомо.

Водолій (21.01 – 19.02)
Тетяна Галькун 
26 січня 1947 р.
Художниця
Зірки радять не піддаватися 
депресивному настрою, 
для цього передусім 
важливо уникати творчої 

кризи. Зайнятість позитивно відіб’ється 
на емоційному стані, фізичному та 
інтелектуальному тонусі.

Риби (20.02 – 20.03)
Вячеслав  Рубльов 
25 лютого 1979 р.
Депутат Волиньради
Тиждень допоможе усунути 
перешкоди, подолати сумніви. 
Удача чекає в професійній 
і командній  діяльності. 

Гарантовано й успіх у співпраці з іноземними 
організаціями та спільнотами, в міжнародній 
діяльності. 
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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 СТИЛЬ 1930-Х І ЙОГО ЗРАЗКИ В ЛУЦЬКУ
  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта  
hroniky.com
Луцьк

Будівлю на вулиці Кривий 
Вал, в якій розташований 

«Укртелеком», можна 
сміливо вважати «іконою 
стилю» функціоналізму в 
Луцьку.

Цей стиль виник на початку ХХ 
століття і став дуже швидко поши-
рюватися у мистецтві, особливо в 
архітектурі. У забудову Луцька він 
проник на зламі 1920-1930 років. 
Функціоналізм на перше місце по-
ставив функцію, яку має виконувати 
споруда. Без надмірних деталей, де-
кору, а лише прості та ясні форми, 
які несуть перш за все функцію при-

значення споруди, але не функцію 
естетики.

Чи не вся забудова Луцька трид-
цятих є суто конструктивістською. 
Архітектурний Луцьк міжвоєнного 
періоду був досить насиченим. Тут 
діяли і державні архітектори, при-
ватні проектні фірми, і архітектур-

ні об’єднання. Наприклад, місцеве 
Товариство архітекторів до проек-
тування споруд у Луцьку та по всій 
Волині, окрім місцевих, залучало 
архітекторів зі Львова, Кракова, 
Варшави.

Будівлю, де зараз «Укртелеком», 
збудували на початку тридцятих 

як управління центральної каси 
земельних спілок. Характерними 
елементами споруди стали стріч-
кові лінії вікон другого та третьо-
го поверхів. Великі вікна першого 
поверху також відображають сти-
лістичні особливості. Неодмінний 
елемент – флагшток на даху будівлі 

над голов ним входом до неї. Такі ме-
талеві елементи, а також різні ґратки 
на вік нах, є даниною стилю. У дворі 
споруди міститься велика напівкру-
гла частина, обрамлена вікнами по 
периметру. Всередині будівлі зберіг-
ся під’їзд з чорного та білого граніту, 
а також характерні стильні поручні.

О
лександр Котис

polona.pl

Будівля нинішнього «Укртелекому» в 1930-х роках Наш час
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Весь сенс життя полягає в нескінченному завоюванні невідомого, у вічному зусиллі пізнати більше. 
Еміль Золя
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погляд у минуле

7 вересня – Варфоломій, Тит, 
Володимир
8 вересня – Андріан, Наталя, 
Віктор, Роман
9 вересня – Анфіса, Михайло, 
Дмитро
10 вересня – Анна, Нестор, 
Панкрат, Федір, Павло, Макар, 
Василь, Іларіон, Панас, Арсеній, 
Георгій, Степан, Сусанна, Анатолій, 
Григорій, Йосип, Мойсей, Сергій, 
Веніамін, Денис, Юхим, Захар, 
Гнат, Леонтій, Лук’ян
11 вересня – Іван, 
Уляна, Ісак
12 вересня – 
Христофор, Свирид, 
Охрім, Олександр, 
Данило, Микола, 
Максим, Гаврило, 
Олексій, Петро, Лазар, 
Ангеліна, Євгенія, 
Єлизавета
13 вересня – 
Геннадій, Купріян

7 вересня – Варфоломій, Тит, 
Володимир

іменинники тижня

Засновник – ПП «Волинські новини»
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року 
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 13 вересня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера – 
ортопедична подушка.
«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.

1 місяць –  15,7415,74 грн
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ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТАТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
ТИЖНЕВИКА ТИЖНЕВИКА 
«ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» 

98008Передплатний індекс

Допоможіть олівцям знайти дорогу 
до метелика та квіточок.

Домалюйте машинку за клітинками 
та розфарбуйте ї ї.

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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ПЕРШЕ ВИДАННЯ ОСТРОЗЬКОЇ БІБЛІЇ

У 1580 році вийшло перше 
видання Острозької Біблії. 

Це перше повне видання 
всіх книг Святого Письма 
церковнослов’янською мовою. 

Книгу надрукували у маєтку українського 
магната й політичного діяча – князя Василя 
Костянтина Острозького – у спеціально ор-
ганізованій для випуску Біблії друкарні. Для 
друку було запрошено українського першо-
друкаря Івана Федорова. Саме Острозька 
Біблія стала його останньою відомою книгою.

Видання дуже велике за обсягом (3 240 000 
знаків), проте завдяки застосуванню дрібного 
шрифту книга не є масивною на вигляд. У Біб-
лії – 1256 сторінок, надрукованих спеціально 
виготовленими шрифтами. На кожному арку-
ші – 50 рядків тексту, оформлених традицій-
ними кириличними елементами – заставками, 
кінцівками, ініціалами, численними компози-
ціями з виливних прикрас. У Біблії небагато 
малюнків та гравюр.

Текст книги готували до друку, звіряли 
та узгоджували за різними списками, ре-

дагували та доповнювали члени острозь-
кого літературно-видавничого осередку 
впродовж кількох років. Використовуючи 
старослов’янські переклади, укладачі Біблії 
звіряли їх із Септуагінтою (грецький переклад 
Старого Заповіту). За потреби робили допов-
нення чи викидали зайві речення. 

Тираж у Біблії не вказано, проте фахівці 
вважають, що її було надруковано у великій 
на той час кількості – 1000-1500 примірників. 
Віднайдено понад 250 книг. Цікаво, що вони 
мають відмінності та різні позначки від влас-
ників, серед яких – видатний український 
гравер Олександр Тарасевич, архімандрит 
Києво-Печерської лаври Іоанникій Сенюто-
вич. Серед збережених видань є книга, що 
належала останньому польському королю 
Станіславу Августу Понятовському.

Острозька Біблія фактично дала право-
славним слов’янам біблійний канон. Цим 
каноном і зараз послуговується багато пра-
вославних церков. Більшість зі збережених 
примірників у різний час належали до збірок 
Київської духовної академії, Київського уні-
верситету св. Володимира, Києво-Печерської 
лаври, Києво-Софійського собору тощо. За-
раз 18 примірників перебувають у Національ-
ній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, 
чимало зберігається у музеях Львова, Харко-
ва, Острога. Кілька видань є у Білорусі, Росії, 
Польщі, Великобританії та Болгарії.

У Біблії –1256 сторінок, надрукованих 
спеціальними шрифтами
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стоп, машина! 12 ВЕЛИКИХ МІСТ, ДЕ 
ЗАБОРОНЯТЬ АВТОМОБІЛІ

знайшли вихіданомалія
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+17 0C+12 0C

ДЕНЬНІЧ

П’ЯТНИЦЯ 8 ВЕРЕСНЯ

+18 0C+11 0C

ДЕНЬНІЧ

СУБОТА 9 ВЕРЕСНЯ

+23 0C+12 0C

ДЕНЬНІЧ

НЕДІЛЯ 10 ВЕРЕСНЯ

+25 0C+15 0C

ДЕНЬНІЧ

ПОНЕДІЛОК11 ВЕРЕСНЯ

+26 0C+17 0C

ДЕНЬНІЧ

СЕРЕДА 13 ВЕРЕСНЯ

+16 0C+13

ДЕНЬНІЧ

ВІВТОРОК 12 ВЕРЕСНЯ

+20 0C+16 0C

ДЕНЬНІЧ

ЧОМУ ЛЮДСТВО ЗАЛЕЖНЕ 
ВІД СМАРТФОНІВ 
Мобільні програми спеціально 
розробляють так, щоб викликати у 
користувачів залежність. Спочатку 
додатки чіпляють нас «на гачок», це 
називається тригер, пише УНІАН.

 Ми перевіряємо пошту чи заходимо 
в соціальні мережі, коли нам потрібно 
«убити час» – у черзі чи в транспорті. При 
цьому підсвідомо формується звичка, що 
нудьга пов’язана з переглядом електро-
нної скриньки чи стрічки в Instagram.

Щойно нам стає нудно, відразу 
з’являється бажання зайти в соцмере-
жі. Найпотужніші тригери сьогодні – це 
«пуш-повідомлення» у смартфонах.

Щоразу, як з’являється примітка про 
нове повідомлення, у користувача вини-
кає бажання його відкрити. Це запускає 
ланцюжок хімічної реакції в мозку, яку 
ми відчуваємо як насолоду та винагоро-
ду за виконану дію. Наступним етапом є 
гортання новинної стрічки, пошук інфор-
мації, перегляд відео. 

За підрахунками вчених, користувач 
бере до рук смартфон близько 2517 ра-
зів на день. Повертатися у додаток знову 
і знову нас змушують нові функції, обмін 
фото, запрошення друга, проходження 
складного рівня у грі. 

смартфон як наркотик

Автомобілям не 
місце на вулицях 
міст. В усьому світі 

міська влада та фахівці з 
урбаністики міркують над 
тим, як створити більший 
простір для пішоходів і 
обмежити простір для 
автомобілів.

Наприкінці 2016 року мер Мад-
рида Мануела Кармена вчергове 
підтвердила свої плани витурити 
особисті автомобілі з центру міста. 
Вона заявила, що до травня 2019 
року доступ на головну вулицю міс-
та Гран-Віа буде дозволено лише 
велосипедистам, автобусам і таксі. 
Цей захід – частина великого плану 
щодо заборони усіх дизельних авто-
мобілів у Мадриді до 2025 року.

Але це іспанське місто аж ніяк не 
єдине, яке готується стати вільним 
від приватних автомобілів. В усьо-
му світі посадовці, відповідальні за 
міське планування та урядування, 
розпочали мозковий штурм, шука-
ючи способи створення більшого 
простору для пішоходів та зниження 
викидів вуглекислого газу від ди-
зельних двигунів.

Ось перелік 12 міст, які очолю-
ють рух «Стоп, машина».

ОСЛО 
Столиця Норвегії планує назав-

жди заборонити використання всіх 
автомобілів у центральній частині 
міста до 2019 року – за шість років 
до того, як у країні набуде чинності 
закон про повну заборону автівок з 
двигунами внутрішнього згоряння.

Також влада Осло замінить 56 
кілометрів вулиць, де раніше пере-
важали автомобілі, на велосипедні 
доріжки.

МАДРИД 
Мадрид планує закрити маши-

нам доступ на 20 гектарів площ місь-
кого центру до 2020 року, до цього 
часу служби міського планування 
перепрофілюють 24 найбільш заван-
тажені вулиці під пішохідний, а не 
автомобільний рух.

Ця ініціатива є частиною місь-
кого «плану з життєздатної мобіль-
ності», який має на меті зменшення 
щоденного використання автомо-
білів з 29% до 23%. Водіїв, що ігно-
руватимуть нові правила, будуть 
штрафувати на суму від 100 доларів. 
А машини, які створюють найбільше 
забруднення, більше платитимуть за 
паркування.

ЧЕНДУ 
Чиказькі архітектори Едріен Сміт 

та Гордон Джилл розробили план но-
вої житлової території в китайському 
місті Ченду. Згідно з ним, ходити піш-
ки буде легше, ніж їздити машиною, 
а вулиці будуть сплановані таким чи-
ном, щоб люди могли дійти пішки в 
будь-яку точку за 15 хвилин.

І хоч Ченду не заборонить пов-
ністю автомобілі, їм буде відкрито 
доступ лише на половину вулиць у 
80-тисячному місті. Це мало відбути-
ся до 2020 року, але проблеми із ра-
йонуванням призвели до затримки з 
дедлайном.

ГАМБУРГ
Німецьке місто планує зробити 

піше та велосипедне пересування 
панівним. Протягом наступних двох 
десятиліть Гамбург скоротить кіль-
кість машин. У певні райони міста 
буде дозволено доступ лише пішо-
ходам та велосипедистам.

Проект закликає створювати 
«зелені мережі» – поєднані між со-

бою ділянки міського простору, до 
яких люди будуть потрапляти без 
використання автомобілів. До 2035 
року ця мережа покриє 40% Гам-
бурга. До неї увійдуть парки, ігрові 
майданчики, спортивні поля та кла-
довища.

КОПЕНГАГЕН
Нині понад половина населення 

Копенгагена щодня їздить на роботу 
велосипедами. Міська влада створи-
ла велосипедні доріжки ще в 1960-ті 
роки. Столиця Данії пишається вело-
доріжками завдовжки в 320 км, а від-
соток автовласників серед жителів 
міста є одним з найнижчих у Європі.

Місто також поставило за мету 
до 2025 року стати повністю ней-
тральним за показниками викидів 
вуглекислого газу (коли в довкілля 
не потрапляє більше СО2, ніж спожи-
вають рослини на міській території). 

ПАРИЖ
Коли у 2014 році Париж заборо-

нив протягом дня рух автомобілів з 
непарними цифрами номерних зна-
ків, рівень забруднення скоротився 
на 30%. Зараз місто узагалі хоче від-
учити водіїв заїжджати до центру.

Від липня 2016 року всім водіям 
машин, виготовлених до 1997 року, 
заборонено в будні дні в’їжджати 
до міського центру. Якщо вони по-
рушать заборону, то будуть оштра-
фовані. Втім у вихідні ці машини мо-
жуть їздити вільно.

vsviti.com
.ua

року було оголошено, що дизельні 
машини, випущені до 1998 року, по-
траплять під заборону, починаючи з 
2018 року.

МЕХІКО
У квітні 2016 року місцева влада 

Мехіко вирішила заборонити в’їзд 
до міського центру частині машин – 
протягом двох днів кожного робо-
чого тижня і двох субот на місяць. 
Машини, яким дозволено їздити, ви-
значаються за принципом черговос-
ті – на основі цифр номерних знаків.

За твердженням Associated Press, 
ця практика застосовується до орі-
єнтовно двох мільйонів машин і до-
помагає зменшити рівень смогу в 
місті.

ВАНКУВЕР
Ванкувер зміг переконати гро-

мадян користуватися замість авто-
мобілів громадським транспортом. 
З 2015 року його мешканці ходять 
пішки, їздять велосипедами або на 
метро. В 1970-х роках частину голов-
ної вулиці Гренвілл Стріт перетвори-
ли на пішохідно-торговельну зону, а 
в 2008 році розширили мережі вело-
доріжок.

У місті також кожного червня 
організовують день, вільний від ав-
томобілів, коли машини не допус-
кають до завантажених кварталів, 
а натомість проводять там вуличні 
фестивалі.

НЬЮ-ЙОРК
Хоч Нью-Йорк не планує заборо-

ну автомобілів у майбутньому, в місті 
хочуть збільшити кількість пішохід-
них зон та автобусного транспорту, 
розширити метрополітен та сервіс 
прокату велосипедів.

Частина земельних площ у по-
пулярних зонах – Таймс-сквер, Ге-
ральд-сквер і Медісон Сквер Парк – 
є лише пішохідними. Протягом трьох 
субот у серпні 2016 року сотні тисяч 
людей скористалися перевагами 
Summer Streets – щорічного заходу, 
під час якого машинам заборонено 
рухатися завантаженими вулиця-
ми, що поєднують Централ Парк та 
Бруклінський міст. Ці вулиці відкриті 
для пішоходів.

Мер заявляє, що Париж планує 
подвоїти кількість велодоріжок до 
2020 року та заборонити на певних 
вулицях рух будь-якого транспорту, 
за винятком електромобілів. 

АФІНИ
У грудні 2016 року столиця Гре-

ції заявила про закриття доступу ди-
зельним автомобілям до центру міс-
та, починаючи з 2025 року. Ініціа тива 
є спробою покращити якість повітря 
в місті.

Афіни вже забороняють в’їзд 
дизельних автомобілів до централь-
ного району в певні дні, залежно 
від цифр номерного знака, але мер 
Афін Гіоргос Камініс хоче усунути всі 
автомобілі з цієї зони.

ЛОНДОН
Мер Лондона заявляє про за-

борону дизельних машин у місті 
до 2020 року. Наразі місто обмежує 
користування дизельними автомо-
білями в певних районах, стягуючи 
платню у $ 12,5 за в’їзд дизельних 
автомобілів у години пік. Це назива-
ється «плата за затори».

БРЮССЕЛЬ
Більшість вулиць, що оточують 

центральну площу Брюсселя, біржу 
та головну торговельну вулицю Рю 
Нев, завжди були тільки пішохідни-
ми. Вони утворюють другу за вели-
чиною зону, вільну від автомобілів, 
після Копенгагена.

У 2002 році Брюссель започатку-
вав перший «Тиждень мобільності», 
який заохочував людей користува-
тися громадським, а не приватним 
транспортом. І протягом одного дня 
у вересні всім машинам забороняли 
в’їздити до центру міста.

Брюссель шукає нові способи 
розширення зон, вільних від авто-
мобілів. Одна з пропозицій – пе-
ретворити популярний бульвар з 
чотирма смугами руху на суто пі-
шохідну територію. У лютому 2016 

Кейлі Моатс з Арізони, 
що в США, народилася 
з синдромом Майєра 
Рокітанського (коли 
жінка не має шийки 
матки, матки або 
вагінального отвору).

Дівчині поставили такий 
діагноз, коли їй було 18 років. 
У неї ще не було менструації 
і вона вирішила звернутися 
до гінеколога, пише Mirror. 

«Пішла до гінеколога 
разом з мамою. Коли лікар 
сказав, що він не бачить мат-
ку на ультразвуці, я навіть 
розгнівалася, розгубилася. 
Дуже злякалася, не знала, чи 
зможу мати дітей та сім’ю», – 
розповіла вона.

Лікар порадив дівчині 
зробити операцію, аби жити 
повноцінним життям. 

«Я завжди дивувалася, 
куди дівчата ставлять там-
пони. Якби у мене почалася 
менструація, я не знала б, що 
з ними робити. Іноді я відчу-

На Прикарпатті в селі Пістинь 
функціонує канатна дорога, 
яка перевозить домовини на 
цвинтар, передає «ТСН.ua». 

Кладовище розташоване на 
протилежному березі від села, 
тому доправляти туди домовини 
доводиться над 40-метровою прір-
вою. Механізм канатної дороги 
здається простим: 100-метровий 
трос, натягнутий між двома бере-
гами, накручується на «барабан». 
Ним їздить «каретка», у яку й став-
лять труну. Однак через те, що ван-
таж делікатний, до керма пускають 
лише тих, хто успішно пройшов на-
вчання.

На цвинтар можна дістатись і 
традиційно – пішки, однак цей ме-

тод селянам не до вподоби. Підвіс-
ний місток – єдина дорога із села на 
кладовище. Горяни кажуть, що ним 
дуже важко нести труну з покійни-
ком, оскільки місток вузький і силь-
но хитається. Люди часто ранились 
об металеві поруччя. 

«Коли зима, мороз, ожеледиця – 
слизько, важко нести. Дорога така, 
самі бачите, не можна спокійно 
пройти. До кладки несли учотирьох, 
а далі вже удвох. Не вміщуються 
люди, і дуже тяжко», – розповідають 
селяни.

Живих на цю канатку принци-
пово не пускають. Пояснюють: це 
не розвага. «Туристи хочуть, але ми 
не катаємо їх», – каже житель села 
Пістинь Юрій Гаврилів. 

В УКРАЇНІ З’ЯВИЛАСЯ КАНАТНА 
ДОРОГА ДЛЯ НЕБІЖЧИКІВ 

У АМЕРИКАНКИ НЕМАЄ 
ВАГІНИ  

ваю гострий біль у зоні яєч-
ників. У мене є овуляція, як 
у всіх інших жінок, але нема 
менструації, це все просто 
розчиняється в моїх яєч-
никах, а не звільняється», – 
каже Кейлі.

Дівчина зауважила, що 
з її проблемою важко мати 
нормальні стосунки. Однак 
вона уже чотири місяці зу-
стрічається з хлопцем. 

«Він не зосереджується 
на сексуальному боці наших 
взаємин, – ділиться Кейлі. 
– Ми не можемо кохатися, 
адже у мене немає вагіни».

Дівчина уже зібрала 
гроші, щоб зробити 
операцію в Атланті

У Карпатах запустили 
канатну дорогу для трун

tsn.ua plinua.com
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