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ТЕТЯНА ЄРЕМЕЄВА: ТЕТЯНА ЄРЕМЕЄВА: «З 
ЖІНКАМИ ТА ДІТЬМИ 
ВОЮЮТЬ ЛИШЕ 
СЛАБКІ ЧОЛОВІКИ…»

ІГОР ПАЛИЦЯ: 
«В АДМІНІСТРАЦІЇ 
ПРЕЗИДЕНТА ХОЧУТЬ 
ЗНИЩИТИ УКРОП»

право на правду з перших уст

 читайте на стор. 4

НЕ ТАКИЙ 
СТРАШНИЙ ГРИП,
ЯК УСКЛАДНЕННЯ
Цієї осені українцям слід чекати 
на три штами грипу: «Гонконг», 
«Брісбен» і «Мічиган». 

компетентно

 читайте на стор. 14

Маленька і худенька, у 
кутку в кріслі за великим 
столом старенька 

бабуся – як горошина на долоні. 
Сиве коротке волосся сховане за 
пов’язкою, на обличчі, вкритому 
зморшками, сяє добра усмішка. 
Вона сидить виструнчившись, 
вбрана у світлу кофтину. 

Лучанці Ользі Степанівні 
Клим уже 86. Вона майже не 
бачить, а чує, якщо голосно 
крикнути їй під вухом. Іноді ї ї 
підводять здоров’я, пам’ять. Тоді 
вона майже не може говорити. 
Забуває, вирізає миті зі свого 
життя. Так, ніби їх ніколи не було. 
Але не сьогодні. Мені пощастило. 
У день нашого знайомства у 
бабусі світлий розум і багато 
глибоких думок.

ЗЕМЛЕЮ – 
НАПРАВО НАПРАВО 
І НАЛІВОІ НАЛІВО

 читайте на стор. 5

86-РІЧНА БАБУСЯ:

«САМОТНЯ СТАРІСТЬ –
НАЙГІРШЕ, ЩО МОЖЕ БУТИ»

 читайте на стор. 19

НАЙБІЛЬША 
АДВОКАТСЬКА 
КОМПАНІЯ ВОЛИНІ 
«ЮСТЕРРА» ВІДЗНАЧАЄ 
ДЕСЯТИРІЧЧЯ*

Амбітна та потужна адвокатська 
компанія святкує десятирічний 

ювілей. Це команда молодих і 
прогресивних, їх об’єднують досвід, 
визнання, успішність. Їхні імена відомі 
далеко за межами області, а клієнтська 
база охоплює різні континенти.

успішна справа

 читайте на стор. 6

 читайте на стор. 7
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КНДР ЗАПУСТИЛА РАКЕТУ 
В БІК ЯПОНІЇ
Північна Корея 15 вересня здійснила 
новий запуск ракети в напрямку Япо-
нії, інформує Bloomberg. Нерозпізнана 
ракета перетнула повітряний простір 
Японії поблизу острова Хоккайдо. На-
передодні КНДР погрожувала викорис-
тати ядерну зброю, «потопити» Японію 
і перетворити США на «попіл і темряву».

БІЛЯ КОРДОНІВ УКРАЇНИ – 
ВІЙСЬКОВІ НАВЧАННЯ
У Білорусі та Калінінградській області Ро-
сії стартували спільні військові навчання 
«Захід-2017», пише «ТСН.ua». Офіційно 
буде задіяно 13 тисяч військових і 250 
танків. Натомість в РНБО стверджують: 
реальна кількість учасників – до чверті 
мільйона військовослужбовців. Голова 
військового комітету НАТО Петр Павел 
заявив, що навчання схожі на підготовку 
до великої війни.

СТИХІЯ МОЖЕ ОБІЙТИСЯ 
США У $290 МЛРД
Кількість жертв урагану «Гарві», що охо-
пив США у серпні, становить 82 людини, 
передає Reuters. Сукупний збиток від 
ураганів «Гарві» та «Ірма» (другий ви-
рував у серпні-вересні) може обійтися 
економіці США в $290 млрд.

У ЕФІОПІЇ ЗАГИНУЛО 
ПІВСОТНІ ЛЮДЕЙ
На сході країни сталися зіткнення між 
різними етнічними групами, передає 
Reuters. Унаслідок сутичок, в яких брали 
участь два етноси, що ворогують, оромо 
і сомалі, понад 50 людей загинули. Сто-
рони звинувачують одна одну у скоєнні 
етнічних чисток.

У МАЛАЙЗІЇ ЖИВЦЕМ 
ЗГОРІЛИ ШКОЛЯРІ
У Куала-Лумпур 14 вересня внаслідок 
короткого замикання спалахнула будів-
ля мусульманської релігійної школи для 
хлопчиків, повідомляє The Star. Заживо 
згоріли 22 школярі та двоє вчителів.

ЄГИПТЯНКА ЗАНАПАСТИЛА 
ВНУЧКУ ОБРІЗАННЯМ
У Хургаді свекруха української емігрант-
ки зробила обрізання п’ятирічній ону-
ці, від якого дівчинка померла, пише 
«Укрінформ». Жінка не мала ні дозволу 
батьків, ні медичної компетенції. Майже 
в усьому світі процедуру жіночого обрі-
зання (видалення частини статевих ор-
ганів) визнано небезпечним пережит-
ком минулого, проте таке практикують 
у країнах Африки. 

У ПОЛЬЩІ БУДЕ ПОДАТОК 
ЗА ПРАЦЮ ЗАРОБІТЧАН
До кінця 2017 року Польща планує ухва-
лити проект закону, який вводить фік-
сований податок за працевлаштування 
сезонного робітника, пише Delo.ua. По-
даток складе близько 300 злотих на мі-
сяць. Нові правила, ймовірно, набудуть 
чинності з наступного літнього сезону.

КІПР ОТРИМАВ МІЛЬЯРДИ 
ЗА ПРОДАЖ ПАСПОРТІВ ЄС
З 2013 року Кіпр заробив 4 млрд євро, 
продаючи громадянство за схемою «зо-
лотої візи», пише The Guardian. Серед 
отримувачів є російські олігархи та 
представники української еліти, яких 
звинувачують у корупції. З 2013 року 
громадянство Кіпру надають особам, 
що вклали 2 млн євро в нерухомість або 
2,5 млн євро в державні цінні папери чи 
кіпрські компанії.

АМЕРИКА ГОТОВА ДАТИ 
УКРАЇНІ $500 МЛН НА 
ОБОРОНУ
Сенат США схвалив проект оборонного 
бюджету на 2018 рік, у якому передба-
чено виділення $500 млн для підтримки 
України. Як повідомив Президент Петро 
Порошенко, законопроект санкціонує 
надання летального озброєння оборон-
ного характеру. Остаточне рішення – за 
президентом США Дональдом Трампом.

світова хроніка СМЕРТЬ ЗАСКОЧИЛА У ЛІФТІбіда

НА ПОЛІССІ – ВІЙСЬКОВІ НАВЧАННЯ
армійський вишкіл

НОВИЙ КЕРІВНИК 
ПОЛІЦІЇ

ЗАГИНУВ 17-РІЧНИЙ 
СТУДЕНТ

кадри

нещастя

обережно на дорозі

МІКРОАВТОБУС УБИВ ПІШОХОДАМІКРОАВТОБУС УБИВ ПІШОХОДА

ЦИГАРКИ ТА АЛКОГОЛЬ ПІДПІЛЬНО ВЕЗЛИ В ЄС
контрабанда

Луцьк 

Увечері 12 вересня в 
несправному ліфті 
дев’ятиповерхівки 

на проспекті Молоді 
загинула жінка 1989 року 
народження.

Лучанка піднімалася ліфтом, 
раптово її затиснуло між кабіною і 
шахтою. Дістати жінку намагалися 
дві години. Утім травми виявили-
ся несумісними з життям.

Без мами залишилася семи-
річна донька, яку жінка вихову-
вала сама.

Як повідомив депутат Луцьк-
ради, радник міського голови 
Ігор Поліщук, ліфт нещодавно 
пройшов ремонт, який виконува-
ло ТОВ «Волиньліфт». За поперед-
ньою інформацією, працівник 
підприємства увімкнув підйом-
ник без висновку експерта, який 
є обов’язковим після капремон-
ту. Причини несправності ліфта 
встановить експертиза з Києва. 

Слідчі кваліфікували інцидент 
як службову недбалість і відкри-

ли кримінальне провадження. 
Санкція статті передбачає від 
двох до п’яти років позбавлення 
волі. Триває досудове розсліду-
вання.

Після цієї трагедії в обласно-
му центрі стали без попереджен-
ня відключати ліфти. У міськраді 
пояснюють: підйомники запра-

цюють лише після капітального 
ремонту. Лучани, які мешкають 
у висотках, висловлюють не-
вдоволення такими діями. Адже 
старшим людям та родинам із 
діт ками важко рухатися сходами 
на горішні поверхи. 

Як пояснив директор депар-
таменту ЖКГ Луцькради Юрій 

Крась, у місті вимкнули при-
близно 60 ліфтів, які потребують 
капремонту. «Про відключення 
інформували завчасно. Питання 
піднімали на зборах мешканців. 
А там, де мали вимикати ліфти, у 
кожному під’їзді клеїли попере-
джувальне оголошення», – за-
певнив чиновник.

А от коли ліфти знову за-
працюють – залежить від самих 
мешканців, каже посадовець. «У 
тариф за комунпослуги, за яким 
платять лучани, закладають 
лише гроші на обслуговування 
ліфтів, але не на капітальний ре-
монт. Тому доведеться мешкан-
цям складатися на це. Однак діє 
міська програма підтримки. Від-
повідно, більшу частину витрат 
бере на себе міський бюджет, а 
вже 30% співфінансують меш-
канці. Ремонтні роботи ще ніде 
не розпочалися. Тому треба, аби 
люди обирали уповноваженого 
представника та збирали гро-
ші, щоб ремонт відбувся якнай-
швидше», – пояснив Крась.

Трагедія сталася в цьому будинку

Володим
ир М

иколайчук

БРАКОНЬЄРИ ЗАСТРЕЛИЛИ ЛОСІВзлочин

Любешівський район

Працівники ДП «Любешівське 
лісомисливське господарство» 
затримали браконьєрів, які вбили самця 
і самку лося, інформує прес-служба 
волинських лісівників.

Під час вечірнього патрулювання лісових 
масивів мисливствознавець підприємства 
та працівники мобільної рейдової групи по-
чули постріли поблизу урочища Бучанська 

дача. Виїхали на місце і згодом затримали два 
автомобілі – Nissan з волинськими номерами 
та Volkswagen із литовською реєстрацією. У 
результаті огляду автівок виявили 15 мішків із 
м’ясом. Також там була голова вбитого лося.

Лісова охорона затримала чотирьох 
чоловіків та терміново викликала поліцію. 
Браконьєрів разом із речовими доказами 
доправили у райвідділ поліції. Тривають 
слідчі дії.

lis.volyn.ua

Волинь

Співробітники податкової міліції 
вилучили 25 тис. пачок сигарет і 100 л 
фальсифікованого алкоголю, які 
планували незаконно доправити до 
країн Євросоюзу. Про це повідомив 
заступник голови Державної 
фіскальної служби Сергій Білан. 

У межах розслідування в одному з 
міст Волинської області провели обшуки 

на території підприємства та двох приват-
них будинків. 

Правоохоронці вилучили й пере-
дали на зберігання фальсифіковані 
цигарки і спиртне, а також два тран-
спортні засоби, які використовували 
для перевезення фальсифікату, та готів-
ку, отриману від незаконної діяльності. 
Загальна вартість вилученого – понад 
1,2 млн грн.

vl.sfs.gov.ua

Ковель

Страшна аварія сталася нещодавно 
в місті залізничників. Водій 
іномарки Volkswagen Transporter не 
впорався з керуванням, виїхав на 
тротуар та збив пішохода. 

Унаслідок ДТП 32-річна ковель-
чанка померла, інформують у секторі 
комунікації ГУНП у Волинській облас-
ті. Пасажирка транспортного засобу, 
трирічна жителька Ковеля, отримала 
тілесні ушкодження. Її госпіталізували 
до медзакладу. Триває досудове роз-
слідування.

vl.npu.gov.ua

Волинь, Рівненщина, Житомирщина

Населення Волинської, Рівненської, 
та Житомирської областей просять з 
розумінням поставитися до розгортання 
військових таборів та переміщення 
військової техніки, адже нині тривають 
планові військові навчання.

Як повідомляють в оперативному 
командуванні «Захід», заплановано пе-
реміщення військової техніки і вдень, і в 
темну пору доби, розгортання військових 
таборів поза межами населених пунктів 

та відпрацювання навчальних завдань 
особовим складом. Зокрема, на Волині 
це відбуватиметься у Любомльському, 
Камінь-Каширському, Ратнівському, Ста-
ровижівському, Шацькому, Ковельському 
та Маневицькому районах. 

Окрім цього, 11 вересня на базі од-
ного з аеродромів Волині розпочався 
льотно-методичний збір за участю бри-
гади тактичної авіації імені Петра Фран-
ка. Отож, на волинян чекають гучні ночі, 
спов нені авіаційної «музики».

Любомльський район

Особовий склад Любомльського районного 
відділу поліції очолив майор Олег Бончак, 
передає «Район. Любомль».

Роботу правоохоронець розпочав з посади по-
мічника дільничного у Старовижівському районі. 
Згодом працював у патрульній службі Ковеля, піз-
ніше в кадрах. Найбільшу частину служби присвя-
тив роботі у слідстві, яка розпочалася 2007 року. 
2014-го Бончака призначили на посаду заступника 
начальника РВ УМВС у Турійському районі.  

Олег Бончак повідомив: лише за день на новій 
посаді йому надійшло чимало скарг через ситуа-
цію на кордоні. Новий керівник пообіцяв навести 
там лад.

Рівне

Юнак, який навчався у медколеджі в Рівному, 
випав з восьмого поверху і загинув. Студент 
був родом із Ратного.

Як повідомили у прес-службі рівненської полі-
ції, трагедія трапилася ввечері 17 вересня у будинку 
на вулиці Соборній. Правоохоронці опитали свідків 
та встановили, що складу злочину в трагедії немає. 

За однією з версій, хлопець вийшов на балкон, де 
йому стало зле. Юнак похитнувся та впав.

Браконьєри везли 15 мішків 
м’яса і лосячу голову

Фальсифікату – на 1,2 млн грн

Трирічну пасажирку 
авто госпіталізували
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Не виходь у світ, а повертайся до самого себе: всередині людини живе правда. Аврелій Августин Блаженний

МІНІМАЛКУ ПІДВИЩАТЬ 
ДО 3700 ГРН
У 2018 році уряд планує збільшити міні-
мальну зарплату до 3723 грн, повідомляє 
DW.com. На соціальні видатки запланова-
но 122,7 млрд, з яких 55 млрд – на субсидії. 
Видатки на оборону уряд хоче збільшити 
до 164,9 млрд. На дороги заплановано 
44 млрд, на розвиток аграрного секто-
ру – 7,3 млрд, на освіту – 217,5 млрд, на 
охорону здоров’я – 112,5 млрд, на про-
грами розвитку науки – 7,9 млрд. За роз-
рахунками держбюджету, у 2018-му до-
лар коштуватиме 30,1 грн.

У ГПУ СКАЗАЛИ, ХТО ДАВ 
НАКАЗ РОЗСТРІЛЯТИ 
ЄВРОМАЙДАН
Генеральна прокуратура встановила, 
що накази про відкриття вогню по акти-
вістах під час Революції Гідності відда-
ли тодішні президент Віктор Янукович, 
глава МВС Віталій Захарченко та керів-
ник СБУ Олександр Якименко, передає 
«РБК-Україна». «Наприкінці місяця ми 
подамо в суд справу про тих, хто дав 
наказ стріляти», – заявив Генпрокурор 
Юрій Луценко.

ТРОЄ ДІВЧАТОК ЗГОРІЛИ 
В ОДЕСЬКОМУ ТАБОРІ
У ніч на 16 вересня в оздоровчому та-
борі «Вікторія» спалахнула пожежа, 
внаслідок якої загинуло троє дітей, пе-
редає «Думська». На момент загорання 
в таборі було 150 дітей, у корпусі, що 
палав, перебувало 42 дитини. Директо-
ра табору Петроса Саркісяна взяли під 
варту на два місяці. Експертиза триває, 
але фахівці вказують на порушення за-
ходів протипожежної безпеки.

НАРДЕП-УТІКАЧ 
ОНИЩЕНКО ЗБИРАЄТЬСЯ 
В ПРЕЗИДЕНТИ
Олександр Онищенко, якого звинувачу-
ють у привласненні державного майна в 
особливо великих розмірах, заявив, що 
братиме участь у виборах Президента 
України, запланованих на 2019 рік. Крім 
того, колишній нардеп із «Волі народу» 
звинуватив чинну українську владу в 
авторитаризмі, пише The Washington 
Times.

СПЕЦСЛУЖБИ 
ПРОСЛУХОВУЮТЬ 
ТЕЛЕФОНИ УКРАЇНЦІВ
Працівники українських спецслужб ор-
ганізували справжній підпільний бізнес 
із прослуховування громадян, з’ясували 
журналісти програми «Гроші» на «1+1». 
За $100-300 можна дізнатися, про що 
розмовляє телефоном конкретна люди-
на. Вірною ознакою прослуховування є 
те, що телефон гріється під час розмови 
і швидко розряджається.

СААКАШВІЛІ НЕ 
КАРАТИМУТЬ ЗА ПРОРИВ 
КОРДОНУ
Екс-президента Грузії, колишнього гу-
бернатора Одещини Міхеіла Саакашвілі, 
якого в серпні позбавили українського 
громадянства, не екстрадують з України 
та не будуть арештовувати за незакон-
ний прорив кордону 10 вересня. На-
томість тривають арешти інших, менш 
іменитих учасників цього дійства, пише 
«ТСН.ua». Серед кількох арештованих – 
35-річний житель Волинської області.

ЗАТРИМАНИЙ 
В БІЛОРУСІ УКРАЇНЕЦЬ – 
У РОСІЙСЬКОМУ СІЗО
19-річного українця Павла Гриба, який 
28 серпня зник безвісти у Білорусі, пере-
везли до краснодарського СІЗО, а звідти 
перевели в лікарню, пише «Українська 
правда». Родичі хлопця вважають, що 
російські спецслужби спробують за до-
помогою своїх лікарів спростувати діаг-
ноз Павла Гриба – синдром портальної 
гіпертензії, через який він змушений 
щодня приймати ліки. Порушення при-
йому медикаментів може призвести до 
фатальних наслідків. Як відомо, Росія 
звинувачує Павла у тероризмі.

українська хроніка

мерзотник

ЗАТРИМАЛИ 
ҐВАЛТІВНИКА

нещасний випадок

НА ШАХТІ ЗАГИНУЛА ЛЮДИНА

ВІД ОТРУЄННЯ ГРИБАМИ ПОМЕР ПІДЛІТОКтрагедія

ВОЛИНЯНАМ – ТРИ 
ГОСПІТАЛЬНІ ОКРУГИ

медична реформа

КОВЕЛЬСЬКИЙ ВЕТСАНЗАВОД – 
ЕКОЛОГІЧНА БОМБА

проблема

Ковель

На ліквідацію наслідків 
надзвичайної ситуації, 
спричиненої діяльністю 
ветсанзаводу, цієї осені 
місто залізничників отримає 
17 млн грн із держбюджету. 
На першочергові роботи вже 
у вересні має надійти 
5 млн 100 тис. грн, повідомили 
у Ковельській міськраді. 
Наступного місяця мерія 
отримає 11 млн 900 тис. грн.

Очільник фракції «УКРОП» у 
міській раді, голова тимчасової 
контрольної комісії Ігор Пініс 
повідомив, що рештки до вет-
санзаводу перестали звозити 
ще в лютому. Загалом він обслу-

говував понад 100 клієнтів з усієї 
області. 

«Відомо, що деякі перероб-
ні підприємства компостують 
рештки на своїх територіях. Це 
можливо для доброякісної сиро-
вини, хоча чинне ветеринарне 
законодавство не оцінює такі дії 
позитивно», – зазначив Ігор Пі-
ніс. Та додав, що тваринні відходи 
потребують належної утилізації 
чи переробки, здійсненої на від-
повідних підприємствах. У інших 
випадках вони можуть бути не-
безпечними для навколишнього 
середовища.

«Ситуація неприємна й не-
безпечна, можна сказати, що ми 
зараз маємо справу із закладе-

ною екологічною бомбою», – ак-
центував обранець ковельської 
громади.

kow
el.rayon.in.ua

Волинь

Згідно з рішенням 
уряду, на Волині 
буде лише три 

госпітальні округи 
замість п’яти, створення 
яких домагалися раніше. 
Госпітальні округи 
будуть із центрами 
в Луцьку, Ковелі та 
Нововолинську.

Луцький госпітальний округ – 
усі заклади охорони здоров’я, що 
забезпечують надання вторинної 
(спеціалізованої) медичної допо-
моги населенню, розміщені на 
території Луцька, Горохівського, 
Ківерцівського, Луцького, Мане-
вицького і Рожищенського райо-
нів. 

Ковельський госпітальний 
округ – заклади, розміщені 

на території Ковеля, Камінь-
Каширського, Ковельського, 
Любешівського, Любомльського, 
Ратнівського, Старовижівського, 
Турійського і Шацького районів.

Нововолинський госпіталь-
ний округ – заклади, розміще-
ні на території Нововолинська, 
В о л о д и м и р а - В о л и н с ь к о г о , 
Володимир-Волинського, Іваничів-

ського і Локачинського районів.
Нагадаємо, обласна рада не-

одноразово розглядала питання 
про госпітальні округи. Зокрема, 
2 лютого було ухвалено звернен-
ня до Президента, Кабміну, Мініс-
терства охорони здоров’я та на-
родних депутатів від Волинської 
області. Депутати визначилися, 
що в нашій області має бути вісім 
госпітальних округів із центрами 
в Луцьку, Ковелі, Володимирі-
Волинському, Нововолинську, 
Любомлі, Камені-Каширському, 
Маневичах та Ратному. Таку по-
зицію цілком підтримали нарде-
пи з Волині Ірина Констанкевич 
(УКРОП) та Ігор Гузь («Народний 
фронт»). Після того як Київ не 
погодився на ці пропозиції, во-
линські депутати рекомендува-
ли створити п’ять госпітальних 
округів із центрами в Луцьку, Ко-
велі, Нововолинську, Любомлі та 
Камені-Каширському.

insiderm
onkey.com

Ковельський район

Четверо дітей віком від 8 до 13 років 
отруїлися грибами, яких назбирав і 
приготував найстарший брат. Наступного 
дня після госпіталізації підліток помер. 
Стан решти дітей важкий, але стабільний.

Як повідомив заступник головного лікаря 
Волинського обласного дитячого територіаль-
ного медичного об’єднання Ігор Дородних, 
хлопчик без нагляду старших посмажив на вог-
нищі бліді поганки й пригостив ними молодших 
братиків і сестричок.

Медики зазначають: останнім часом до 

диспетчерського центру екстреної медичної 
допомоги надходить рекордна кількість викли-
ків, пов’язаних з отруєнням грибами. Цьогоріч 
на Волині від цього потерпіло 15 осіб, із них – 
п’ятеро дітей, двоє дорослих і одна дитина по-
мерли. Найбільше постраждали від отруєнь 
грибами жителі Ковельщини: зареєстровано 
два групові випадки, у яких захворіло шість 
осіб.

У разі виникнення ознак отруєння (погане 
самопочуття, слабкість, болі в шлунку, нудота 
тощо) потрібно негайно звертатися по медичну 
допомогу і не вдаватися до самолікування.

health.unian.ua

Ратнівський район

Правоохоронці затримали 
підозрюваного у вчиненні 
особливо тяжкого злочину 23-
річного жителя Ратнівського 
району, інформує прес-служба 
прокуратури області.

Нещодавно в одному з сіл нетве-
резий молодик напав на 10-річну 
дівчинку. Зловмисник підбіг до неї 
ззаду, затулив рукою рот і, приста-
вивши ножа до шиї, потягнув у лісо-
посадку. Погрожуючи розправою, 
зловмисник відібрав у дитини мо-
більний вартістю 500 грн та поранив 
у шию. 

Опісля він примусив дівчинку 
роздягнутися і хотів її зґвалтувати. 
На заваді покидькові стала матір 
дитини. 

І хоч зловмисник накивав 
п’ятами, його затримали за гаря-
чими слідами. Триває досудове 
розслідування. За вчинення таких 
злочинів Кримінальним кодексом 
передбачено до 15 років позбав-
лення волі.

контрафакт

ВИКРИЛИ ПІДПІЛЬНИЙ ЦЕХ 
ІЗ СУМНІВНИМ АЛКОГОЛЕМ  

Луцьк

В обласному центрі виявили підпільний цех 
із виготовлення елітного контрафактного 
алкоголю, інформує прес-служба волинської 
прокуратури. 

У рамках досудового розслідування праців-
ники прокуратури Волинської області спільно зі 
співробітниками Головного управління Держав-
ної фіскальної служби провели обшук у житло-

вих приміщеннях в Луцьку. 
Під час обшуку виявили 

та вилучили обладнання, яке 
слугувало для виготовлення контрафактного ал-
коголю, а також саму спиртовмісну продукцію. Її 
левова частка брендована під елітні алкогольні 
напої на кшталт текіли, джину та самбуки. Обсяги 
вилученого та його вартість встановлюють. Три-
ває досудове розслідування.

Іваничівський район

Загиблий під обвалами будівлі на території шахти 
№5 – житель Кривого Рогу, інформує «БУГ». 

Чоловік працював на фірмі «Дівітея», що за-
ймається демонтажем будівель. Приїхав на ро-
боту кілька днів тому, повідомив начальник ра-
йонного відділу управління Державної служби 
з надзвичайних ситуацій України у Волинській 
області Юрій Малка.

13 вересня працівники фірми проводили 
демонтаж приміщення впродовж цілого дня. За 

словами свідків, після того, як усі роботи було 
завершено, один із чоловіків зайшов у будівлю, 
аби щось перевірити. Тоді й стався обвал.

Як інформує видання «Наші гроші», криво-
різька фірма «Дівітея» фігурувала у криміналь-
ному провадженні щодо привласнення служ-
бовими особами «Укрвуглереструктуризації» 
коштів держбюджету. За матеріалами слідства, 
в. о. гендиректора та його заступник штучно 
створювали умови для перемоги в тендерах під-
контрольних їм структур.

Київ не погодився на пропозиції волинських депутатів

Завод обслуговував понад 100 клієнтів з усієї області

Випадки отруєнь 
грибами почастішали
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право на правду

  Роман ІВЧЕНКО
    «Дзеркало тижня», dt.ua

ТЕТЯНА ЄРЕМЕЄВА: «З ЖІНКАМИ 
ТА ДІТЬМИ ВОЮЮТЬ ЛИШЕ 
СЛАБКІ ЧОЛОВІКИ…»
ВДОВА ІГОРЯ ЄРЕМЕЄВА РОЗПОВІЛА ПРО ВІЙНУ ЗА СПАДЩИНУ

Скориставшись шоковим 
станом рідних Ігоря 
Єремеєва під час 

підготовки до похорону, його 
бізнес-партнери Степан Івахів 
та Сергій Лагур шляхом 
обману роздобули свідоцтво 
про смерть бізнесмена й 
відкрили спадкоємну справу 
в підконтрольного нотаріуса, 
яка була і є довіреною 
особою та обслуговувала 
інтереси групи компаній 
«Континіум». Таким чином 
вони одержали доступ до 
володіння й управління 
корпоративними правами, 
тобто до управління 
бізнесом, а законних 
спадкоємців – Тетяну 
Єремеєву та її дітей – 
просто усунули.

Тема спадщини Ігоря Єремеєва, 
трагічно загиблого у 2015 році на-
родного депутата й одного зі спів-
власників групи компаній «Конти-
ніум» (найвідоміший бренд – АЗС 
WOG), тривалий час не привертала 
уваги ЗМІ. Тим часом за частку по-
кійного, оцінювану в кілька сотень 
мільйонів доларів, іде справжня 
війна. На одному боці – колишні 
партнери Єремеєва. На іншому – 
його вдова і двоє дітей.

Тетяна Вікторівна стверджує: 
співвласники бізнес-групи «Кон-
тиніум», бізнесмен Сергій Лагур і 
нардеп Степан Івахів, не допуска-
ють спадкоємців ні до управління 
бізнесом, ні до прибутку.

– Яка спадщина залишилася 
у вас із дітьми після смерті Ігоря 
Мироновича?

– Ні для кого не секрет, що мій 
покійний чоловік був успішним біз-
несменом і одним зі співвласників 
фінансово-промислової групи ком-
паній «Континіум», яка координує 
багато бізнес-проектів і в Україні, 
і за кордоном. Основні напрямки 
бізнесів – нафтовий, молочний, го-
тельний, також виробництво й про-
даж будівельних матеріалів тощо. 
За законом, діти мого чоловіка, 
його мама і я маємо право спадку-
вання першої черги на його частку 
в активах цієї групи.

– Співвласники групи «Кон-
тиніум» стверджують, що ви 
вступили у права спадкування. 
Чи вдалося вам оформити права 
власності на цей спадок і отрима-
ти доступ до управління ним?

– Мій чоловік був молодою 
енергійною людиною, бізнесменом, 
який любив життя. Звісно, він не ду-
мав про смерть і мав великі плани. 
Ігор не залишив після себе запові-
ту. Зі свого боку, ми виконали всі дії, 
спрямовані на прийняття спадщи-

ни. Але нам вдалося оформити пра-
ва лише на деякі об’єкти майна, що 
належали моєму чоловікові на мо-
мент його смерті. Разом з тим, ми не 
можемо говорити про одержання 
доступу до володіння й управління 
корпоративними правами, тобто до 
управління бізнесом.

– Але ж у реєстрах можна бачи-
ти, що й ви, і Роман Єремеєв є влас-
никами певних часток у різних 
компаніях і бізнесах. Хіба це не дає 
вам права на управління ними?

– У реєстрах можна побачити ін-
формацію про те, що наші з Ігорем 
діти – Роман і Софія – є кінцевими 
бенефіціарними власниками низ-
ки компаній, що входять до групи 
«Континіум». Однак бенефіціарний 
власник не має прямого доступу до 
управління компанією. За визначен-
ням, бенефіціарний власник – осо-
ба, яка прямо або опосередковано 
володіє юридичною особою або 
впливає на ухвалення нею рішень, 
а також одержує фінансовий дохід 
від діяльності цієї юридичної осо-
би. Разом з тим, ні я, ні наші з Ігорем 
діти не маємо можливості якимось 
чином впливати на діяльність цих 
компаній і, тим більше, не одержу-
ємо ніякого доходу. Усе управлін-
ня зосереджене в руках колишніх 
бізнес-партнерів чоловіка. На жаль, 
після смерті Ігоря ми побачили 
справжнє обличчя його так званих 
бізнес-партнерів. Від самого почат-
ку ми зіштовхнулися з, м’яко кажу-
чи, не зовсім порядними діями з 
їхнього боку.

– Що ви маєте на увазі?
– Скориставшись розпачем і 

моїм шоковим станом під час під-
готовки до похорону, ці добродії 
обманом роздобули свідоцтво про 

смерть мого чоловіка й відмовилися 
мені його передавати. Надалі, ско-
риставшись певною безпорадністю 
85-річної мами Ігоря й тим, що вона 
не розуміє ситуації, вони відкрили 
спадкоємну справу у свого, можна 
сказати, підконтрольного нотаріу-
са, яка була і є довіреною особою та 
обслуговувала інтереси групи ком-
паній «Континіум». Для цього, вико-
ристовуючи людей, які безпосеред-
ньо працювали з Ігорем і були вхожі 
в нашу родину, вони привезли його 
маму в Київ і, не повідомляючи мені 
й дітям, запропонували їй написати 
заяву про відкриття спадкоємної 
справи в свого нотаріуса. У такий 
спосіб їм вдалося отримати фак-
тично повний конт роль над станом 
спадкоємної справи. З боку цього 
нотаріуса ми постійно відчуваємо 
певну протидію в реалізації наших 
законних прав: то документи ви-
дають з помилками, то нам узагалі 
відмовляють у їх видачі. На жаль, у 
нашому законодавстві не передба-
чено можливості замінити нотаріу-
са, що веде спадкоємну справу, за 
бажанням спадкоємців. 

– Чи маєте ви всю інформацію 
про активи свого покійного чоло-
віка?

– Ми дотепер проводимо кро-
пітку роботу, що спрямована на 
пошук і виявлення активів мого чо-
ловіка. Частину інформації вдалося 
зібрати. Водночас після смерті Ігоря 
його бізнес-партнери постаралися 
зробити все, щоб ми опинилися в 
інформаційному вакуумі. Їм навіть 
вдалося заволодіти документами 
та вмістом сейфа, що перебували 
за місцем проживання Ігоря в Києві, 
яке він використовував, приїжджа-
ючи туди на роботу. Зробили вони 
це через співробітників компанії, 
яких у будинку знали. Зрозуміло, 
що в доступі до документів, які Ігор 
зберігав у головному офісі компа-
нії, нам було також відмовлено. На 
жаль, у цьому питанні ми можемо 
розраховувати тільки на себе, тому 
що з боку колишніх партнерів чоло-
віка бачимо лише протидію. Співро-
бітники компанії, яким Ігор довіряв 
настільки, що вони були вхожі в 
нашу родину, як усі люди, бояться 
за свою роботу й чітко дотримують-
ся вказівок нових «босів», відмов-
ляючись від спілкування з нами. Це 
при тому, що деякі з цих довірених 
осіб у силу різних причин при житті 
Ігоря були номінальними власни-
ками його майна. Забувши про свої 

а другий бізнес-партнер – Івахів – 
став «контролером» цього трасту, 
тобто особою, яка має стежити за 
належним виконанням обов’язків 
трастовим керуючим. Наскільки 
я розумію, саме тому дані моїх ді-
тей з’явилися в реєстрах як дані 
бенефіціарних власників компаній. 
Тільки-от жодної участі в управлін-
ні компаніями мої діти не беруть 
(за умовами трасту це неможливо), 
жодних доходів від діяльності цього 
уявного трасту вони не одержували 
й не одержують. Більш того, умови 
трасту такі, що трастовий керуючий 
на свій розсуд вирішує, платити чи 
не платити щось бенефіціарам. Що 
ще раз ставить під сумнів той факт, 
що мій покійний чоловік подібним 
чином розпорядився своїми ак-
тивами на шкоду інтересам своїх 
дітей.

– Ви зверталися в суди й до 
правоохоронців, щоб захисти-
ти свої права? Чи було винесено 
якісь рішення?

– Так, мої юристи розпочали 
досить багато судових процесів. 
Триває досудове слідство у кри-
мінальному провадженні щодо 
шахрайства. Під час слідства було 
виявлено і підробку документів но-
таріусами, які співпрацюють із ко-
лишніми бізнес-партнерами мого 
чоловіка, і наявність нового майна, 
йому належного, яким незаконно 
заволоділи певні особи, і багато 
чого іншого.

– Кажуть, у колишніх парт-
нерів вашого чоловіка серйозна 
підтримка від правоохоронців.

– На жаль, так. І вони роблять 
усе, щоби слідство зайшло в глухий 
кут. Люди, наближені до Лагура, 
Івахіва та Димінського (Ігор Димін-
ський – один із власників групи «Кон-
тиніум», – авт. ), не з’являються до 
слідчого давати свідчення щодо 
кримінального провадження з ви-
гаданих причин і обставин. Адво-
кати зараз працюють зі слідчими 
над тим, щоб розв’язати питання 
про примусове приведення цих 
товаришів для надання свідчень. 
Можу підозрювати, що один із 
колишніх бізнес-партнерів, який 
сьогодні є народним депутатом, 
користуючись своїм високим ста-
новищем і званням, чинить нефор-
мальний адміністративний тиск на 
слідство.

Ми як спадкоємці Ігоря має-
мо певні права щодо ухвалення 
рішень з усіх питань управління 
бізнесом. Сьогодні ці права грубо 
порушено, але я упевнена, що ці 
люди нестимуть відповідальність. І 
якщо Генеральний прокурор зможе 
заплющити очі на витівки колишніх 
партнерів мого чоловіка, то органи 
прокуратури Нідерландів, Швей-
царії й Кіпру, сподіваюся, дадуть 
об’єктивну оцінку ситуації та при-
тягнуть до відповідальності осіб, 
що позбавили спадщини дітей сво-
го багаторічного партнера. 

– Чи правдива інформація, що 
колишні партнери вашого покій-
ного чоловіка активно змінюють 
структуру власності групи? Якісь 
компанії продаються, якісь ідуть 
у банкрутство. Це пов’язано з пи-
таннями спадщини чи з питання-
ми боргів групи?

– Це правда. За останні два роки 
відбулися значні зміни в структурі 
бізнесу, на які ми як спадкоємці сьо-
годні не можемо вплинути. Очевид-
но, в результаті всіх цих змін частка 
в бізнесі, яка належить спадкоєм-
цям, суттєво зменшилася й продов-
жує зменшуватися.

Я, лікар за 
професією, усе 

життя допомагаю 
людям. Мені 
неймовірно важко, 
що потрібно вести 
цю боротьбу. Але це 
справедлива боротьба, 
боротьба за пам’ять 
мого чоловіка й 
майбутнє наших дітей. 
Тому я доведу ї ї 
до кінця…

З одного боку – 
гарні промови під 

спалахи фотокамер та 
диктофони журналістів 
на поминальних 
панахидах, а з іншого – 
лобіювання потрібних 
законопроектів та 
юридичні незаконні 
дії з усунення 
спадкоємців. Дуже 
потужний супротив 
«колишні друзі» 
чинять на слідство 
та судові розгляди, 
демонструючи свою 
силу. Але ми знаємо, 
що з жінками та дітьми 
воюють лише 
слабкі чоловіки…

зобов’язання й зрадивши пам’ять 
людини, яка їм довіряла, вони про-
довжують необґрунтовано володі-
ти тим, що за правом належить мені 
та дітям Ігоря.

– Чи спілкувалися ви з партне-
рами покійного чоловіка з цього 
приводу? Яка їхня позиція?

– Так, спілкувалися, й неоднора-
зово. Спочатку з їхнього боку були 
запевняння про допомогу, підтрим-
ку. Йшлося про те, що нашому сину 
буде надано можливість безпосе-
редньо увійти в структуру органів 
управління бізнесом. Але, як стало 
зрозуміло пізніше, усе це робилося 
лише з метою затягнути ситуацію. У 
лютому 2016 року, тобто через пів-
року після смерті мого чоловіка, 
від колишніх бізнес-партнерів я ді-
зналася, що Ігор нібито ще в 2014 
році створив якийсь траст у юрис-
дикції Британських Віргінських 
Островів, у який вніс корпоративні 
права й права власності на акції 
всіх компаній, зареєстрованих за 
кордоном. Бенефіціарами цього 
трасту нібито є наші з Ігорем діти. 
Мені дали ознайомитися з простою 
копією цього «документа», що ви-
кликає величезну кількість запи-
тань і обґрунтованих підозр у його 
справжності. Цим питанням зараз 
займаються мої юристи й право-
охоронні органи. Як виявилося, за 
цим «документом», новим трасто-
вим керуючим після смерті мого 
чоловіка автоматично став один 
із його бізнес-партнерів – Лагур, 

з сім
ейного архіву

Тетяна Вікторівна з сином Романом і донькою Софією
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СКІЛЬКИ ЗАРОБЛЯЮТЬ 
У МІСЬКРАДАХЗаробітні плати 

українських 
чиновників вражають, 

а надто, якщо взяти до 
уваги розмір мінімалки в 
країні. Однак, порівняно 
з іншими обласними 
центрами, заробітки 
луцьких держслужбовців 
більш ніж скромні.

«Волинські Новини» порівняли 
заробітні плати за середньомісяч-
ними показниками заступників 
міських голів і керівників окремих 
управлінь, підпорядкованих місь-
ким радам, у Києві, Вінниці, Черні-
гові, Львові, Чернівцях, Дніпрі та 
Луцьку.

Узявши до уваги розміри зар-
плат заступників міських голів у цих 
обласних центрах (дані за травень-
липень 2017 року), з’ясувалося, що 
найбільшу заробітну плату отримує 
заступник дніпровського міського 
голови – 103 168,3 грн.

За ним ідуть заступник мера 
Львова – 52 045,82 грн, заступ-
ник чернівецького міського голо-
ви – 42 069,87 грн, заступник мера 
Чернігова – 37 007,04 грн, Києва – 
29 678 грн і Вінниці – 28 978,25 грн. 
Своєю чергою, заступник місько-
го голови Луцька із зарплатою у 
23 515,19 грн залишився позаду.

Також, відповідно до офіцій-
них даних за травень-липень 2017 
року, чи не найбільші заробітні 
плати одержують очільники управ-
лінь Чернівецької міської ради. 
Наприклад, керівнику управління 
економіки міськради Чернівців ви-
плачують щомісяця 41 806,96 грн, 
керівнику управління фінансів – 
40 575,68 грн, департаменту ЖКГ – 
40 351,5 грн, управління охорони 

здоров’я – 33 330 грн, а керівнику 
управління освіти – 31 265,68 грн.

Заробітні плати очільників Дніп-
ровської міської ради характеризу-
ються найбільшими розривами за 
середньомісячними показника-
ми (за січень-липень 2017 року). 
Так, керівник управління охорони 
здоров’я одержує 103 168,3 грн, а 
очільник департаменту гуманітар-
ної політики – всього 11 937,14 грн.

Керівник департаменту благо-
устрою та інфраструктури міськра-
ди Дніпра заробляє 32 228,56 грн 
на місяць, керівник департаменту 
економіки, фінансів та міського 
бюджету – 31 124,85 грн, очільник 
управління житлово-комунального 
господарства – 28 904,33 грн, а ке-
рівник департаменту транспорту 
та транспортної інфраструктури – 
21 703,47 грн.

Не надто відстають від дніпров-

ських держслужбовців і управлінці 
Львівської міської ради, керівник 
управління фінансів якої за місяць 
одержує 67 910,42 грн. Трішки 
менше мають керівники управлін-
ня економіки та управління ЖКГ – 
65 348,64 та 28 802,4 грн відповідно 
(дані за травень-липень 2017 року).

У кілька разів менші суми за 
зарплати колег отримують керівни-
ки департаменту фінансової політи-
ки – 23 125 грн, департаменту еко-
номічного розвитку – 21 541 грн, 
департаменту містобудування – 
19 584 грн, управління освіти – 
16 594 грн, а також виконувачі 
обов’язків керівників управління 
земельних ресурсів департаменту 
містобудування – 17 576,19 грн й 
управління транспорту департа-
менту житлового господарства та 
інфраструктури – 16 743 грн (дані за 
січень-серпень 2017 року).

Середньомісячні зарплати чи-
новників Чернігова коливаються 
навколо показника у 28 тис. грн. 
Згідно зі статистичними даними 
за травень-липень 2017 року, ке-
рівник департаменту житлово-
комунального господарства Чер-
нігівської міської ради заробляє 
30 588,85 грн, керівник управління 
охорони здоров’я – 29 425,3 грн, 
управління освіти – 29 563,43 грн, 
управління фінансів – 26 942,92 грн 
та управління економіки – 26 942,92 
грн.

Хай як дивно, у Києві міськра-
дівці заробляють не найбільше 
з-поміж колег з інших регіонів. Так, 
керівник департаменту фінансів 
Київської міської ради має за мі-
сяць 26 952,32 грн (середні дані за 
2016 рік), керівник департаменту 
освіти і науки, молоді та спорту – 
24 598,33 грн, департаменту куль-

тури – 22 625,9 грн, департаменту 
земельних ресурсів – 20 998,04 грн, 
департаменту містобудування та ар-
хітектури – 20 900 грн, транспортної 
інфраструктури – 18 250 гривень 
(дані за січень-липень 2017 року).

Порівняно «скромні» зар-
пла ти одержують управлінці Ві-
нницької міської ради, де керівник 
департаменту ЖКГ має за місяць 
18 931,56 грн, а керівники управлінь 
охорони здоров’я та економіки – по 
13 768,5 грн (дані за травень-липень 
2017 року).

Керівник департаменту архітек-
тури та містобудування міськради 
Вінниці, своєю чергою, заробляє 
22 729,2 грн, департаменту фінан-
сів – 21 535 грн, департаменту ко-
мунального майна – 14 204,95 грн, 
департаменту земельних ресур-
сів – 12 668,93 грн, департаменту 
освіти – 12 176,08 грн, департамен-
ту культури – 9 994,77 грн, а депар-
таменту енергетики, транспорту та 
зв’язку – 9 271,76 грн (дані за січень-
липень 2017 року).

Пасуть задніх за рівнем заро-
бітків очільники департаментів 
Луцької міської ради, зарплати 
яких не перевищують показника в 
14 тис. грн. Наприклад, відповідно 
до даних за травень-липень 2017 
року, керівник департаменту 
житлово-комунального господар-
ства щомісяця отримує 12 199,2 грн, 
а керівник управління охорони 
здоров’я – 13 893,6 грн.

Своєю чергою, керівник де-
партаменту фінансів та бюджету 
міськради Луцька має за місяць 
14 867 грн, керівник департаменту 
культури – 14 308 грн, управління 
земельних ресурсів – 13 909 грн, 
управління містобудування та архі-
тектури – 13 824 грн, департаменту 
економічної політики – 13 242 грн, 
управління освіти – 11 363 грн, 
управління транспорту та зв’язку – 
11 351 грн.

  Борис ХВИЦЬ
Луцький район

ЗЕМЛЕЮ – НАПРАВО І НАЛІВО

Через незрозуміле й непрозоре земельне 
законодавство на Волині, та й в Україні зага-
лом – земельний колапс. Місцеві громади не 
можуть користуватися угіддями, які є на їхніх 
територіях, бо земля за парканом крайньої 
сільської хати – власність держави. Розпоря-
джається ними не сільська рада, а місцевий 
держгеокадастр. Причому так, як його керів-
ництво вважає за потрібне, подекуди відверто 
дерибанячи землю та роздаючи її за хабарі.

Одна з шахрайських схем поширена і на 
Волині. Полягає вона в тому, що кожен гро-
мадянин має право отримати в особисте 
користування 2 га землі. За символічну суму 
людей просять написати заяву-прохання, а 
далі держгеокадастр ухвалює рішення про 
виділення «звичайним селянам» ділянок. Піс-
ля цього десятки ділянок по 2 га переоформ-
ляють на потрібну людину чи організацію, яка 
таким нехитрим способом отримує у користу-
вання десятки, а то й сотні гектарів землі.

Саме у такий спосіб на Волині за згоди 
очільника обласного Держгеокадастру Васи-
ля Василенка віддали понад сотню гектарів 
селянських земель у чужі руки. Після того як 
депутати Волиньради звернулися до міністра 
аграрної політики Тараса Кутового з прохан-
ням звільнити корумпованого чиновника, 

його усунули з посади. Проте знайшлися по-
слідовники його «світлої справи», які й далі 
дерибанять недешеву землю.

Ділянки під Луцьком поблизу Стиру нале-
жать до Боратинської сільської ради. Але вра-
ховуючи, що вони за селом, розпоряджається 
ними регіональне управління Держгеокада-
стру. Можливо, саме тому так сподобалася 
ця земля Михайлу Говоріну. Адже нинішній 
виконувач обов’язків начальника головного 
управління Держгеокадастру у Волинській 
області Анатолій Поляков – засновник фірми, 
в якій Говорін є керівником.

Відповідно до щорічної декларації, Анато-
лій Поляков у 2016 році отримав 18,5 тис. грн 
зарплати від ТзОВ «Юридично-землевпорядна 
фірма», керівником якої є саме пан Говорін, 
який отримав землю під Рованцями. Зауважи-
мо, що обоє – львів’яни, а сама фірма також 
має львівську прописку.

Отож, як Михайлу Говоріну отримати не-
дешеву земельну ділянку? Елементарно – 
частинами, які попередньо оформлять, як 
повідомляють джерела, на учасників АТО. З 
публічної кадастрової карти стає відомо, що 
23 червня для ведення особистого селянсько-
го господарства через приватного нотаріуса 
Тетяну Ариванюк Ігор Масний, Олександр Во-

Особливості українського 
законодавства дозволяють 

виділяти землю в обхід сільських 
рад, якщо ділянки розташовані 
поза межами сіл. У результаті 
наділи отримує не громада, а 
«потрібні» люди. Як-от львів’янин 
Михайло Говорін, який через 
свого знайомого, нині першого 
заступника голови обласного 
управління Держгеокадастру 
Анатолія Полякова, отримав кілька 
ділянок поблизу Луцька.

лохатий та Сергій Фураєв зареєстрували по 
2 га землі на території Боратинської сільської 
ради, ще 1,4 га виділили Олександру Конди-
сюку. Проте вже 10 липня всі згадані ділянки 
через нотаріуса Головача переоформили на 
вже знайомого нам Михайла Говоріна.

* * *
У той час, коли Василь Василенко без-

успішно намагається через суд повернутися 
на посаду очільника обласного Держгеокада-
стру, його перший заступник не втрачає часу 
та практикує схеми шефа. При тому, що сотні 
бійців АТО досі не можуть отримати ділянки 
через блокування та зловживання керівни-
цтва волинських земельників.

  Ольга ШЕРШЕНЬ

volynnew
s.com

nur.kz

Луцька міськрада пасе задніх із зарплат

На Волині поширена одна з шахрайських 
схем щодо виділення земель

вантажопідйомністю
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Істина не потребує захисту, а світ – завоювання. Авесaлом Пiдводний

  Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ
    ЛуцькЩодня волиняни 

зіштовхуються 
з питаннями, 
які потребують 

знання законів. Як 
грамотно вийти зі 

складної ситуації, 
підказує професійний юрист із 
практичним досвідом, адвокат 
Віктор Бондаренко, який бере 
участь у некомерційному 
проекті «Запитай юриста» на 
сайті Інформаційного агентства 
«Волинські Новини». Поставити свої 
запитання ви можете на сайті, або 
ж надіслати на електронну адресу 
gazeta.volynnews@gmail.com. 

«Я медпрацівник. Трудову ді-
яльність розпочала 25 берез-
ня 1991 року. Чи маю я право 
на вихід на пенсію за вислугу 

років? Стаж безперервний. Якщо ні, 
то коли цього права набуду?»

Із 1 січня 2016 року деякі норми 
Закону України «Про пенсійне забезпе-
чення» від 05.11.1991 №1788-XII зазна-
ли змін. Зокрема, цим Законом у чинній 
редакції встановлено пенсійний вік ме-
дичним працівникам, що надає їм право 
на пенсію за вислугу років. Відповідно 
до норм статті 7 Закону №1788, пенсію 
за вислугу років працівникові признача-
ють за умови, якщо він залишає роботу, 
яка дає право на цю пенсію. Ще однією 
умовою є наявність спеціального стажу. 
На сьогодні для призначення пенсії за 
вислугу років медичний працівник має 
мати такий спеціальний стаж роботи: 
станом з 01.04.2017 до 31.03.2018 – 
26 років 6 місяців. Тобто ви можете ви-
йти на пенсію з 25 вересня 2017 року.

«Чи може державний службо-
вець здавати власне нерухо-
ме майно в оренду як фізична 
особа?» 

Звісно, може! Жодних обмежень чи 
наслідків щодо цього немає.

«Для оформлення пенсії я по-
дала довідку з соціального 
захисту населення про до-
гляд за людиною поважного 

віку, в якій затверджено мою діяль-
ність і особу належним чином, але 
у розрахункових відомостях, що їх 
затребував Пенсійний фонд, написа-
но скорочено моє по батькові: не Іл-
лівна, а Іл. І у Пенсійному фонді таку 
звітність визнають недійсною. У соц-
захисті мені повідомили, що записи 
частково не збереглися, інші кажуть, 
що збереглися, але тільки в електро-
нному вигляді, затягують час, якого 
в мене мало. Річ у тім, що Пенсійний 
фонд заявив мені про повернення 
документів, оскільки без стажу в соц-
захисті мені не вистачає загального 
стажу. Що можна зробити?»

У цьому випадку в разі затягування 
органом соцзахисту надання вам ви-
правленої довідки є варіант звернути-
ся до суду із заявою про встановлення 
факту, що має юридичне значення, 
зок рема факту належності даних, що є 
у розрахункових відомостях, які затре-
бував Пенсійний фонд, власне вам. Таку 
заяву можна подати відповідно до ч. 1, 
п. 5 ч. 2 ст. 234, ч. 2 ст. 256 Цивільного 
процесуального кодексу України.

«Квартиру було придбано у 
шлюбі, але зареєстровано на 
дружину. Чи можна тепер її пе-
реоформити на дружину і чо-

ловіка порівну? Скільки приблизно це 
коштує? Чоловік у квартирі не пропи-
саний, тільки дружина і двоє дітей».

Це доволі просто. Дружина оформ-
ляє на чоловіка договір дарування 1/2 
ідеальної частки квартири, на підставі 
якого чоловік стає власником половини 
квартири. У цьому випадку факт про-
писки дітей не матиме значення, оскіль-
ки чоловік уже є власником її половини, 
бо вона набута у шлюбі і є спільною су-
місною власністю подружжя.

   Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста НАЙБІЛЬША 
АДВОКАТСЬКА КОМПАНІЯ 
ВОЛИНІ «ЮСТЕРРА» 
ВІДЗНАЧАЄ ДЕСЯТИРІЧЧЯ*

успішна справа

ВІТАЛІЙ КУПРІЙ: «ПОРОШЕНКО ЛОБІЮЄ 
ЗАКОН, ПРО ЯКИЙ МРІЯВ ЯНУКОВИЧ»

законопроект

Вибухи та інші 
резонансні злочини в 

Україні вигідні нинішній 
владі. У цьому певен 
народний депутат від 
УКРОПу, заступник голови 
парламентського комітету 
з питань законодавчого 
забезпечення 
правоохоронної діяльності 
Віталій Купрій.

Нардеп розповів, що сьогод-
ні пропрезидентська більшість 
у парламенті активно лобіює за-
конопроект, який значно розши-
рює повноваження Національної 
гвардії України.

«Поліцейська реформа ви-
явилася просто імітацією. Гучні 

Амбітна та потужна 
адвокатська компанія 
святкує десятирічний 

ювілей. Це команда молодих 
і прогресивних, їх об’єднують 
досвід, визнання, успішність. Їхні 
імена відомі далеко за межами 
області, а клієнтська база охоплює 
різні континенти.

Друзі й партнери Віктор Веремчук та Бог-
дан Ульчак започаткували справу, що стала 
запорукою їхнього спільного успіху на роки. 
Велика клієнтська база, необхідність взаємо-
заміни та колегіальності спонукали адвокатів 
створити масштабну та структурну компанію 
задля фахового і якісного правового супро-
воду конкретних справ.

Розпочинали поволі, гуртуючи навколо 
себе найкращих. На сьогодні компанія по-
зиціонується на ринку юридичних послуг як 
найбільш динамічна у Волинській області. 
Тут прагнуть працювати і студенти, і юристи-
початківці, і досвідчені адвокати. Головним 
критерієм відбору працівників є не лише муд-
рість, а й ініціативність, креативність, уміння 
знайти клієнта, розв’язати його проблему та 
отримати справедливий гонорар. Наразі штат 
компанії включає 16 осіб, 12 із них мають сві-
доцтва про право на провадження адвокат-
ської діяльності. «Юстерра» співпрацює на 
партнерських засадах з адвокатськими ком-
паніями всеукраїнського рівня та має розви-
нену регіональну мережу по всій Волинській 
області.

Головною визначальною ознакою компа-
нії є її поділ на підрозділи: кримінальний, ци-
вільний, господарський, митний тощо. Кожен 
адвокат займається конкретним напрямком 
юриспруденції в межах певного підрозділу. 
Саме це дає йому можливість справді бути 
фахівцем в обраній тематиці, постійно само-
вдосконалюватися, а клієнту – отримувати 
якісні послуги. Спеціалізація надає можли-
вість не вчитися на справі, не практикува-
тися та експериментувати, а чітко розуміти 
правильний шлях уже на першому етапі спіл-
кування з клієнтом. На сьогодні «Юстерра» 
охопила спеціалізацією ключові сфери юрис-
пруденції. Значним обсягом справ компанії 
є саме митні справи, що зумовлено прикор-
донним статусом Волинської області, справи 
щодо корупції, які теж набувають у масштабах 
держави особливого статусу і є доволі по-
ширеними. Нещодавно Богдан Ульчак провів 
митну справу щодо права громадян України 
придбавати іноземні транспортні засоби на 
території України з митних складів. Справа 
є резонансною в масштабах усієї держави та 
викликала особливий інтерес громадськості 
й дає право кожному, хто не може виїхати за 
межі нашої держави, придбати іноземне авто 
в Україні.

Актуальними в компанії є справи з подат-
ковими органами, органами антимонополь-
ного законодавства. Віктор Веремчук зазна-

чає, що ринок юридичних послуг нині вимагає 
адвокатів із земельних справ, оскільки розви-
ток аграрного сектору економіки держави 
і питання землі є актуальними. Захист влас-
ників паїв, правильна організація створення 
фермерських господарств та формування 
«земельного банку» шляхом скуповування 
майнових паїв та укладення договорів орен-
ди паїв є доволі популярними й затребувани-
ми. Тому компанія активно працює в цьому 
напрямку і на території Волинської області, і 
за її межами.

Адвокати «Юстерри» завжди беруть 
участь у так званих «політичних справах», а 
в період виборчих кампаній можуть запро-
понувати уже дієвий механізм не лише юри-
дичного супроводу, а й інші процесуальні 
напрацювання, які ефективно та іміджево 
впливають на результати виборчої діяльнос-
ті кандидата. Тому не дивно, що протягом 
останніх п’ятнадцяти років адвокати компа-
нії є популярними серед політичної еліти та 
представляють інтереси кандидатів у мери 
міста Луцька, у народні депутати України та 
активно ведуть справи із захисту інших ви-
борчих прав.

З метою оптимізації часу, ефективності та 
доступності для сільського населення працю-
ють представництва адвокатської компанії у 
Маневицькому, Ківерцівському, Горохівсько-
му, Володимир-Волинському районах.

У компанії є фахівці у сфері інтелектуаль-
ної власності, які виконують функції патент-
ного повіреного, готують документи щодо 
реєстрації знаків для товарів та послуг, вина-
ходів і корисних моделей, а також промисло-
вих зразків, тобто здійснють супровід на всіх 
стадіях патентування. 

Податкові справи забезпечуються ауди-
торським супроводом, у тому числі й на ста-

дії судового розгляду. Штат компанії включає 
третейських суддів, які надають послуги з ме-
діації (позасудового примирення). 

При компанії також функціонує Бюро тер-
мінової інвентаризації, що дає можливість 
оперативно та ефективно залагодити техніч-
ні питання щодо інвентаризації нерухомого 
майна. Окрім того, в рамках діяльності «Юс-
терри» функціонує Товарна біржа, де відбу-
ваються торги щодо рухомого та нерухомого 
майна на конкурсних засадах.

Департамент господарського права та 
арбітражні керуючі активно беруть участь у 
категоріях справ про банкрутство юридич-
них осіб, оскільки саме через заборгованості 
за кредитними договорами юридичні особи 
змушені припиняти господарську діяльність. 
Юристи компанії допомагають максималь-
но зменшити матеріальні збитки та зберегти 
майно підприємства. 

У «Юстеррі» об’єднано всі сфери юри-
дичної діяльності, що дає змогу кожному, хто 
звернувся оформити спадкову справу, про-
вести інвентаризацію та оцінку нерухомого 
майна, захистити своє право в суді та згодом 
здійснити реєстрацію речових прав. 

Керівники компанії та партнери беруть 
активну участь у житті адвокатського са-
моврядування на Волині. Своєрідним під-
сумком 15-річної адвокатської практики та 
десятирічної діяльності фірми стало те, що 
Віктора Веремчука та Богдана Ульчака ад-
вокати області обрали на ключові посади 
в органах адвокатського самоврядування 
Волині – Богдан Ульчак став членом Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Укра-
їни від Волинської області, а Віктор Веремчук 
нещодавно став головою кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури Волин-
ської області.

злочини, у яких не знаходять 
винних, породжують рецидив. 
Злочинець знає, що він може 

вчинити правопорушення і 
йому за це нічого не буде. І ось 
депутати від «Солідарності» про-

понують новий законопроект, 
який посилить позиції Нацгвар-
дії у зв’язку з тим, що поліція не 
може впоратися, – зазначає Ві-
талій Купрій. – Нац гвардія – вій-
ськове формування. Відповідно 
до Конституції, військові фор-
мування не можуть брати участь 
у обмеженні прав людини. Але 
пропрезидентська більшість 
усупереч Конституції просуває 
цей законопроект. Він уже прой-
шов перше читання на нашому 
комітеті. Вони намагаються за-
лякати українців. Цей законо-
проект унеможливить боротьбу 
з узурпацією влади. Янукович 
мріяв про нього, а Порошенко 
вводить у дію».

volynnew
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Віктор Веремчук та Богдан Ульчак започаткували 
справу, що стала запорукою їхнього спільного успіху

Віталій Купрій певен, що резонансні 
злочини вигідні нинішній владі

Анастасія Корецька
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Найкращі ліки проти всіх недуг – солона вода: піт, сльози або море. Карен Бліксен

  Інна СЕМЕНЮК

ЛУЧАНКА ПОТРЕБУЄ 
ГРОШЕЙ НА ДОРОГУ 
ОПЕРАЦІЮ
Луцьк

37-річна Мирослава Ясковець із 
Луцька має вроджену ваду ніг. У неї 
артроз суглобів. Якщо найближчим 
часом хірургічного втручання не 
буде, то суглоби зруйнуються, і 
жінка стане калікою.

15 років тому Мирославі дали третю 
групу інвалідності. 

 «Мені потрібно було робити опера-
цію на одній нозі ще десять років тому, – 
каже вона. – Але тоді у мене не було таких 
грошей. Тепер треба оперувати обидві 
ноги. Адже один суглоб майже повністю 
зруйновано. Від того, що постійно йде 
навантаження на одну ногу, руйнується 
ще один суглоб». 

Якщо Мирославі не зробити опера-
цію, то жінка зовсім не ходитиме. 200 ти-
сяч гривень потрібно, аби прооперувати 
одну ногу. Зараз жінка безробітна. Колись 
вона працювала бухгалтером у магазині. 
Роботу довелося покинути, медики ска-
зали, що їй не можна довго ходити, аби 
не навантажувати ноги. 

«Мене вже замучив біль. Неможливо 
його терпіти. Ноги болять жахливо. Я по-
стійно на знеболювальних таблетках», – 
бідкається жінка. 

Крім цього, у Мирослави двійко ді-
тей: меншому сину чотири, старшій донь-
ці тринадцять років. На них теж треба ви-
трачати гроші, яких жінці й так бракує. 
Вона просить усіх небайдужих людей до-
помогти їй фінансово. 

Якщо ви маєте бажання і змогу 
допомогти фінансово цій 

жінці подолати недугу, кошти 
можна переказати ось на цей 
рахунок: картка ПриватБанку 

5168757332996190, Ясковець 
Мирослава Анатоліївна. 

не будьмо байдужі

бережіть себе

Термін «клімакс» 
походить із грецької 
й означає «щабель 

драбини». У певний 
момент життя кожна 
жінка переступає цей 
щабель, і дуже часто 
це супроводжується 
неприємними відчуттями. 
Припливи, слабкість, озноб, 
дратівливість, загострення 
захворювань... Як їх 
позбутися і почуватися 
комфортно, консультує 
акушер-гінеколог МЦ 
«Боголюби» Людмила Пец.

– Клімакс – період згасання функ-
ції яєчників, внаслідок чого припиня-
ються репродуктивна і менструальна 
функції та відбуваються зміни в інших 
органах і системах. Але зараз дедалі 
частіше замість поняття «жінка у клі-
мактеричному періоді» вживають 
визначення «жінка пікантного віку». 
Менопаузу (припинення менструа-
цій) визначають ретроспективно, і 
цей діагноз остаточно ставлять тоді, 
коли у жінки минуло два роки після 
останньої менструації (раніше один 
рік). В Україні у середньому менопау-
за настає у 49 років. Також менопа-
уза може бути рання (коли настає 
раніше, ніж у 40 років), дочасна (до 
35 років), хірургічна (внаслідок опе-
ративного видалення яєчників).

– Як менопауза змінює життя 
жінки?

– У період пременопаузи (за 

У 50 ЖИТТЯ ТІЛЬКИ ПОЧИНАЄТЬСЯ

Цієї осені українцям 
слід чекати на 

три штами грипу: 
«Гонконг», «Брісбен» і 
«Мічиган». У Міністерстві 
охорони здоров’я вже 
прогнозують, що ця 
епідемія буде однією з 
найбільш масштабних 
за останні кілька 
років. Найбільше слід 
остерігатися штаму 
«Мічиган», якого ще 
не було в Україні. Як 
розпізнати симптоми 
грипу та правильно 
лікуватися, ми розпитали 
в сімейного лікаря із 
Луцька Людмили Брень.

ГРИП ЧИ ГРВІ?
– Насамперед хочу засте-

регти волинян від самоліку-
вання, – попереджає Людмила 
Брень. – Адже симптоми ГРВІ і 
грипу схожі, оскільки це вірусні 
захворювання, які передаються 
повітряно-крапельним або кон-
тактним шляхом. І треба завше 
пам’ятати, що вони небезпечні 
своїми ускладненнями.

За словами медика, є кілька 
відмінних симптомів грипу та ГРВІ. 
Грип завжди починається рап-
тово і бурхливо, спостерігається 
різке наростання температу-
ри – протягом кількох годин вона 
піднімається до 39-40°С і зберіга-
ється впродовж трьох-чотирьох 
днів. У хворого з’являється силь-
ний біль в ділянці надбрівних дуг, 
який посилюється при поворотах 
голови, дратує яскраве світло. 
Грип зазвичай характеризується 
болісним кашлем і загрудинним 
болем. 

При перших симптомах за-
х ворювання сімейний лікар 
радить звернутися до медиків, 
особ ливо тим недужим, які вхо-
дять до групи ризику. Це діти до 

компетентно НЕ ТАКИЙ СТРАШНИЙ ГРИП,
ЯК УСКЛАДНЕННЯ

кілька років до останньої менструа-
ції) в організмі починаються гормо-
нальні зміни. Поступово зменшу-
ється вироблення прогестерону, 
внаслідок чого зменшується цикліч-
ність і тривалість менструального 
циклу (затримки або часті менструа-
ції). Далі зменшується вироблення 
естрогенів, але це відбувається на-
багато різкіше. Першою на це реа-
гує вегето-судинна система. Часто 
жінки відчувають припливи жару, 
озноб. Це виявляється індивідуаль-
но, у когось більш, а в когось менш 
інтенсивно. Рецептори естрогенів 
є в багатьох органах і системах: у 
кістковій системі, мозку, слизових. 
І коли їх бракує, починає стражда-
ти загалом весь організм. Вегето-
судинні вияви, як-то припливи, – це 

тільки перший дзвіночок. Виникає 
гіпертонічна хвороба або погіршу-
ється її протікання. Також загострю-
ються соматичні захворювання. По-
чинаються розлади у сечостатевій 
системі: відчувається сухість піхви, 
дискомфорт, внаслідок якого зникає 
бажання статевих контактів. Через 
кілька років після менопаузи жінка 
може почати відчувати біль у спині 
і суглобах – це ознаки остеопорозу. 
Цю хворобу ще називають мовчаз-
ним убивцею, адже після менопаузи 
із кісток пришвидшеними темпами 
вимивається кальцій.

– Як запобігти неприємним 
симптомам клімаксу?

– Найчастіше жінки зі скаргами 
звертаються до терапевтів, невропа-
тологів та інших спеціалістів, і зазви-
чай їм призначають симптоматичну 
терапію: препарати, що знижують 
тиск, тамують біль тощо. Але це не 
усуває причини. Повністю позбутися 
неприємних відчуттів і запобігти їм 
можна, якщо дати організму гормон, 
якого йому бракує. Йдеться про так 
звану замісну гормональну терапію, 
тобто вживання гормональних пре-
паратів. У цьому випадку одна таб-
летка може усунути одразу багато 
симптомів. Окрім того, гормональні 
препарати профілактують розвиток 
низки захворювань, як-то остеопо-
роз і атеросклероз, запобігають де-
пресії. Слід зауважити, що остеопо-
роз – одне з тих захворювань, якому 
не можна запобігти нічим, крім гор-
мональної терапії.

– Кому можна приймати гор-
мональні препарати?

– Це вирішує гінеколог після 
збору анамнезу та обстежень. Тре-
ба обов’язково зробити мамогра-
фію, УЗД органів малого тазу і судин 
шиї (перевірити наявність атеро-
склеротичних бляшок), пройти гі-
некологічний огляд, здати аналіз 
крові на згортання (коагулограма) і 
зробити ліпідний профіль. У деяких 
випадках потрібна консультація із 
судинним хірургом, кардіологом, 
невропатологом тощо. Пройти пов-
не обстеження дуже важливо, адже 
при певних захворюваннях засто-
совувати гормональну терапію про-
типоказано.

– У яких випадках замісна 
гормональна терапія є рекомен-
дованою?

– Якщо в сімейному анамнезі 
(тобто у близьких родичів) є ранні 
форми атеросклерозу, інсульти, ін-
фаркти, важкі форми остеопорозу, 
хвороба Альцгеймера, жінці реко-
мендована замісна гормональна 
терапія для запобігання цим захво-
рюванням. Причому починати ліку-
вання треба раніше, до менопаузи, 
із 45 років. Також рекомендовані 
гормони при ранній і хірургічній 
менопаузі (звісно, якщо немає про-
типоказів).

– Як довго треба приймати 
гормони?

– Постійно і так довго, як це по-
трібно. Робити перерву у прийомі 
гормонів категорично не можна: це 
спричиняє надто великий стрес для 
організму і підвищує ризик розвит-
ку тромбозу. Лікування починаєть-
ся із мінімальних доз. Якщо вони не 
усувають неприємних симптомів, 
дози збільшують. Через певний 
проміжок часу, рік-два-три, посту-
пово дозу можна зменшити і вза-
галі припинити прийом препаратів, 
якщо жінка того бажає.

– Чи є альтернатива замісній 
гормональній терапії, якщо вона 
протипоказана?

– Можна приймати фітопрепа-
рати, але обов’язково з обережніс-
тю. Дуже корисно при менопаузі 
приймати контрастний душ: це тре-
нує судини, що зменшує припливи. 
Також обов’язковими є помірні фі-
зичні навантаження.

  Оксана ДОСВІТНЯ

Медичний центр 
«Боголюби»: 
Луцький р-н, с. Тарасове, 
вул. Лісова, 1б
(між корпусом ВОКЛ і лісом)

(0332) 20-07-02 
(099) 44-55-404
(067) 851-79-38
bogolubu@gmail.com
www.bogolybu.com.ua
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stopgripp.ru

Акушер-гінеколог 
Людмила Пец

Якщо температура не піднімається 
вище за 38,5°С, збивати її не варто

п’яти років, вагітні, хворі на діа-
бет і астму, люди з хронічними за-
хворюваннями серцево-судинної 
системи та зайвою ва гою, а також 
люди поважного віку.

ГОЛОВНЕ – 
ТОЧНИЙ ДІАГНОЗ 
І ПРАВИЛЬНЕ 
ЛІКУВАННЯ

Щоб зустріти епідемію у все-
озброєнні, треба зміцнити імуні-
тет, наголошує медик. Для цього 
слід подбати про вітамінізоване 
харчування, здоровий сон. У що-
денному меню мають бути час-
ник, цибуля, мед. За три тижні до 
прогнозованого спалаху грипу 
не завадить зробити вакцинацію. 
Фармацевтичний ринок пропо-
нує достатньо вакцин, однак вар-
то спочатку проконсультуватися 
з лікарем. У період епідемії треба 
уникати місць масового скупчен-

ня людей, часто мити руки. 
Якщо ж усе-таки відчули пер-

ші симптоми хвороби й лікар 
призначив домашнє лікування, 
треба дотримуватися певних 
правил. По-перше, пересісти на 
молочно-рослинну дієту, пити 
багато рідини, після рясного по-
тіння міняти постіль та одяг. 

– Хворого слід помістити в 
ізольовану кімнату, яку треба ре-
гулярно провітрювати та прово-
дити вологе прибирання. Наля-
гати на чаї з цвіту липи і бузини. 
Після рясного потіння міняти по-
стіль та одяг. Відлежатися треба 
однозначно, бо українці люблять 
«переходити» грип на ногах, – за-
стерігає Людмила Брень. – А хво-
ра людина становить джерело 
інфекції для тих, хто її оточує.

Лікуючись удома, треба регу-
лярно зволожувати слизову обо-
лонку носа розчином морської 
солі. Горло полоскати теплим роз-

чином солі та соди. Добре прове-
дуть дезінтоксикацію організму 
чаї зі смородини та малини.

КОЛИ ЗБИВАТИ 
ТЕМПЕРАТУРУ?

– Якщо температура не під-
німається вище за 38,5°С, нема 
судом і втрати свідомості, нехай 
організм бореться сам. Якщо ж 
на термометрі 39°С і вище, до 
приїзду лікаря можна прийняти 
парацетамол або ібупрофен, але 
в жодному разі їх не слід змішу-
вати!  До речі, дітям до 18 років та 
вагітним жінкам не рекомендо-
вано вживати аспірин – подолати 
жар можна за допомогою пара-
цетамолу. Якщо температура не 
збивається, слід викликати ліка-
ря, – каже Людмила Брень. 

Якщо ж після призначеного 
курсу лікування полегшення не 
настає, є ризик бактеріальних 
ускладнень: грипозної пневмонії, 
геморагічного набряку легень, 
отиту, синуситу, менінгіту, крово-
виливу у головний мозок. Хворих 
мають насторожити задишка, 
блідість, порушення свідомості, 
повторна блювота, синюшність 
губ, тривалий кашель, прожилки 
крові у харкотинні. Ці симптоми 
свідчать, що недужий потребує  
госпіталізації.

– У таких випадках треба 
звертатися в лікарню. Якщо на 
п’ятий день нема покращення, 
треба зробити дообстеження – 
аналіз крові та сечі. Адже у хво-
рого може бути набряк легень, 
грипозна пневмонія, отит, сину-
сит, фарингіт, – пояснює медик.

Загалом сімейний лікар ра-
дить стежити за своїм здоров’ям 
і самопочуттям, не переохоло-
джуватися, одягатися за сезоном. 
Адже береженого і Бог береже. 
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школа агронома

домашня ферма сам собі лікар

парад порад

ЯРОВИЙ ЧАСНИК
САДЯТЬ У... БОЛОТОЗ 25 вересня до 5 

жовтня саджають 
озимий часник. Для 

кращого врожаю зубці 
заглиблюють у землю на 
5-7 см.

Пізнє садіння часнику при-
зводить до того, що внаслідок 
недостатньо тривалої дії низь-
ких температур зубці утворю-
ються неякісні, а то й зовсім не 
утворюються. Часник, 
який зберігався за кім-
натної температури, 
має обов’язково 
пройти яровиза-
цію.

Для цього 
його можна за-
копати у про-
мерзлу зем-
лю за місяць 
до виса-
дження. Часник 
складають у сітку із 
дрібними чарунками і закопують. 
Якщо ґрунт дуже промерзлий, 
яровизацію можна провести по-
іншому. Для цього зубці часнику 

з а м о -
чують на 

одну годину в 
такому настої: в 1 л 

води три доби настою-
ють 1 ст. ложку свіжовідтисну-
того соку алое і 3 ст. ложки по-
пелу. А потім у цьому ж настої 

змочують серветку із тканини, 
стелять її на дно пластикового 
контейнера, на неї кладуть вий-
няті з настою зубці часнику в 
один шар, укривають іншою во-
логою серветкою. Так чергують, 
доки не буде викладено весь 
садивний матеріал. Контейнер 

накривають плівкою, в якій гол-
кою проколюють кілька дірочок, 
і ставлять у холодильник. Раз на 
тиждень перевіряють, чи не під-
сохли серветки, і обприскують 
їх талою водою. До моменту ви-
садження у зубців добре відрос-
тає коріння, тому висаджують їх 
акуратно.

Для садіння з головки від-
бирають великі та середні зубці 
із зовнішнього й наступного за 
ним ряду. Дрібні зубці висаджу-
ють для одержання зелені.

Коренева система часнику 
починає відростати вже за тем-
ператури ґрунту +3-5°С. Тому 
зубці висаджувати потрібно 
буквально в багнюку, якщо, зви-
чайно, грядка була підготовлена 
з осені. Розмічають рядки з від-
станню між ними 20-30 см, а вже 
у них кілочком через кожні 6-8 см 
проробляють ямки завглибш ки 
5-7 см. Присипають зубці зем-
лею, злегка ущільнюють її рукою, 
а всю грядку мульчують тонким 
шаром (2 см) торфу, перегною 
або компосту. Мульча збереже 
вологу в ґрунті, дещо сповіль-
нить його прогрівання і пророс-
тання бур’янів.

Щоб мати взимку свіжі помідори, 
за кілька днів до осінніх заморозків 
потрібно викопати кущі із зеленими 
плодами. Не струшуючи із кореня 
ґрунт, підвісити їх у приміщенні за 
температури від +1 до +5°С корінням 
догори. У таких умовах помідори 
дозріють до новорічного столу. 

Не кваптеся викидати квіти хризантеми. 
Висушіть їх, загорніть у папір. Навесні під-
сипайте пелюстки у борозенки, коли будете 
сіяти моркву і столовий буряк. Специфічний 
запах відлякуватиме шкідників. 

Щоб захиститися наступного року від 
колорадського жука, заготуйте зараз листя 
горіха і тополі. Восени, перекопуючи грядки, 
додайте його у ґрунт. 

Після збору врожаю не кидайте на городі 
рослинні залишки, особливо пагони, ураже-
ні фітофторою. Вивезіть їх геть або ж спаліть 
і прикопайте. 

Щоб кури добре неслися, їх 
корисно підгодувати пророслим 
зерном, найкраще – вівсяним. 

Роблять це так: у відро насипають овес 
і заливають його теплою водою. Бажано до-
дати 10 крапель формаліну, щоб не було шу-
мування. Розмочують овес протягом двох 
діб за кімнатної температури. Потім виси-
пають його у низенькі коробки. Днів через 
6-10, залежно від того, наскільки тепла кім-
ната, можна мати добре проросле зерно. 

ТРИ РЕЦЕПТИ 
ПРОТИ КАШЛЮ

ПЕЛЮСТКИ ХРИЗАНТЕМ 
ЗАХИСТЯТЬ ВІД ШКІДНИКІВ 

БОРЩОВА ПРИПРАВА
• 1 кг капусти • 0,5 кг столових буряків
• по 300 г цибулі, моркви 
і солодкого перцю

Капусту пошаткувати, буряки й моркву 
натерти, перець порізати соломкою, цибу-
лю – як на засмажку. 

Овочі вимішати, додати 2 скл. томат-
ного соку, 1 л води, 2 ст. ложки солі та 1 ст. 
ложку цукру. Довести до кипіння, потім 
зменшити вогонь і варити півгодини. Гаря-
чу приправу розкласти в чисті сухі літрові 
банки, у кожну влити по 1 ст. ложці оцту, за-
катати і вкутати ковдрою на 12 год.

ГРИБНА ПРИПРАВА
• 1 кг свіжих білих грибів • 1 кг моркви
• по 800 г цибулі, петрушки й солі

Усе змолоти на м’ясорубці, посолити й 
добре вимішати. Викласти в чисті банки і 
закрити капроновими кришками. Місяць 
приправа має стояти в холодильнику, по-
тім можна винести в льох. 

Якщо присмачувати страву цією при-
правою, то солити під час приготування не 
треба.

БУРЯКИ СТОЛОВІ 
В МАРИНАДІ
На 1 л води: • 1 скл.  оцту 
• 1 ст. ложка солі • 2 ст. ложки цукру

Невеличкі бурячки відварити до готов-
ності, обібрати і розкласти в банки. Залити 
маринадом. Літрові слоїки стерилізувати 
25 хв, закатати.   

КАПУСТА НА ГОЛУБЦІ
Підготовлені головки капусти відвари-

ти й розібрати на листки. Викласти в банки 
і залити маринадом.
Маринад на 4 л води: 
• 6 ст. ложок цукру • 6 ст. ложок солі 
• 300 г оцту

Заварити і залити банки з капустяними 
листками. Стерилізувати трилітрові банки 
20 хв. Закатати.

КАПУСТА КВАШЕНА 
«ШВИДКА»

Капусту, приготовану за цим рецептом, 
можна споживати вже через кілька годин.
На трилітровий слоїк:
• 2 кг капусти • 2 морквини • 2 лаврові 
листки • 1 ч. ложка меленого перцю

Капусту нашаткувати, моркву натерти, 
додати перець і лаврове листя. Добре ви-
мішати й викласти в банку, залити гарячим 
маринадом. 
Маринад: • 1 л води • 150 г цукру 
• 150 г оцту • 2 ст. ложки солі • 200 г олії

Закип’ятити і гарячим залити капусту. Як 
банка охолоне, капусту можна споживати. 

про запас

tochka.net

sad-i-gorod.com

prelest.com
nyam

-nyam
-5.com

У період міжсезоння багатьом 
дошкуляє надокучливий кашель. Щоб 
вилікуватися, ми купуємо розрекламовані 
мікстури та сиропи, однак користі від 
них мало. Пропонуємо скористатися 
перевіреними рецептами народної 
медицини. Як кажуть, дешево і добре!

• Рецепт №1. Зрізати нижні листки алое, про-
мити, нарізати тонкими пластинками. Залити 
медом, розігрітим на паровій бані, 1:5. Насто-
ювати мінімум два тижні, вживати по 1 ч. лож-
ці до їди тричі на день.
• Рецепт №2. Дуже ефективний відхаркуваль-
ний засіб: шкірку 2-3 середніх мандаринів за-
лити склянкою окропу, настояти, приймати по 
1 ст. ложці до їди, бажано 3-5 разів на день. 
• Рецепт №3. Розтопити в емальованій ка-
струльці на водяній бані по 100 г масла та 
меду, зняти з плити, додати 1 ст. ложку какао 
та 10 г 5%-го йоду. Добре вимішати й накрити 
кришкою. Вживати по 1 ч. ложці чотири рази 
на день, доки кашель не припиниться. 

hochu.ua

ВІТАМІННЕ 
МЕНЮ ДЛЯ 
КУРОЧОК

Згодовувати його треба якнайшвидше, бо 
паростки зів’януть. У такому вівсі у три з 
половиною рази поживних речовин біль-
ше, ніж у сухому. Отож, якщо годувати ним 
курей, то нестимуться краще.

Кукурудзу теж ліпше згодовувати про-
рослою. Так само і жито. Горох (у ньому 
містяться речовини, що сприяють ростові) 
слід давати у вигляді грубої дерті.

А ось буряки та моркву найкраще да-
вати сирими, прив’язавши цілими у кур-
нику на півметра від підлоги, щоб кури, 
підлітаючи, клювали. 

Якщо птицю утримують в приміщенні, 
то зерно бажано висипати на підстилку. 
Звісно, за умови, що вона суха і чиста. Та-
кий спосіб годівлі вважається найкращим, 
бо кури, визбируючи корм, весь час руха-
ються, а це для них корисно.

Збирайте та сушіть кавову гущу і чайну 
заварку. Вони згодяться, коли вирощувати-
мете розсаду перцю та помідорів, будете 
пересаджувати вазони. Насипте їх на дно 
замість дренажу.

agrofl ora.ru
roslyna.com

vancats.ru

Специфічний запах відлякує шкідників

Несучки мають рухатися

Проросле зерно – комора вітамінів

Ліки мають бути натуральними

Для садіння відбирають великі зубці
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��

��  Кабельно-провідникова    
      продукція

��  Розетки та вимикачі

��  Освітлювальне обладнання

��  Автоматика

��  LED-лампи

��  Щити та щитове обладнання

��  Металорукав, гофротруба

��  Системи кабельних трас

м. Луцьк, 
Київський майдан, 3

(0332) 74-73-86, 74-73-87

(066) 780-99-29



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

ТЕЛЕПРОГРАМА
www.volynnews.com 9

Люди щодня ухвалюють дурнуваті рішення. Фільм «Крок уперед»

№ 37 (85)  21 вересня 2017 року

ВІВТОРОК 26 вересня
06.00 Д/с «Орегонський 
путівник» 06.30 Анонс 
дня 06.35, 07.30, 07.40, 
08.15, 08.55, 14.45, 
18.00 Світ он лайн 06.40 
М/с «Піп відкриває світ» 
07.30 Ера бізнесу 07.35 
Агроера 07.40 Спорт 
07.50 Від першої особи 
08.25 М/с «Чорний пірат» 
09.00 Д/с «Розповіді 
про Хансік» 09.30 Т/с 
«Гранд-готель» 11.15 
Т/с «Епоха честі» 13.00, 
15.00, 18.30, 21.00, 
01.25 Новини 13.15, 
23.00 Д/ф «Кардинал 
Любомир Гузар» 
14.00 Розсекречена 
історія 15.20 Фольк-
music 16.40, 00.35 Д/с 
«Порятунок ферми» 
17.15 М/с «Легенда про 
Білосніжку» 18.15, 01.10 
Новини. Світ 18.45, 
22.45, 02.05  19.00, 
02.20 Новини. Культура 
19.20 Д/с «Мистецький 
пульс Америки» 19.55 
Перший на селі 20.30 
Наші гроші 21.30, 01.50 
Новини. Спорт 21.50 Т/с 
«Дівчата війни» 23.30, 
02.35 Д/с «Розкриття 
Америки» 03.40 Т/с 
«Чорна Рада» 05.30 Д/с 
«Середземномор'я» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.00 Зона ночі
03.45 Абзац
05.39, 06.55 Kids Time
05.40 М/с «Губка Боб і 

Прямокутні Штани»
07.00 Т/с «Щасливі 

разом»
10.15 Т/с «СашаТаня»
12.15 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
15.20 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Половинки
21.00 Київ вдень та вночі
22.10 Зірки під гіпнозом

НОВИЙ КАНАЛ
07.20, 15.25 «Все буде 

добре!»
09.20 «Все буде смачно!»
10.15 «МастерШеф - 5»
17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 23.00 «МастерШеф 

- 7»
22.30 «Invictus - Ігри 

нескорених»
00.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00, 15.00 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
11.00, 19.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
12.00, 20.00 «Орел і 

Решка. Рай та пекло»
13.00, 18.00 «Їже, я 

люблю тебе!»
14.00, 21.00 «Вірю не 

Вірю»
17.00, 22.00 Т/с «Секс у 

великому місті»
23.00 Т/с «Лікар Хаус»
00.45 Х/ф «Муві 43»
02.20 «Нічне життя»

К1
06.00, 16.00 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 
10.40 Свекруха або 

невістка
11.40 Реальна містика 
13.40, 15.30 Т/с 

«Черговий лікар 3»
18.00 Т/с «Жіночий лікар»
19.45 «Говорить Україна»
21.30 Футбол. Ліга 

Чемпіонів «Манчестер 
Сіті» - «Шахтар»

00.10 Т/с «Закон і порядок: 
Злочинні наміри»

03.30 Зірковий шлях

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20, 13.10 Правила 
життя 08.20 Правда життя 
09.20, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.20, 
17.00 Найнебезпечніші 
тварини 11.20 Африка: 
стихія води 12.10 Історія 
криміналістики 14.10, 
00.30 Містична Україна 
15.10, 23.40 Повітряні 
бої 16.00, 20.50 Скарби з 
горища 18.00 Незвичайна 
наука 19.00 Бандитська 
Одеса 19.50 Таємний 
код зламаний 22.40 
Квест 03.40 Прихована 
реальність 

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, 10.50 «Чотири 
весілля»

12.20, 13.45 «Міняю жінку»
15.00 Т/с «Свати - 4»
16.00 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Субота»
22.00 «Життя без обману 

2017»
23.15 Джордж Клуні в 

драмі «Нащадки» (16+)
00.10 Джордж Клуні в 

драмі «Нащадки» (12+)
01.50 Т/с «Пончик Люся»
04.35 «Мольфар»

1+1

06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.30, 22.45 

«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»

11.15, 12.25, 20.40 Т/с «Я 
- охоронець»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.20 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.00, 05.00 
«Подробиці»

00.35 Т/с «Кохання за 
законом»

02.45 «Скептик»
03.10 «уДачний проект»
03.45 «Готуємо разом»

ІНТЕР

05.30, 20.20 Гражданская 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.30 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Більше ніж правда
11.05, 13.20 Х/ф 

«Привид»
14.15, 16.10 Т/с 

«Спецзагін «Шторм»
16.30, 22.30 Т/с 

«Винищувачі»
17.30, 21.25 Т/с 

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

землі»
01.30 Т/с «Пелагія і білий 

бульдог»
04.20 Служба розшуку 

дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Дивитись усім!

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф «Принци 

повітря»
12.25 Панянка-селянка
13.25, 23.00 Розсміши 

коміка
14.25 Готель Галіція
14.55 Т/с «Домашній 

арешт»
15.30, 03.40 Віталька
16.50, 20.00, 02.50 

Країна У
17.50, 20.55 Одного разу 

під Полтавою
18.50, 00.00 Танька і 

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

винищувачка вампірів»
02.00 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, 23.25 Тема дня
12.00 «Варто знати»
13.00 Т/ц «Музеї Волині»
13.20 Т/ц «Видатні 

волиняни»
13.40 «Сердечний уклін»
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
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, 00.30 «Влада 

громади»
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»
01.25 Т/ц «Лінія здоров’я»
01.50 Т/ц «Ми - українські»
02.10 «Музичний 

проспект»
03.20 Т/ц «Історія без 

купюр»
03.40 Т/ц «Сам собі 

господар»
04.25 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
04.40 Т/ц «Легенди 

Запоріжжя»
05.00 Т/ц «У майстерні 

митця»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 16.30 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

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

07.35 Глобал 3000
08.35, 18.30, 22.05 

Вголос
08.45 Життя в цифрі
09.00 Т/с «Роксолана»
10.00 Дайджест
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 

АВЕРС 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 «За 

службовим 
обов’язком»

23.30 Обережно, діти!
00.35 Х/ф «Акваріум»
03.05 Т/с «Роксолана»
04.00 Волинський 

портрет
04.30 Ретроспектива: 

«Цирк»

06.00, 19.55 Д/с 
«Орегонський путівник» 
06.30 Анонс дня 06.35, 
07.30, 07.40, 08.15, 
08.55, 14.45 Світ он 
лайн 06.40 М/с «Піп 
відкриває світ» 07.30 Ера 
бізнесу 07.35 Агроера 
07.40 Спорт 07.50 Від 
першої особи 08.25 М/с 
«Чорний пірат» 09.00 Д/с 
«Супервідчуття» 09.30 Д/ф 
«Блюз. Мартін Скорсезе 
представляє» 11.15 Т/с 
«Епоха честі» 13.00, 
15.00, 18.30, 21.00, 01.25 
Новини 13.15, 23.00 
Перша шпальта 14.00 
Розсекречена історія 
15.35 Д/с «Аболіціоністи» 
16.45, 00.35 Д/с 
«Порятунок ферми» 
17.20 М/с «Легенда про 
Білосніжку» 17.45, 02.35 
Вікно в Америку 18.15, 
01.10 Новини. Світ 18.45, 
22.45, 02.05  19.00, 
02.20 Новини. Культура 
19.20 Д/с «Мистецький 
пульс Америки» 21.30, 
01.50 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «Дівчата війни» 
23.30 Д/с «Розкриття 
Америки» 02.55 Д/с 
«Увесь цей джаз» 03.55 
Т/с «Чорна Рада» 05.30 Д/с 
«Середземномор'я» 

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»
10.55, 12.20 «Міняю 

жінку»
13.45, 15.00 Т/с «Свати 

- 3»
16.00 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Субота»
22.00 «Гроші»
23.15, 00.10 «Танці з 

зірками»
01.50 Т/с «Пончик Люся»
04.35 «Мольфар»

05.30, 20.00, 02.00, 05.00 
«Подробиці»

06.20, 13.30, 22.45 
«Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 Х/ф «Мінливість 
долі»

11.15, 12.25 Х/ф «Це мій 
собака»

16.10 «Чекай на мене»
18.00, 19.00, 04.20 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.40 Т/с «Я - охоронець»
00.35 Т/с «Кохання за 

законом»
02.40 «Скептик»
03.05 «уДачний проект»
03.40 «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
13.20 Секретний фронт
14.00, 16.10 Х/ф 

«Відчиніть, поліція! 
- 3»

16.35 Х/ф «Кур’єр»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Штрафбат»
22.30 Свобода слова
00.55 Т/с «Пелагія і білий 

бульдог»
04.45 Дивитись усім!

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф «Біла змія»
12.25 Панянка-селянка
13.25, 23.00 Розсміши 

коміка
14.25 Готель Галіція
14.55 Т/с «Домашній 

арешт»
15.30, 03.40 Віталька
16.50, 20.00, 02.50 

Країна У
17.50, 20.55 Одного разу 

під Полтавою
18.50, 00.00 Танька і 

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

винищувачка вампірів»
02.00 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, 06.35 «Волинська 

веселка»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині» (дайджест)
10.25 Х/ф «Дорога на 

Січ»
12.00, 04.30 «Музичний 

проспект»
12.35 «Мультфільм»
12.55 Концерт «Європа 

за нами»
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»
01.20 Т/ф «Блукаюча 

зірка Ісаака Бабеля»
02.00 Т/ц «Історія без 

купюр»
02.45 «Фольк-music»
03.35 Т/ц «Києвотека»
05.15 Т/ц «Мандруємо 

вдома»
05.30 Т/ц «Живописна 

Сіверія»
06.00 Т/ц «Історія без 

купюр»
06.25 Т/ц «Музеї Волині»

06.35, 15.25 «Все буде 
добре!»

08.35 «Все буде смачно!»
10.35 Х/ф 

«Домробітниця»
12.25 Х/ф «Дружина за 

контрактом»
14.25, 01.45 «Слідство 

ведуть екстрасенси»
17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 23.00 «Хата на 

тата»
22.30 «Invictus - Ігри 

нескорених»

05.10 «Рецепти щастя»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
09.00, 15.00 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
11.00, 19.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
12.00, 20.00 «Орел і 

Решка. Рай та пекло»
13.00, 18.00 «Їже, я 

люблю тебе!»
14.00, 21.00 «Вірю не Вірю»
17.00 «Навколо М»
22.00 М/ф «Астерікс і 

Обелікс: Велика бійка»
23.25 М/ф «Астерікс і 

Обелікс підкорюють 
Америку»

01.10 Х/ф «Наречений 
напрокат»

03.00, 02.05 Зона ночі
04.59, 06.14 Kids Time
05.00 М/с «Губка Боб і 

Прямокутні Штани»
06.15 Х/ф «Перший 

лицар»
09.00 Х/ф «Хоббіт: 

Пустка Смауга»
12.20 Х/ф «Хоббіт: Битва 

п’яти армій»
15.15 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Ревізор
21.45 Х/ф «Друзі по 

сексу»
00.00 Х/ф «Заплати 

привиду»
02.00 Служба розшуку 

дітей

06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною

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

09.15 Зірковий шлях. 
Новий сезон

11.15, 15.30 Т/с 
«Відчайдушний 
домогосподар»

16.00, 04.30 Т/с 
«Адвокат»

18.00 Т/с «Жіночий 
лікар 3»

19.45, 02.25 Ток-шоу 
«Говорить Україна»

21.00 Т/с «Вікно життя 2»
23.30 Х/ф «Doom»
03.30 Зірковий шлях

06.00, 19.00 Бандитська 
Одеса 07.20, 13.10 
Правила життя 08.20 
Правда життя 09.20, 
21.40 Мистецтво 
виживання 10.20, 
17.00 Найнебезпечніші 
тварини 11.20 У пошуках 
краси 12.10 Історія 
криміналістики 14.10 
Містична Україна 15.10, 
23.40 Повітряні бої 
16.00, 20.50 Скарби з 
горища 18.00 Незвичайна 
наука 19.50 Таємний код 
зламаний 22.40 Квест 
00.30 Великі українці 
02.10 Смарт-шоу 04.10 
Теорія змови 05.30 
Бандитський Київ 
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НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 16.30 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00 Новини «На часі». 

Спецвипуск
07.30, 07.55, 18.55, 

22.00, 00.30, 03.00 
Погода

07.35 Євромакс
08.00 Профілактика 

технічного обладнання
14.00 Сад. Город. Квітник
14.15 Шукаємо таланти
15.00 Х/ф «Акваріум»
16.00 ЧП+
16.15 Я тут живу
17.00 Ломастер
17.20 Забави

АВЕРС 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 «За 

службовим 
обов’язком»

23.30 Обережно, діти!
00.35 Х/ф «Акваріум»
03.05 Т/с «Роксолана»
04.00 Волинський 

портрет
04.30 Ретроспектива: 

«Небесний тихохід»

Фільм «Відчиніть, поліція! - 3»

14:00

kinokrad.co

Фільм «Муві 43»

00:45

uaFilm
.net

НА ВОЛИНІ 
ДЕГУСТУВАЛИ 
ВАРЕНИКИ  

У Луцьку 
відбувся 

фестиваль 
національної 
кухні, під час 
якого гостей 
пригощали 
традиційними 
українськими 
стравами.

Усі охочі могли по-
частуватися борщем, м’ясними смаколи-
ками, свіжою випічкою, домашнім хлібом, 
кашею та безплатними варениками. Орга-
нізатори кажуть, що їх наліпили майже на 
тисячу порцій. Аби скуштувати варенички, 
вишикувалася велика черга охочих.

Також на гостей свята чекала концертна 
програма. Після виступів музичних колек-
тивів організатори фестивалю – об'єднання 
«ВолФест» – влаштували відвідувачам кон-
курси. Серед них – змагання з виготовлен-
ня вареників.

національна кухня

ИКИ  

глг и по-
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СЕРЕДА 27 вересня
06.00 Д/с «Орегонський 
путівник» 06.30 Анонс 
дня 06.35, 07.30, 07.40, 
08.15, 08.55, 18.00 Світ 
он лайн 06.40 М/с «Піп 
відкриває світ» 07.30 Ера 
бізнесу 07.35 Агроера 
07.40 Спорт 07.50 Від 
першої особи 08.25 М/с 
«Чорний пірат» 09.00 Д/с 
«Розповіді про Хансік» 
09.30 Т/с «Гранд-готель» 
11.15 Т/с «Епоха честі» 
13.00, 15.00, 18.30, 
21.00, 01.25 Новини 
13.15, 23.00 Наші гроші 
14.00 Розсекречена 
історія 15.20 Д/с «Нью-
Йорк» 16.40, 00.35 Д/с 
«Порятунок ферми» 17.15 
Хочу бути 17.35 М/с 
«Легенда про Білосніжку» 
18.15, 01.10 Новини. Світ 
18.45, 22.45, 02.05  19.00, 
02.20 Новини. Культура 
19.20 Д/с «Мистецький 
пульс Америки» 19.55 
Д/с «Орегонський 
путівник» 20.30 Слідство. 
Інфо 21.30, 01.50 
Новини. Спорт 21.50 
Т/с «Дівчата війни» 
22.40 Мегалот 23.30, 
02.35 Д/с «Розкриття 
Америки» 03.40 Т/с 
«Чорна Рада» 05.30 Д/с 
«Середземномор’я» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.25 Зона ночі
03.45 Абзац
05.39, 06.55 Kids Time
05.40 М/с «Губка Боб і 

Прямокутні Штани»
07.00 Т/с «Щасливі 

разом»
10.15 Т/с «СашаТаня»
12.15 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
15.20 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Зірки під гіпнозом
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Зіркові яйця
01.20 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.45, 15.25 «Все буде 

добре!»
08.45 «Битва екстрасенсів 

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

Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 23.00 «МастерШеф 

- 7»
22.30 «Invictus - Ігри 

нескорених»
00.50 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00, 15.00 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
11.00, 19.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
12.00, 20.00 «Орел і 

Решка. Рай та пекло»
13.00, 18.00 «Їже, я 

люблю тебе!»
14.00, 21.00 «Вірю не 

Вірю»
17.00, 22.00 Т/с «Секс у 

великому місті»
23.00 Т/с «Лікар Хаус»
00.45 Х/ф «Невидимий»
02.20 «Нічне життя»

К1
06.00, 16.00 Т/с «Адвокат»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях 
10.40 Свекруха або 

невістка
11.40 Реальна містика 
13.40, 15.30 Т/с 

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

Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя 2»
23.30 Т/с «Закон і порядок: 

Злочинні наміри»
03.40 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика

УКРАЇНА
06.00, 19.00 Бандитська 
Одеса 07.20, 13.10 
Правила життя 08.20 
Правда життя 09.20, 
21.40 Мистецтво 
виживання 10.20 
Крокодили: холодна кров 
11.20 Африка: стихія 
води 12.10, 19.50 Історія 
криміналістики 14.10 
Містична Україна 15.10, 
23.40 Повітряні бої 16.00, 
20.50 Скарби з горища 
17.00 Територія гепарда 
18.00, 22.40 Незвичайна 
наука 00.30 Україна: 
забута історія 03.40 
Брама часу 

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, 10.50 «Чотири 
весілля»

12.20, 13.45 «Міняю 
жінку»

14.55 Т/с «Свати - 4»
16.00 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Субота»
22.00, 23.15, 00.10 

«Міняю жінку - 12»
01.00 Т/с «Пончик Люся»
01.55 «Мольфар»

06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.30, 22.45 

«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»

11.15, 12.25, 20.40 Т/с «Я 
- охоронець»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.00, 05.10 
«Подробиці»

00.35 Т/с «Кохання за 
законом»

02.40 «Скептик»
03.10 «уДачний проект»
03.45 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.20 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

11.10, 13.20 Х/ф 
«Тремтіння землі»

13.45 Скетч-шоу «На трьох»
14.10, 16.10 Т/с 

«Спецзагін «Шторм»
16.30, 22.30 Т/с 

«Винищувачі»
17.25, 21.25 Т/с 

«Штрафбат»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.25 Х/ф «Тремтіння 

землі - 2. Повторний 
удар»

01.35 Т/с «Динотопія. 
Нові пригоди»

04.15 Студія Вашингтон
04.45 Дивитись усім!

ICTV

06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
10.45 Х/ф «Найкращий 

друг шпигуна»
12.25 Панянка-селянка
13.25, 23.00 Розсміши 

коміка
14.25 Готель Галіція
14.55 Т/с «Домашній 

арешт»
15.30, 03.40 Віталька
16.50, 20.00, 02.50 

Країна У
17.50, 20.55 Одного разу 

під Полтавою
18.50, 00.00 Танька і 

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

винищувачка вампірів»
02.00 Казки У

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

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

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

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

веселка»
11.00 «Здоровенькі 

були!»
11.30 Тема дня
12.00 «Тільки разом!» 

(дайджест)
12.30 «Влада громади»
13.30 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
14.00 «Ми вас обирали»
14.30, 05.00 «Музичний 

проспект»
15.00 Т/ц «Остання 

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

- разом!»
17.00 «Дитячий світ»
17.15 «Кошик творчих ідей»
18.00 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
18.20 Ретроспектива ВТ: 

«Роки і долі» (газета 
«Волинь-нова»)

19.00, 00.00 Новини. 
Підсумок

19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.45 «Відкрите місто»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Народний 

контроль»
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.35 «Час-Time»
23.50 «Хроніка війни»
00.30 «Відкрите місто»
01.25 Т/ф «Павло 

Загребельний. До 
запитання»

02.15 Ретроспектива: 
«Роки і долі» (газета 
«Волинь-нова»)

02.45 Т/ц «Незвідане 
Закарпаття»

04.30 Т/ф «Стравінський і 
Волинь»

06.00 Т/ц «Історія без 
купюр»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 16.30 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.30, 08.30, 18.55, 22.00, 
00.30, 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 Обережно, діти!
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»
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
18.15 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 «За 

службовим 
обов’язком»

23.30 Обережно, діти!
00.35 Х/ф «Акваріум»
03.05 Т/с «Роксолана»
04.00 Волинський 

портрет
04.30 Ретроспектива: 

«Кам’яна квітка»

ЧЕТВЕР 28 вересня
06.00, 19.55 Д/с 
«Орегонський путівник» 
06.30 Анонс дня 06.35, 
07.30, 07.40, 08.15, 
08.55, 14.45, 16.30, 
18.00 Світ он лайн 06.40 
М/с «Піп відкриває світ» 
07.30 Ера бізнесу 07.35 
Агроера 07.40 Спорт 
07.50 Від першої особи 
08.25 М/с «Чорний пірат» 
09.00 Д/с «Розповіді про 
Хансік» 09.30 Т/с «Гранд-
готель» 11.15 Т/с «Епоха 
честі» 13.00, 15.00, 18.30, 
21.00, 01.25 Новини 
13.15, 23.00 Слідство. 
Інфо 14.00 Розсекречена 
історія 15.20 Надвечір’я. 
Долі 16.40, 00.35 Д/с 
«Порятунок ферми» 17.15 
Школа Мері Поппінс 
17.35 М/с «Легенда про 
Білосніжку» 18.15, 01.10 
Новини. Світ 18.45, 
22.45, 02.05  19.00, 
02.20 Новини. Культура 
19.20 Д/с «Мистецький 
пульс Америки» 20.30 
«Схеми» 21.30, 01.50 
Новини. Спорт 21.50 Т/с 
«Дівчата війни» 23.30, 
02.35 Д/с «Розкриття 
Америки» 03.40 Т/с 
«Чорна Рада» 05.30 Д/с 
«Середземномор’я» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.45 Зона ночі
03.45 Абзац
05.39, 06.55 Kids Time
05.40 М/с «Губка Боб і 

Прямокутні Штани»
07.00 Т/с «Щасливі 

разом»
09.50 Т/с «СашаТаня»
12.15 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
15.20 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Зіркові яйця
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Суперінтуїція
01.40 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.05, 15.25 «Все буде 

добре!»
09.05 «Битва екстрасенсів 

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

Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 23.00 «Зважені та 

щасливі - 7»
22.30 «Invictus - Ігри 

нескорених»
00.00 «Один за всіх»
01.10 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 

Нова історія»
06.00 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
09.00, 15.00 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
11.00, 19.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
12.00, 20.00 «Орел і 

Решка. Рай та пекло»
13.00, 18.00 «Їже, я 

люблю тебе!»
14.00, 21.00 «Вірю не 

Вірю»
17.00, 22.00 Т/с «Секс у 

великому місті»
23.00 Т/с «Лікар Хаус»
00.45 Х/ф «Тиха гавань»
02.35 «Нічне життя»

К1
06.00, 16.00 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 
10.40 Свекруха або 

невістка
11.40 Реальна містика 
13.40, 15.30 Т/с 

«Черговий лікар 3»
18.00 Т/с «Жіночий лікар»
19.45 «Говорить Україна»
21.50 Футбол. Ліга Європи 

УЄФА «Партизан» - 
«Динамо» (Київ)

00.15 Т/с «Закон і порядок: 
Злочинні наміри»

03.40 Зірковий шлях

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20, 13.10 Правила 
життя 08.20 Правда 
життя 09.20, 21.40 
Мистецтво виживання 
10.20 Слони: темний бік 
11.20 Африка: стихія 
води 12.10 Таємний 
код зламаний 14.10 
Містична Україна 15.10, 
23.40 Повітряні бої 
16.00, 20.50 Скарби з 
горища 17.00 Крокодили: 
холодна кров 18.00 Квест 
19.00, 00.30 Бандитська 
Одеса 19.50 Історія 
криміналістики 22.40 
Незвичайна наука 02.30 
Підроблена історія 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.30 «ТСН»

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

09.30, 10.50 «Чотири 
весілля»

12.20, 13.45 «Міняю 
жінку»

15.00 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання»

20.30 «Секретні 
матеріали»

21.00 Т/с «Субота»
22.00 «Світ навиворіт - 9»
23.00 «Право на владу 

2017»
00.40 «Гроші»
02.05 Т/с «Пончик Люся»
04.35 «Мольфар»

06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.30, 22.45 

«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»

11.15, 12.25, 20.40 Т/с «Я 
- охоронець»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.20 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.00, 05.05 
«Подробиці»

00.35 Т/с «Кохання за 
законом»

02.40 «Скептик»
03.10 «уДачний проект»
03.45 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.30 Гражданская 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.05 Секретний фронт
11.05, 13.20 Х/ф 

«Тремтіння землі - 2. 
Повторний удар»

13.45 Скетч-шоу «На 
трьох»

14.15, 16.10 Т/с 
«Спецзагін «Шторм»

16.30, 22.25 Т/с 
«Винищувачі»

17.30, 21.25 Т/с 
«Штрафбат»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.20 Х/ф «Тремтіння 

землі - 3. Повернення 
у Перфекшн»

01.30 Т/с «Динотопія. 
Нові пригоди»

04.15 Служба розшуку 
дітей

04.20 Студія Вашингтон
04.45 Дивитись усім!

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф «Легенда 

Лонгвуда»
12.25 Панянка-селянка
13.25, 23.00 Розсміши 

коміка
14.25 Готель Галіція
14.55 Т/с «Домашній 

арешт»
15.30, 03.40 Віталька
16.50, 20.00, 02.50 

Країна У
17.50, 20.55 Одного разу 

під Полтавою
18.50, 00.00 Танька і 

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

винищувачка вампірів»
02.00 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 Т/ц «Жіночий клуб»
11.30 «Схід і Захід - 

разом!»
12.00 Т/ц «Видатні 

волиняни»
12.30 «Відкрите місто»
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 «За 

службовим 
обов’язком»

23.30 Обережно, діти!
00.35 Х/ф «Акваріум»
03.05 Т/с «Роксолана»
04.30 Ретроспектива: 

«Солістка балету»

НА «ПЛЮСАХ» – 
«ІГРИ ПРИКОЛІВ»

Студія «Квартал 95» та Drive 
Production розпочали роботу над 

новим гумористично-розважальним 
україномовним шоу «Ігри приколів». 
Прем’єра проекту на «1+1» 
відбудеться 29 вересня, повідомляє 
прес-служба каналу.

У кожному випуску 
«Ігор приколів» теле-
глядачам пропонують 
подивитися на непрос-
ту реальність як на 
своєрідні ігри прико-
лів. Програма пропо-
нуватиме пародії на 
відомі телевізійні шоу, 

інтерпретації музичних хітів, оригінальні 
номери, присвячені чергам за біометрич-
ними паспортами, українським автошля-
хам, львівському сміттю, футболу та Лізі 
чемпіонів, мінімалці у 3200 грн, дивовиж-
ним екскурсам у світову історію тощо.

Ролі в музичних та ігрових номерах 
виконають популярні актори «Ліги сміху». 
Шоу виходитиме в ефір щоп’ятниці.

телешоу

Фільм «Легенда Лонгвуда»

Фільм «Тремтіння землі»

10:45

11:10

Фільм «Невидимий»

00:45

kinogo.club

new
s.cision.com

johnlinkm
ovies.com

ОЛЕГ ВИННИК 
ПОЛАСУВАВ САРАНОЮ І 
ХРОБАКАМИ

Співак провів вісім 
днів відпустки 

у Таїланді. І там 
не сховався від 
прихильниць. Про це 
розповів у передачі 
«Світське життя».

«Я пройшовся ба-
заром, де готують різ-
ні екзотичні страви. 
Поласував жаб’ячими 
лапками, сараною, 
хробаками, в них біл-
ка багато. Узяв шашлик з крокодила, тіль-
ки став його їсти, а тут збоку мені кажуть: 
«Олегу, вибачте, а фоточку можна?» – при-
гадав співак.

Винник зізнався, що колись у нього 
була любов з першого погляду. Але вона 
не переросла в глибоке почуття. 

«Ми маємо працювати над любов’ю 
щодня. Для мене найскладніше полюбити 
комплекси, вади людини. Не примиритися, 
адже тоді це буде тягар, а саме полюби-
ти», – розповів артист.

зірковий відпочинок

znaj.ua

1plus1.ua



Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
Волинська обласна організація партії 

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

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

ДЕНЬ КВАРТАЛУ: 
РАЗОМ МИ МОЖЕМО 
РОБИТИ БІЛЬШЕ

СВЯТКОВЕ ДІЙСТВО
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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  

Неймовірно щирою 
атмосферою, святковим 
драйвом, піснями й 

танцями, смачним козацьким 
кулішем та розіграшем цінних 
призів запам’ятається лучанам 
свято – День кварталу. Дві тисячі 
мешканців 40-го мікрорайону 
та численні гості зібралися 
в неділю, 17 вересня, біля 
ЗОШ №11, аби по-родинному 
відпочити, згуртуватися, 
поспілкуватися. У вишиванках та 
з гарним настроєм люди вітали 
одне одного зі святом, яке, до 
речі, вперше відбулося в Луцьку 
за сприяння Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». До організації 
свята долучилася громадська 
організація «Волинський актив 
молоді».  

Упродовж цілого дня тут відбу-
валися різнопланові заходи, де кожен 
міг себе знайти та показати. Дітки 
вчилися виготовляти квіти й різні 
художні вироби, а також малювати 
з відомою мисткинею Аллою Жупа-
нюк, яка, до речі, навчалася в їхній 
рідній школі. Охочих спробувати 
сили в ліпленні з глини із майстром 
Олександром Жаловагою було чима-
ло: хлопчики та дівчатка зачаровано 
стежили за майстром, у руках якого 
оживала глина та народжувалися 
різноманітні глечики, вази, тарелі. 
А потому й самі активно ставали 
учасниками майстер-класів. Крім 
творчої майстерні, для найменших 
мешканців кварталу було організо-
вано веселу розважальну анімаційну 
програму з клоунесами. І геть не на 
заваді був дощик, ба навіть цікавіше 
було стрибати й танцювати під ним 
у дощовиках чи з парасольками. 

Виступи творчих колективів 
місцевої школи та студії Наталії Жу-
равльової зривали овації батьків, 
знайомих та усіх присутніх, адже 
створювали гарний святковий на-
стрій і привід пишатися своїм мік-
рорайоном. Виступи вихованців 
спортивного клубу козацьких бо-
йових мистецтв «Герць» запевнили: 
майбутнє – за справжніми і вправ-
ними козаками.

Але яке ж свято без подарунків? 
З нагоди відзначення Дня кварталу 
випускники ЗОШ №11, депутати 
Луцької міської ради від УКРОПу 
Сергій Балицький та Юрій Безпят-
ко спільно з фондом розвитку цього 
навчального закладу «Ерудит», який 
очолює Наталія Гунько, подарували 
школі 3D-принтер, два ноутбуки та 
три багатофункціональні пристрої 
(принтер/сканер/ксерокс). Тепер 
ЗОШ №11 не лише йтиме в ногу з 
часом, а й випереджатиме його з 
новітніми технологіями. Активним 
школярам депутати вручили солодкі 
подарунки. 

З вітальним словом зі святкової 
сцени звернувся до присутніх і рад-
ник міського голови Луцька, депутат 
від УКРОПу, радник голови прав-
ління Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» Ігор Поліщук. 

– Мені приємно бути тут, я радий 
разом з вами святкувати. Є День міс-
та, а тепер буде ще й День кварталу. 
Дякую Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» не тільки за це свято, а й за 
всі ті добрі справи, які Фонд робить 

уже впродовж семи років. І я впевне-
но можу сказати, що наше місто не 
було б таким, яким є зараз, без сил 
і без того добра, яке вкладає в нього 
Ігор Петрович, без тих справ, які ро-
бить команда Фонду. Всіх присутніх 
вітаю зі святом та бажаю миру, добра 
й процвітання нашому місту, – зазна-
чив Ігор Поліщук.

Кульмінацією Дня кварталу ста-
ло відзначення лучан, які зробили 
значний внесок у розвиток 40-го мік-
рорайону. Грамоти вручила перший 
заступник голови правління Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» Лариса 
Тарасюк. Вона передала слова вітан-
ня від засновника Фонду Ігоря Па-
лиці та зауважила, що успіх роботи 
Фонду залежить від підтримки та за-
цікавленості волинян у його роботі. 

– Історія Фонду триває сьо-
мий рік. За цей час зроблено багато 
справ. Але якби працювала лише 
команда Фонду, то не вдалося б зро-
бити стільки хорошого. Тому дуже 
приємно, що нам допомагають ак-
тивні лучани, які докладають чима-
ло зусиль, аби Луцьк ставав кращим. 
Вітаю вас із великим задоволенням. 
І бажаю, щоб ви були прикладом для 
всіх нас, адже разом ми можемо зро-
бити значно більше, – наголосила 
Лариса Тарасюк.

Отже, нагороди отримали: ди-
ректор ЗОШ №11 Марія Мороз, 
керівники та учасники фондів роз-
витку ЗОШ №11, №25 та ДНЗ №1 
Наталія Гунько, Оксана Оліда, Уляна 
Цьось, Яна Рожко, Віталій Мушка, 
Олександр Михалусь, вчитель біо-
логії ЗОШ №11 Оксана Береза, ко-
лектив приватного акціонерного то-
вариства «Едельвіка», депутати від 
УКРОПу Сергій Балицький, Юрій 
Безпятко, генеральний директор 
ПрАТ «ЛДБК» Руслан Вайман, ке-
рівник ПП «Торговий дім «Салют» 
Костянтин Ничай, підприємець 
Олександр Міщук, директор книгар-
ні «Руніка» Руслана Лазарєва, голо-
ва ГО «Волинський актив молоді» 
Валерій Стернійчук, відомий волин-
ський художник Володимир Жупа-
нюк, керівник творчої студії Наталія 
Журавльова, голова ГО «Зірка надії» 
Олександр Жаловага, голови ОСББ 
Володимир Кацевич, Оксана Дени-
сюк, Олена Дікарєва.

Неабиякий ажіотаж спричи-
нив розіграш подарунків від Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». Троє 
мешканців 40-го мікрорайону шля-
хом випадкового жеребкування ста-
ли власниками смартфона Samsung 
Galaxy, планшета Lenovo й велоси-
педа Formula Safari. Вітаємо щаслив-
чиків!

Спів відомої запальної співачки 
Галини Конах не залишив байду-
жим нікого: танцювали діти, батьки 
та навіть поважні бабусі. А молодь 
драйвувала під шалені ритми моло-
діжного гурту ФлайzZzа. 

День кварталу вперше відбув-
ся у Луцьку, і команда Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» дякує усім, 
хто долучився до свята, а також тим, 
хто взяв у ньому активну участь. 
Сподіваємося, що й в інших мікро-
районах міста такі Дні кварталу зби-
ратимуть тисячі лучан. Адже гуртом  
ми – сильна громада, а Луцьк – наш 
спільний дім, і тільки разом зроби-
мо його кращим.  

Оксана ВАШКЕВИЧ, 
Луцьк

Масштабне свято та яскраві емоції: 
40-й мікрорайон відзначає День кварталу

Відзнаки лучанам за значний 
внесок у розвиток кварталу від 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Смачним кулішем ласують усі на святі

Спортивні сороковці  завжди у гарній формі Ігор Поліщук вітає з Днем кварталу

Дружна й голосиста родина мікрорайону співає разом з Галиною Конах



12 № 37 (85) від 21 вересня 2017 року
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УКРОПУКРОП

Культура і духовність – надбання націїКультура і духовність – надбання нації
tilkyrazom.com.ua

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

Депутат Луцької міської 
ради від УКРОПу 
Сергій Балицький:

– Ще два роки тому 
зародилася ідея зроби-
ти свято для жителів 
мікрорайону, які віддали 
нам свої голоси. Сьогод-
ні тут справді свято 

загальноміського рівня. Ми таке могли ба-
чити десь у парку чи в центрі, біля Луцько-
го замку. Наші діти активно долучаються 
до майстер-класів, співають, танцюють, 
змагаються в спортивних естафетах. Для 
дорослих теж багато забав, і дуже приємно, 
що наш 40-й мікрорайон, де мешкає близько 
15 тисяч людей, зумів згуртуватися і першим 
у Луцьку урочисто та масштабно відзна-
чити День кварталу. Наш мікрорайон дуже 
компактний, тут усе поряд: школа дитячий 
садочок, магазини, аптеки, перукарня, неве-
ликий ринок... Територія загороджена, бать-
ки не бояться відпускати дітей. Усі дбають 
про свій мікрорайон як одна громада.____________________________________________________________________________________

Заступник директора 
з навчально-виховної 

роботи ЗОШ №11 
Оксана Омелян: 

– Наша школа рада 
приймати сьогодні таке 
свято. Для 40-го мікро-
району це культурно-
освітній осередок, нав-
коло якого гуртуються діти та їхні батьки. 
Сьогоднішнє свято дуже важливе для жи-
телів кварталу. Це цікаве та змістовне до-
звілля: концерт, танці, жива музика, а на 
спортивних майданчиках – змагання. Кожен 
може знайти собі заняття до душі. ____________________________________________________________________________________

Жителька 40-го 
мікрорайону 
Ірина Жаловага 
з донечкою 
Даринкою: 

– Дуже по-
добається те, 
що тут сьогод-
ні відбувається. 
Багато приємних 

вражень для мене та донечки. Даринка по-
бачила забави, клоунів, отримала кульки, 
дитина щаслива – щаслива мама. ____________________________________________________________________________________

Завідувачка ДНЗ №37 
«Дзвіночок» 

Валентина Віннік:

– Дуже приємно за 
40-й мікрорайон, за його 
велику дружну роди-
ну. Щодня я зустрічаю 
батьків та малюків, 
які відвідують наш са-
дочок, а тому хочу привітати їх і побажа-
ти насамперед нам усім мирного неба над 
головами, щоб діти й далі тішили своїми 
виступами, а дорослі були спокійними за 
їхнє майбутнє. ____________________________________________________________________________________

Сімейний лікар 
40-го мікрорайону 
Володимир Скляров: 

– У жовтні буде 
30 років, як я мешкаю 
на 40-му й лікую його 
мешканців. Я знаю 
практично кожного. 
Сьогодні мені над-

звичайно приємно бачити всіх радісними 
і задоволеними таким гарним святом. 
Обов’язково такі заходи потрібні, люди 
зустрічаються в неформальній атмосфе-
рі, спілкуються, відпочивають і отриму-
ють море задоволення. Хочу побажати 
всім чис того неба над головами й міцного 
здоров’я кожному.

Подруги 
Емілія та Аня:

– Нам подо-
бається жити у 
40-му кварталі. 
Тут усе поряд: і 
садочок, і школа, 
і наші будинки, і 
магазин. Свято 
дуже гарне, бо ба-
гато розваг, конкурсів, малювання. Нам спо-
добалася солодка вата, а ще – танці. ____________________________________________________________________________________

Житель вулиці 
Ківерцівської 
Микола Кухарчук:

– Ми прийшли у 
вишиванках, оскільки 
вважаємо День кварта-
лу справді великим свя-
том, що згуртовує гро-
маду, дає можливість 

побачити багато друзів, сусідів у святковій 
атмосфері.____________________________________________________________________________________

Голова Луцької 
міської організації 
ветеранів України 

Валерій Севрюков:

– Я запросив голів 
первинних ветеран-
ських організацій, аби 
вони подивилися, яке 
свято організовано сьо-
годні, й підтримали проведення таких за-
ходів у своїх мікрорайонах. Люди щасливі, 
батьки тішаться за дітей, як вони висту-
пають. Усі – як одна родина. ____________________________________________________________________________________

Голова правління 
фонду розвитку 
ЗОШ №11 
Наталія Гунько:

– Я дуже рада, що 
саме 40-й мікрорайон 
першим проводить День 
кварталу. Тут живуть 
хороші та дружні люди. 

Такі свята згуртовують людей навколо од-
нієї мети – щоб Луцьк розвивався, щоб були 
приємні перетворення, щоб лучани пишали-
ся своїм містом.____________________________________________________________________________________

Директор – художній 
керівник Волинського 

обласного 
академічного музично-

драматичного театру 
імені Тараса Шевченка 

Анатолій Глива:

– Такі свята потріб-
но проводити в кожно-
му мікрорайоні. Я бачу сьогодні багато лю-
дей, у всіх на устах усмішки, вони радіють, 
відпочивають родинами. Загальноміські 
свята – для всіх, а тут зібралися люди, які 
щодня бачать одне одного на вулиці, у дворі, 
в магазині. Сьогодні вони зустрілися у свят-
ковій атмосфері, пишаються своїм квар-
талом. Я теж мешкав на вулиці Наливайка 
три роки, тут народилася моя сім’я, у мене 
найтепліші спогади про 40-й мікрорайон.____________________________________________________________________________________

Стоматолог кабінету 
«Дента» у 40-му 
мікрорайоні 
Богдана Гріффін:

– Гарне і яскраве 
свято. Приємно, що в 
нашому мікрорайоні 
зуміли так згуртува-
тися. Дні кварталу 

треба проводити у всіх куточках міста, 
щоб люди мали можливість спілкуватися, 
пізнавати одне одного і так приємно від-
почивати. 

Голова Волинської 
обласної 

регіональної 
парторганізації 

політичної партії 
«Українське 
об’єднання 

патріотів – УКРОП» 
Вячеслав Рубльов:

– Я сьогодні побачив мешканців цього 
кварталу дуже щасливими й усміхненими, 
багато дітей, молодих сімей, люди прийшли 
на свято з гарним і піднесеним настроєм. 
Вони довели, що є сильною громадою, яка го-
това не тільки спільно розв’язувати питан-
ня, а й святкувати разом. Батьки тішать-
ся за своїх дітей під час виступів та змагань. 
До речі, мій син також сьогодні виступає, він 
учасник клубу козацьких бойових мистецтв 
«Герць», а я прийшов його підтримати. ____________________________________________________________________________________

Голова ОСББ «Конякіна 
12А» Олена Дікарєва:

– Таке свято треба 
зробити доброю що-
річною традицією. Усім 
дуже сподобалося сьо-
годнішнє дійство, особ-
ливо дітям. А вони – 
наше майбутнє.  ____________________________________________________________________________________

Жителька 40-го 
мікрорайону 

Світлана Синюк: 

– Дуже по-
трібні такі свя-
та, щоб об’єд нати 
мікрорайон, місто 
і всю Україну.____________________________________________________________________________________

Продавчиня книгарні 
«Руніка», жителька 
40-го мікрорайону 
Ірина Дудка: 

– Люди прийшли на 
свято цілими родинами. 
Такі дійства заряджа-
ють адреналіном і до-
рослих, і дітей. Можна 

багато цікавого побачити, дізнатися, по-
спілкуватися. ____________________________________________________________________________________

Учениця 7-Б класу 
ЗОШ №11 

Софія Кошулинська:

– Не очікувала, що 
стану переможницею і 
виграю планшет. Весь 
день був чудовий на-
стрій від свята, а по-
тім ще й такий при-
ємний сюрприз. Дякую Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» за чудовий День кварталу. ____________________________________________________________________________________

Переможець розіграшу 
і власник головного 
призу – велосипеда – 
Олександр Микулин: 

– Наш 40-й квартал 
– найкращий! А свято – 
неймовірне! Бажаю всім 
сороковцям удачі, а орга-
нізаторам – успіхів. Вели-

ка вдячність від усіх мешканців мікрорайону!____________________________________________________________________________________
Співачка 

Галина Конах: 

– Я хвилювалася че-
рез погодні умови і через 
те, що місто переповне-
не іншими подіями. Але 
зрозуміла, що атмосфе-
ра свята саме тут – не-
ймовірна, натхненна. 
Дякую за щирість і подарунки, поцілунки й 
обійми. 40-й мікрорайон – дивовижний!

ДЕНЬ КВАРТАЛУ. 
40-Й МІКРОРАЙОН В ОБЛИЧЧЯХ

КАЛЕЙДОСКОП ВРАЖЕНЬ

Заступник голови 
правління Фонду 

«Тільки разом» 
Орест Маховський:

– Це новий формат 
заходів, які ми започат-
кували. Є ідея провести 
їх в усіх мікрорайонах 
Луцька. Ми запрошуємо сюди друзів, яких 
знаємо ще з 2011 року, відколи Фонд почав 
працювати. Раніше наші зустрічі мали ро-
бочий характер, а сьогодні навпаки – ця 
зустріч святкова. Тут можна послухати 
музику, взяти участь у майстер-класах, від-
почити й загалом приємно провести час.____________________________________________________________________________________

Голова громадської 
організації 
«Волинський 
актив молоді» 
Валерій Стернійчук:

– Робота з молод-
дю – одна з головних 
сфер у суспільстві, на 
ній потрібно зосереджу-

вати сили. Треба допомагати молодим лю-
дям знаходити себе, самореалізовуватися, 
розкривати свій потенціал. Тому нам було 
дуже приємно долучитися до святкування 
Дня кварталу.____________________________________________________________________________________
Депутат Луцької міської 

ради від УКРОПу 
Юрій Безпятко:

– Такі свята дуже 
потрібні: люди мають 
знати одне одного, спіл-
куватися, дружити 
сім’ями, щоб було біль-
ше щирості та любові. 
Якщо буде лад між сусідами, у будинку, в мік-
рорайоні, місті – буде все гаразд і в держа-
ві. Зараз наш 40-й квартал дуже змінився: 
довкола зелені алеї, охайні двори, усміхнені 
люди. Ми позбулися слави бандитського мік-
рорайону, тепер ми – взірцеві! ____________________________________________________________________________________

Учитель економіки 
ЗОШ №11 
Наталія Гаврилевич:

– У цій школі я пра-
цюю вже близько 20 ро ків 
і стільки ж проживаю у 
40-му мікрорайоні. Хочу 
відзначити: це вперше 
таке масштабне свято 

в нас. Враження – найкращі, емоції – зашка-
люють, відпочинок – змістовний і пізна-
вальний! До цього часу ніхто стільки уваги 
не приділяв нам, не було таких свят у на-
шому мікрорайоні, тому сьогодні справді для 
всіх нас дуже важливий день. ____________________________________________________________________________________
Лучанин 
Ростислав Кухтей:

– Мені дуже подоба-
ється ідея проведення 
такого свята у мікро-
районі. Знаю: все, за що 
береться Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом», 
відбувається на висо-
кому організаційному 
рівні. День кварталу не став винятком, 
тому я радо відпочиваю тут з родиною, а 
жителям 40-го кварталу бажаю мирного 
неба над головами та приємних змін у май-
бутньому. ____________________________________________________________________________________

Лучанка 
Наталія Толмачова:

– День кварталу на 
40-му вдався на славу! 
Навіть дощ не завадив 
веселитися великій со-
роковській родині... У 
нас надзвичайно тала-
новиті дітки. Як зав-

жди, в гущі подій – наші депутати Юрій 
Безпятко і Сергій Балицький. Безмежно дя-
кую організаторам за прекрасну Галину Ко-
нах!  Це було чудово!
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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.

ЛЮДСЬКІ ПАЇ ВИЯВИЛИСЯ 
ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

Неочікувана новина 
прокотилася селом 

Любешівська Воля. Землею, 
де люди випасали худобу, 
тепер розпоряджається 
фірма з Луцька, а тому селяни 
залишаються без єдиного в 
окрузі пасовища. 

БУНТ ПРОТИ ОРЕНДАРЯ
Місцевий житель Петро Оліш-

кевич схвильовано розповідає про 
те, що трапилося 17 серпня 2017 
року. Він привів на випас свого 
коня й побачив кількох осіб, які 
міряли землю на ділянці. Одним із 
них був працівник любешівського 
відділу управління Держгеокада-
стру Олександр Бейкал. 

– Я дуже здивувався, коли по-
бачив на пасовищі сторонніх лю-
дей. На моє запитання, що вони тут 
роблять, відповіли: міряють землю, 
бо фірма із Луцька взяла в оренду 
56 гектарів. Мене це дуже розсер-
дило, адже жителі мають держав-
ні акти на цю землю, – розповідає 
обурений ситуацією пан Петро. 

Цього ж дня чоловік поїхав 
до Любешова, аби з’ясувати в ра-
йонної влади, хто віддав людське 
пасовище в оренду без їхньої 
згоди. Проте там він не отримав 
конкретної відповіді – у райраді 
Петра Олішкевича спровадили до 
райдержадміністрації, звідти – до 
відділу Держгеокадастру... Та до-
відатися, що ж відбувається, йому 
так і не вдалося. 

– Після відвідин Любешова до 
мене зателефонували з поліції, по-
просили подати заяву щодо цьо-
го питання. Звернення від нашої 
громади є в обласному управлінні 
Національної поліції, у сільській 
раді теж. Ми не відступимо і не 
віддамо цю землю, – наголошує 
чоловік.

Активно підтримують Петра 
Олішкевича односельчани. На 
збори громади до клубу прийшло 
понад п’ятдесят людей. Головна 
тема – хто і чому відбирає у них 
пасовище. Розпочала слухання 
сільська голова Любешівської Волі 
Світлана Мартинюк. Вона наголо-
сила: попри те, що землі належать 
до їхньої сільради, розпоряджа-
ється ними держава.

– Ще у 90-х роках землі були 
розмежовані на державні та кому-
нальні. Здана в оренду ділянка – 
саме державної власності, тому й 
розпоряджається нею Держгеока-
дастр. Нам за фактом від фірми, 
яка виграла аукціон на оренду цієї 
землі, надійшли кошти на раху-
нок сільської ради – 8175 гривень. 
Ми відразу й не знали, від кого ці 
гроші, адже ні в сільській раді, ні 
в районі фірма не зареєстрована, – 
розповідає очільниця села.

Попри те, що сільська рада під-
тримує людей у пошуках істини, се-
ляни все ж обурені, що саме вони, 

лометрів нове не хочуть. 
Марія Гриневич уже 47 років 

проживає у Любешівській Волі. 
Жінка впевнена, що її ділянку 
розміром 50 соток також здали в 
оренду підприємцю з Луцька.

– Я маю коня і корову, щодня 
їх треба вести на пашу. У декого 
є й по дві корови, ми ж із цього 
живемо. Три череди приводять 
сюди. А як не буде де пасти, то що 
ж ту худобину – зарізати? У нас є 
державні акти на наші ділянки, як 
їх могли без нас здати в оренду? – 
бідкається Марія Йосипівна. 

Варто зауважити, що держав-
ні акти у людей і справді є, проте, 
коли їх виготовляли в 2009 році, 
працівники земельного відділу 
ділянки не міряли. Петро Оліш-
кевич каже, що ніхто тоді не напо-
лягав, адже знали, що то спільне 
пасовище. 

НАСАМКІНЕЦЬ
Помічник народного депутата 

від УКРОПу Ірини Констанкевич 
Сергій Неймарк зауважує, що це 
вже третє звернення за місяць 
від жителів Любешівського райо-
ну до Ірини Мирославівни щодо 
земельних питань, пов’язаних із 
Держгео кадастром. 

– Сьогодні в нашій області 
головне управління Держгеокада-
стру прокручує чимало корупцій-
них схем. Про випадки земельних 
безчинств у різних районах Воли-
ні чуємо щотижня, – каже Сергій 
Ней марк. – Ситуація, що склалась 
у Любешівській Волі, дуже не-
однозначна. Насторожує той факт, 
що до проведення аукціону була 
залучена львівська фірма «Сомгіз», 
інтереси якої лобіює заступник 
керівника волинського Держгео-
кадастру Анатолій Поляков. Зви-
чайно, ми разом з людьми маємо 
з’ясувати істину. Жителі написали 
звернення до народного депутата, 
під ним підписалося близько пів-
сотні людей. Ірина Констанкевич 
уже скерувала запит до голови 
Служби безпеки України Василя 
Грицака, голови Національної по-
ліції Сергія Князєва та в. о. голови 
Державної служби України з пи-
тань геодезії, картографії та када-
стру Олега Цвяха. Тепер очікуємо 
відповіді з владних кабінетів, тоді 
будемо знати, як діяти далі.

Анастасія КОРЕЦЬКА,
Любешівський район

СЕЛЯНИ ХОЧУТЬ ЛИШИТИ ПАСОВИЩЕ, А 
ПІДПРИЄМЕЦЬ – ВИСАДИТИ ГОРІХОВИЙ САД

а не голова, оприлюднили факт 
здачі землі в оренду. Адже кошти 
до бюджету сільради надійшли 
11 серпня. Світлана Мартинюк ви-
правдовується, що вона не могла 
з’ясувати, від кого ці гроші, тому й 
не піднімала питання у громаді. 

180 ГОЛІВ ХУДОБИ 
ДОВЕДЕТЬСЯ ВИРІЗАТИ?

Люди переконані, що пасовище 
їхнє, в управлінні Держгеокада-
стру наголошують: здана в оренду 
ділянка не могла бути розпайова-
ною і належить державі. 

– В оренду на сім років було 
здано дві ділянки площею 24,0950 
та 31,9463 гектарів на території 
Любешівсько-Волянської сільської 
ради. На торгах право оренди ви-
грала фірма «Н’ЮТЕКО», оскіль-

ки запропонувала найбільшу 
суму, – зауважує начальник управ-
ління землеустрою і охорони зе-
мель головного управління Держ-
геокадастру Волині Неля Кублюк. 
– Ці земельні ділянки сільськогос-
подарського призначення зі скла-
дом угідь сіножаті. Це землі запасу, 
які розташовані поза межами насе-
леного пункту, їхнім розпорядни-
ком є Держгеокадастр. Державних 
актів люди не можуть на них мати, 
адже ці ділянки не підлягають па-
юванню. Селяни часто випасають 
худобу на землях, які протягом 
певного часу не використовува-
ли, але конкретно ця земля не має 
призначення пасовища.

Проте представник Держгео-
кадастру зауважує, що сільську 
раду було повідомлено про аукці-

он відповідно до постанови №403 
від 7 червня 2017 року. 

Переконаний у прозорості 
аукціону його переможець – влас-
ник фірми «Н’ЮТЕКО» Валентин 
Романюк. Чоловік був здивова-
ний, коли в Любешівській Волі 
його зустріли обурені люди, адже 
каже, що чесно виграв торги і вже 
сплатив усі кошти за оренду.

– У мене є всі документи, укла-
дені договори. Але місцеві жителі 
перешкоджають  господарській ді-
яльності. На публічній кадастро-
вій карті можна пересвідчитись, 
що земля, яку я орендував, – дер-
жавна власність, а держакти у жи-
телів цього села на інші ділянки. 
Я хочу висадити тут горіховий 
сад, створити робочі місця. Чому 
люди так агресивно сприйняли 
мою появу, не розумію. Один із 
жителів навіть погрожував, я вже 
звернувся щодо цього в Любешів-
ський райвідділок поліції. Селяни 
можуть будь-де випасати худобу, 
території там ще достатньо навко-
ло, – каже Валентин Романюк. 

Чоловік зауважив, що спо-
дівається знайти компроміс із 
жителями, адже через сім років 
знову планує продовжити орен-
ду, оскільки горіх починає давати 
прибуток лише через три роки піс-
ля висадження. 

У селі ж нараховується близько 
180 голів худоби, тому людям дуже 
лячно залишитися без пасовища. 
Іншого місця для випасу вони не 
знають і шукати десь за кілька кі-

Петро Олішкевич каже, що на пасовище 
щодня виводять 180 голів худоби

Сергій Неймарк запевнив людей, що Ірина 
Констанкевич підтримає їх та з’ясує істину

Понад 50 жителів Любешівської Волі підписалися 
під зверненням до правоохоронних органів

Марія Гриневич не знає, що робитиме з 
худобою, коли єдине пасовище відберуть
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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

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

НАРДЕП ВИВЧАЛА, 
ЯК ПРАЦЮЄ СИСТЕМА 
АМЕРИКАНСЬКОЇ 
ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ 
Народний депутат від УКРОПу 
Ірина Констанкевич взяла 
участь у навчальній поїздці до 
Сполучених Штатів у складі делегації 
представників законодавчої, 
виконавчої та судової влади України. 

Під час поїздки її учасники дізналися 
більше про публічну політику США у сфе-
рі забезпечення якості юридичної освіти, 
про стандарти такої освіти та внутрішню 
політику юридичних навчальних закла-
дів, ознайомилися з роботою Американ-
ської асоціації юристів.

– Якісна юридична освіта – ключ до 
успіху перезавантаження судової системи 
України. Сьогодні зміни в судовій сис-
темі – це основна й найнагальніша з ре-
форм, якої потребує українське суспіль-
ство, – зазначила Ірина Констанкевич.

Під час візиту до США українська 
делегація відвідала також Центр права 
Джорджтаунського університету, Школу 
права Університету штату Вірджинія у 
Шарлотсвілі й Школу права Університету 
ім. Вашингтона та Лі. Окрім цього, члени 
української делегації зустрілися з пред-
ставниками Ради з питань доступу до шкіл 
права.

Навчальний візит до США відбувся за 
підтримки американського народу, нада-
ної через Агентство США з міжнародно-
го розвитку (USAID) у рамках Програми 
«Нове правосуддя».

Соломія ДОБРОЛЮБОВА 

Дві з половиною години 
у прямому ефірі 

на телеканалі «Аверс» 
спілкувався з волинянами 
голова Волинської облради, 
член президії УКРОПу Ігор 
Палиця. Зупинимося на 
деяких темах, озвучених у 
розмові з глядачами. 

НА БАНКОВІЙ ХОЧУТЬ 
ЗНИЩИТИ УКРОП 

Адміністрація Президента 
України намагається знищити 
партію УКРОП у Луцьку та об-
ласті. 

За словами Ігоря Палиці, від-
повідну вказівку отримав місце-
вий народний депутат, олігарх 
Степан Івахів: 

– Команда Івахіва почала 
скуповувати сайти та «проганя-
ти» на них брехливі новини, бо 
таку вказівку нардеп отримав у 
Адміністрації Президента. Йому 
чітко сказали: «Або ти розбереш-
ся з Палицею й УКРОПом у місті 
та області, або всі твої кредити у 
валюті в державних банках дове-
деться сплачувати».

Ігор Палиця зауважив, що 
нині Івахів одержав відтерміну-
вання за кредитами, які узяв на 
бізнес. Також він не сплачує за 
ними відсотки, а гроші викорис-
товує на інформаційний бруд і 
наклепи.

Укропівці вирішили не реа-
гувати на замовні матеріали. «Я 
зібрав нашу команду, й усі одно-
стайно вирішили, що в нас немає 
ні часу, ні бажання, ні грошей 
доводити, що інформаційний 
простір заповнений брудом. 
Брехні завжди багато, а правди – 
мало», – підкреслив представник 
УКРОПу.

Він також додав, що укро-
півці й далі працюватимуть для 
людей. 

ДЕПУТАТИ МАЮТЬ 
ВІДПОВІДАТИ ПЕРЕД 
ВИБОРЦЯМИ 

Голова Волинської обласної 
ради Ігор Палиця зазначив, що 
за два роки не розчарувався ро-
ботою облради. 

– Ми працюємо й робимо усе 
від нас залежне, аби наповнити 
обласний бюджет, щоб його не 
розкрадали. Працюємо над стра-
тегічним розвитком області, – 
підкреслив Ігор Петрович і до-
дав, що впевнений: працює якщо 
не на всі 100%, то на 90% точно. 

Голова Волиньради заува-
жив, що не задоволений тим, що 
облрада не має прямих повнова-
жень, а чекає рішень Волинської 
ОДА,  зокрема щодо виділення 
коштів. Однак навіть виділе-
ні кошти чиновники не завжди 
освоюють.

На його переконання, те, як 
розвиватиметься Волинь, має 
залежати не від Волинської обл-
держ адміністрації, а від депутатів, 
яких відповідними повноважен-
нями наділяють виборці. Саме 
перед ними обранці громади і ма-
ють відповідати за свою роботу. 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПРЕЗИДЕНТА БЛОКУЄ 
ВИБОРИ МЕРА ЛУЦЬКА

Ігор Палиця переконаний, що 
нинішня команда, яка працює в 
Луцькій міській раді, робить усе 
можливе, аби в обласному центрі 
стало краще. 

За словами голови облради, 
через незрозумілі зміни у вибор-
чому законодавстві в міську раду 

від УКРОПу пройшло лишень 15 
депутатів, попри те, що у Луцьку 
претенденти від політсили пере-
могли у 41 окрузі з 42.

– Тобто лучани вирішили, 
щоб містом керував депутат-
ський корпус із 42 депутатів, 
у якому був би 41 укропівець. 
Але через законодавство так не 
сталося. Коли в Луцькраді було 
сформовано депутатську біль-
шість, обрано секретаря, УКРОП 
із цим погодився і не йшов ні в 
які суди. Але, на жаль, помер 
очільник Луцька Микола Рома-
нюк, на якого орієнтувалася то-
дішня більшість. Було створено 
нову більшість, яка обрала ново-
го секретаря. Проте УКРОП зви-
нуватили в протизаконних мето-
дах, – пригадав Ігор Палиця.

Члена президії УКРОПу ди-
вує, що суди вирішили, що біль-
шість депутатів не має права пе-
реобирати секретаря.

– І зараз триває війна навко-
ло цього питання, розказують, 
що хтось прийшов забрати міс-
то. Хочу сказати цим людям, що 
вони воюють не з УКРОПом, не з 
Палицею, не з Поліщуком (голо-
ва фракції «УКРОП» у Луцькій 
міській раді, секретар Луцькра-
ди з 21 березня до 3 липня 2017 
року, – авт.), не з нашою коман-
дою. Ви воюєте з усім Луцьком. 
Тому що місто довірилося цій 
команді, – підкреслив Ігор Па-
лиця. – Нещодавно народні де-
путати розповіли мені, що поки 
в Луцьку не змінять секретаря 
міськради, Адміністрація Прези-
дента не дозволить призначити 
вибори мера. 

За словами Ігоря Палиці, за 
останні півроку Луцьк змінився 
на краще – було відремонтовано 
двори, дороги та мости, доведено 
до ладу центральний парк.

– У парк імені Лесі Українки 
вклали 8 мільйонів гривень. Це 
кошти благодійників, до яких 
звернулося керівництво міста. 
Якщо лучани думають, що ра-
ніше такі суми не надходили, то 
вони помиляються. Тільки тепер 
ця команда просить вкладати у 
місто. А де були раніше ці кошти 
й чому такими бандитськими 
шляхами стара команда хоче по-

вернутися на насиджені місця, 
ми можемо тільки здогадувати-
ся, – наголошує голова обласної 
ради.

ПРИНЦИПИ РОБОТИ 
ІЗ ЗАБУДОВНИКАМИ 
ЗМІНЮЮТЬ 

За останні сім років пільго-
ва черга на отримання житла в 
Луцьку практично не рухається. 
Ігор Палиця зазначив, що під час 
особистих прийомів до нього 
зверталося близько сотні воли-
нян із проханням надати кварти-
ру. Фонд «Тільки разом» допоміг 
кільком ковельським родинам 
загиблих бійців АТО придбати 
житло, перерахувавши забудов-
нику майже 900 тисяч гривень. 
За словами Ігоря Палиці, усім 
допомогти неможливо, адже в 
черзі на житло перебувають ти-
сячі громадян.

– Обласна рада не має у роз-
порядженні квартир. На сьогодні 
вона володіє двома земельними 
ділянками на вулиці Залізничній 
та в Теремному. Уперше за період 
свого функціонування займа-
ється зміною цільового призна-
чення цих ділянок, аби оголоси-
ти тендер для забудовників. Ми 
провели перемовини з Віктором 
Чорнухою щодо ділянки у Терем-
ному. Домовились, що із семи ти-
сяч квадратних метрів житлової 
площі 12% буде передано на ба-
ланс обласної ради, а це 50 квар-
тир. Облрада сьогодні закінчує 
цей процес, але нам вставляють 
палки в колеса, не хочуть пого-
джувати зміну цільового при-
значення. Ми це все пройдемо і 
врешті розпочнемо роботу, – пе-
реконаний Ігор Палиця. 

Голова Волиньради наголо-
шує: з кожної ділянки в Луцьку, 
що їх виділяли під забудову, міс-
то могло отримати від 8 до 12% 
житлових площ від загальної 
площі зведених там багатоповер-
хівок. Натомість черга на житло, 
створена понад 25 років тому, по 
суті, не рухається.

– Нинішня команда в Луцьку 
повністю змінила підхід до відно-
син із забудовниками. Нещодав-
но біля автозаводу було виділено 
землю під будівництво багатопо-

верхівки, при цьому забудовник 
підписав договір, що 6% житло-
вих площ він зобов’язується від-
дати міській раді. Ці квартири 
передадуть тим людям, які рока-
ми стоять у пільговій черзі. Впев-
нений, що якби так було раніше, 
то й черги вже не було б», – під-
сумував Ігор Палиця.

«КОНТИНІУМ» ПЛАТИТЬ 
СЕЛЯНАМ ЗА МОЛОКО 
КОПІЙКИ 

Низці компаній олігархічної 
групи «Континіум» вдалося мо-
нополізувати молочний ринок 
Волині. За безцінь скуповуючи 
молоко в селян, вони заробля-
ють, продаючи молочну продук-
цію в магазинах за вигідними їм 
цінами. За словами голови Во-
линської облради, монополісти 
домовилися також із сусідніми 
областями й диктують селянам 
ціни за молоко такі, аби ті могли 
лиш вижити. Нині люди отриму-
ють 4-4,2 грн за літр молока. 

– Сьогодні ми навіть не мо-
жемо забезпечити школи області 
молочними продуктами, – заува-
жив голова облради. 

Ігор Палиця бачить єдиний 
вихід із цієї ситуації: потрібно 
згуртовувати людей, аби створи-
ти можливість для розвитку фер-
мерських господарств, які мали 
б змогу самостійно виходити на 
ринок. Тож потрібно працювати 
над європейськими програмами 
та кредитами. Окрім того, голова 
облради підкреслив, що готовий 
розглянути й ідеї самих селян. 

В УКРАЇНІ ПОТРІБНО 
РОЗВИВАТИ ФАПИ 

Нинішня медична реформа, 
яку активно впроваджують чи-
новники, діє в країнах, де прак-
тикують медичне страхування. 
Для українців новий порядок 
отримання лікування стане чер-
говим знущанням.

– Чому сьогодні людина з 
Америки з незрозуміло яким 
дип ломом, виконуючи обов’язки 
міністра, розповідає, як у нас 
має бути? Так, безумовно, в 
США ця програма працює, але 
там є страхова медицина, і люди 
знають: коли вони відраховують 
із зарплати на страхування, то 
отримують у лікарні всі послуги 
безплатно. Але в нас цього не-
має. То, може, краще ми спочат-
ку зробимо страхову медицину, 
а потім уже будемо насаджувати 
західні принципи медичної ро-
боти? Медична реформа, на мою 
думку, – це реформа не для по-
кращення, – переконаний Ігор 
Палиця.

За його словами, депутат-
ський корпус Волиньради пра-
цює над тим, аби поліпшити 
якість надання послуг у сільських 
фельдшерсько-акушерських 
пунктах.

Анна ВОЛОЩУК,
Анастасія КОРЕЦЬКА,

Соломія ДОБРОЛЮБОВА,
Луцьк  

Ігор Палиця не розчарований 
роботою облради
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У ЛУЦЬКУ ПОБУВАВ 
«МАНДРІВНИЙ ВІШАК»

У Луцьку вже вчетверте відбувся 
Міжнародний фестиваль 

аматорських театрів «Мандрівний 
вішак».

Проект втілив народний аматорський 
театр-студія «ГаРмИдЕр» за підтримки де-
партаменту культури Луцької міської ради. 
Символ фестивалю – вішак, адже саме з 
нього починається будь-який театр. 

Особливістю «Мандрівного вішака» є 
те, що вистави відбуваються не на театраль-
них сценах. Упродовж трьох фестивальних 
днів імпрези тривали у підвальному примі-
щенні Волинської обласної друкарні, рес-
торані «Ліон»,  спорткомплексі Луцького 
національного технічного університету та 
інших локаціях.

СУБОТА 30 вересня
06.00 Д/с «Орегонський 

путівник»
06.30 Анонс дня
06.35, 07.30, 07.55, 08.00, 

08.15, 08.55, 12.05, 
20.45 Світ он лайн

06.40 М/с «Піп відкриває 
світ»

07.30 На слуху
08.25 М/с «Чорний пірат»
09.00 Д/с «Розповіді про 

Хансік»
09.30 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
09.55 Хто в домі хазяїн?
10.20 Хочу бути
10.45 Мері Поппінс
11.00 Фольк-music. Діти
12.15 Театральні сезони
12.45 Т/с «Дівчата війни»
17.40 Богатирські ігри
18.20 Український корт
19.00 Х/ф «Насмішка»
21.00, 01.10 Новини
21.25 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 
морів»

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

пульс Америки»
01.55 Надвечір’я. Долі
02.50 Д/ф «Рейх: крах 

чорних селекціонерів»
03.40 Т/с «Чорна Рада»
05.30 Д/с «Серед-

земномор’я»

UA: ПЕРШИЙ

06.00, 07.20 Kids Time
06.01 М/с «Губка Боб і 

Прямокутні Штани»
07.30 Т/с «Татусеві дочки»
10.00 Ревізор
12.45 Зірки під гіпнозом
14.45 Зіркові яйця
16.45 М/ф «Корпорація 

монстрів»
18.45 Х/ф «Людина-

мураха»
21.00 Х/ф «Залізна 

людина»
23.50 Х/ф «На межі»
01.50 Зона ночі

НОВИЙ КАНАЛ
06.15 Х/ф «Лабіринти 

кохання»
08.00 «Караоке на 

Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.25 «Сюрприз, 

сюрприз!»
13.15 «Зважені та щасливі 

- 7»
16.15 «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор - 8»
22.00 «Invictus - Ігри 

нескорених»
22.15 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 

Нова історія»
06.00 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.20 М/ф «Ніко: Шлях до 

зірок»
11.00 Х/ф «Замерзла з 

Майамі»
13.00 «Ух ти show»
14.00 «Орел і Решка. На 

краю світу»
00.00 Х/ф «А ось і вона»
01.45 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 03.10 

Сьогодні
07.15, 05.50 Зірковий 

шлях
08.00, 15.20 Т/с «Вікно 

життя 2»
16.20, 19.40 Т/с «Зійде 

світанок»
21.10 Х/ф «Рідна 

людина»
23.00 Т/с «Герократія»
00.20 Реальна містика
03.50 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.20 Містична Україна
08.40 Потойбіччя. Сни
09.40 Повітряні бої
11.30, 21.00 Людство: 

наша історія
14.20 Крокодили: 

холодна кров
15.20 Африка: стихія 

води
18.10 Майор «Вихор»
19.10 Чорна піхота
20.10 Місто
23.40 Паранормальний 

світ
00.30 Таємниці 

кримінального світу
02.40 Україна: забута 

історія

МЕГА

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

Вихідний»
09.45 «Життя без обману 

2017»
11.00, 23.10 «Світське 

життя»
12.00 Т/с «Субота»
16.05, 21.15 «Вечірній 

квартал 2017»
18.30 «Розсміши коміка 

2017»
20.15 «Українські 

сенсації»
00.10 «Вечірній Київ »
02.05 «Ліга сміху 1»

1+1

06.00 «Мультфільм»
06.15 Х/ф «Дорога 

Олена Сергіївна»
08.10, 03.50 Х/ф 

«Здрастуй і 
прощавай»

10.00, 05.20 Д/п «Кумири. 
Олег Єфремов»

11.00 Х/ф «Бережись 
автомобіля»

13.00 Т/с «Кохання за 
законом»

20.00, 01.15 «Подробиці»
20.30 «Творчий вечір 

Алли Пугачової»
23.45 «Великий бокс. 

Майріс Брієдіс - Майк 
Перес»

01.50 Х/ф «Мить 
кохання»

ІНТЕР

07.20 Без гальм
08.20 М і Ж
09.20 Дизель-шоу
10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи
12.45, 04.55 Факти
13.00 «На трьох»
14.40 Комік на мільйон
16.15 Х/ф «Містер і місіс 

Сміт»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Останній 

мисливець на відьом»
22.10 Х/ф «Мисливці на 

відьом»
23.55 Х/ф «Швидше 

кулі»
01.45 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
03.05 Провокатор

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

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

Пригоди в місті»
11.20 Х/ф «Легенда 

Лонгвуда»
13.00 М/ф «Мураха Z»
14.30 Готель Галіція
18.00 М/ф «Пінгвіни 

Мадагаскару»
19.40 Країна У
22.20 Одного разу в Одесі
01.30 Х/ф «Відьма»
03.20 Віталька

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.45, 03.40 «Волинська 

веселка»
08.30 «Грані»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.10 Т/ц «Історія без 

купюр»
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 Творчий звіт 

Волинського 
державного училища 
культури і мистецтв, 1 ч.

14.10 Т/ф «Український 
геній М.Косача»

15.05 Т/ц «Галерея 
портретів» (П.Куліш)

16.00 Новини. День
17.00 «Підліткова студія 

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

громадянами»
18.30 Крок назустріч
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.30 Т/ц «Забуті смаки 

Луцька»
20.00 «Про головне 

з Володимиром 
Гунчиком»

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

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.25 «Вікно в Америку»
23.10 Т/ц «Народна 

скарбниця»
23.25 «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, 00.35 Євромакс
08.00, 09.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

08.30, 09.30, 18.55, 
22.00, 00.30, 03.00 
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

АВЕРС 12.30 Феєрія мандрів
14.00 Серіал «За 

службовим 
обов’язком»

16.00 Анімаційний фільм 
«Пісня моря»

19.00 Джем
20.00 Вісник обласної 

ради
20.30 Вголос
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

подій
22.05 Х/ф «Украдене 

щастя»
22.45 Життя в цифрі
03.05 Х/ф «Украдене 

щастя»
04.30 Ретроспектива: 

«Садко»

П’ЯТНИЦЯ 29 вересня
06.00, 19.55 Д/с 
«Орегонський путівник» 
06.30 Анонс дня 06.35 
Д/ф «Примара Бабиного 
Яру» 07.30, 07.40, 
08.15, 16.30 Світ он 
лайн 07.30 Ера бізнесу 
07.35 Агроера 07.40 
Спорт 07.50 Від першої 
особи 08.20, 14.15 Д/ф 
«Ангел помсти» 08.55 Д/ф 
«Олександра Шулежко. 
Доля праведниці» 09.30 
Т/с «Гранд-готель» 11.15 
Т/с «Епоха честі» 13.00, 
15.00, 18.30, 21.00, 01.25 
Новини 13.15, 23.00 
«Схеми» 14.05 Бабин Яр. 
Без права на існування 
14.40 Д/ф «Київ. 
Початок війни» 15.20 
Д/с «Вагасі - японські 
смаколики» 16.40, 00.35 
Д/с «Порятунок ферми» 
17.15 Хто в домі хазяїн? 
17.35 М/с «Легенда про 
Білосніжку» 18.15, 01.10 
Новини. Світ 18.45, 
22.45, 02.05  19.00, 02.20 
Новини. Культура 19.20 
Д/с «Мистецький пульс 
Америки» 20.30 Борхес 
21.25, 01.50 Спорт 
21.50 Т/с «Дівчата війни» 
23.30 Д/с «Нью-Йорк» 
02.35 Д/с «Розкриття 
Америки» 03.40 Т/с 
«Чорна Рада» 05.30 Д/с 
«Середземномор’я» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.50 Зона ночі

04.25 Абзац

06.19, 07.39 Kids Time

06.20 М/с «Губка Боб і 

Прямокутні Штани»

07.40, 22.50 Половинки

12.00, 21.40 Київ вдень 

та вночі

16.15, 19.00 Топ-модель 

по-українськи

02.45 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 Х/ф «Сестронька»
08.55, 23.30 Х/ф 

«Домоправитель»
10.45 Х/ф «Дихай зі 

мною. Щастя в борг»
17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 23.00 «Сюрприз, 

сюрприз!»
22.30 «Invictus - Ігри 

нескорених»
01.30 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 

Нова історія»
06.00 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00, 15.00 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
11.00, 19.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
12.00, 20.00 «Орел і 

Решка. Рай та пекло»
13.00, 18.00 «Їже, я 

люблю тебе!»
14.00, 21.00 «Вірю не 

Вірю»
17.00 «Навколо М»
22.00, 01.10 «КВН на БІС»
23.00 «КВН»
02.00 «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 
10.40 Свекруха або 

невістка
11.40 Реальна містика 
13.40, 15.30 Т/с 

«Черговий лікар 3»
18.00 Т/с «Жіночий лікар»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя 2»
23.20 Слідами
00.00 Т/с «Вікно життя 2»
02.00 Т/с «Закон і порядок: 

Злочинні наміри»
04.10 Реальна містика

УКРАЇНА
06.00, 19.00 Бандитська 
Одеса 07.20, 13.10 
Правила життя 08.20 
Правда життя 09.20, 21.40 
Мистецтво виживання 
10.20 Територія гепарда 
11.20 Африка: стихія 
води 12.10 Таємний код 
зламаний 14.10, 00.30 
Містична Україна 15.10, 
23.40 Повітряні бої 16.00, 
20.50 Скарби з горища 
17.00 Слони: темний бік 
18.00 Квест 19.50 Історія 
криміналістики 22.40 
Незвичайна наука 03.30 
Ліліпути 04.30 Володимир 
Басов. Бігун на довгі 
дистанції 

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, 10.55 «Чотири 
весілля»

12.20, 13.45 «Міняю 
жінку»

15.00 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання»

20.15 «Ліга сміху 3»
22.20 «Ігри приколів»
23.15 «Вечірній Київ »
01.10 «Ліга сміху»
05.45 «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»

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

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай одружимося»
11.15, 12.25 Т/с «Я - 

охоронець»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 03.10 «Подробиці 

тижня»
22.00 Д/п «778 днів без 

своїх»
23.00 Х/ф «Двадцять 

днів без війни»
01.00 Х/ф «Дівчинка з 

міста»
02.25 Д/п «Підроблена 

історія»

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 

«Тремтіння землі 
- 3. Повернення у 
Перфекшн»

13.50 Скетч-шоу «На 
трьох»

14.20, 16.10 Т/с 
«Спецзагін «Шторм»

16.35 Т/с «Винищувачі»
17.30 Т/с «Штрафбат»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.05 Комік на мільйон
01.50 Т/с «Динотопія. 

Нові пригоди»
04.50 Т/с «Відділ 44»

ICTV

06.30 Казка з татом
07.10 Це наше-це твоє
10.45 Х/ф «Король 

скейтборду: Найбільш 
вертикальний 
примат»

12.25 Панянка-селянка
13.25 Розсміши коміка
14.25 Готель Галіція
14.55 Т/с «Домашній 

арешт»
15.30, 03.40 Віталька
16.50, 02.50 Країна У
17.50 Одного разу під 

Полтавою
18.50, 23.50 Танька і 

Володька
20.00 М/ф «Пінгвіни 

Мадагаскару»
21.50 Х/ф «Сусіди на 

стрьомі»
01.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
02.00 Казки У

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 «Чудесний канал»
10.50 Т/ф «Доля. Григір 

Тютюнник»
11.35, 16.30, 23.15 Тема 

дня
12.00 Т/ц «Творчий 

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

господар»
13.45 «Книголюб»
14.05, 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)
18.00, 06.25 «Волинська 

веселка»
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/ф «Ігор Павлюк: 

«Між Бугом і Богом»
21.35 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

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

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

погляд»
01.25 «Палітра»
01.45 Т/ф «Приблуда»
02.30 «Сім нот»
03.35 Т/ф «Чумацьке щастя»
05.30 Т/ц «Так було»
05.45 Т/ц «Манівцями»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 16.30 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

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

07.35 Євромакс
08.35 Заживемо
09.00 Т/с «Роксолана»
10.00 Діагноз: здоров’я
10.30 Обережно, діти!
11.00 Я тут живу
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20, 17.20 Забави
12.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»

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

шаха»
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
22.15 Серіал «За 

службовим 
обов’язком»

23.30 Обережно, діти!
00.35 Х/ф «Діаманти 

шаха»
03.05 Т/с «Роксолана»
04.00 Волинський 

портрет
04.30 Ретроспектива: 

«Навала»

Фільм «Людина-мураха»

Фільм «Дихай зі мною. Щастя в борг»

Фільм «Сусіди на стрьомі»

18:45

10:45

21:50

kino-teatr.ua

Фільм «Мисливці на відьом»

22:10

kinoprofi .org

lichnosti.net

0day.kiev.ua

ДВІЙНЯТАМ ПУГАЧОВОЇ І 
ГАЛКІНА – ЧОТИРИ РОКИ

18 вересня 
діти 

зіркової пари 
Ліза і Гаррі 
відсвяткували 
день 
народження. 
Нагадаємо, 
що малюків 
народила 
сурогатна мама, 
але їхні біологічні 
батьки – Пугачова 
і Галкін.

На момент народження нащадків При-
мадонні було 64 роки, а її чоловікові – 37. 
Ініціатором народження спільних дітей 
була Пугачова. 

Нині діток виховують дві няні, яких 
прискіпливо обирала зіркова мама. Зна-
йомі пари відзначають, що малята ростуть 
скромними, невибагливими, тішаться про-
стими іграшками. Вони не знають, що ста-
ли зірками соцмереж, адже щасливий тато 
регулярно викладає відео з дітьми. Ролики 
мають мільйонні перегляди.

зіркові діти

фестиваль

garm
yder.org

1new
s.m

d
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Сміливість – це не відсутність страху, а розуміння того, що є щось важливіше за страх. 
Фільм «Як стати принцесою»
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НЕДІЛЯ 1 жовтня
06.00, 05.30 Д/с 

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

07.45, 08.15 Світ он 
лайн

06.40 М/с «Піп відкриває 
світ»

07.50 Смакота
08.20 М/с «Чорний пірат»
09.05 Д/с «Садові скарби»
09.30 Д/с «Дика планета»
10.15 Х/ф «Насмішка»
12.10, 13.20 Фольк-music
14.30 Т/с «Гранд-готель»
20.25 Перша шпальта
21.00, 01.10 Новини
21.30 Д/с «Супервідчуття»
22.00 Д/с «Вагасі - 

японські смаколики»
23.30 Богатирські ігри
00.10 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
01.35 Український корт
02.10 Д/ф «Блюз. Мартін 

Скорсезе представляє»
03.40 Т/с «Чорна Рада»

05.20 Т/с «Слідчі»
08.10 Т/с «Відділ 44»
12.05, 13.00 Х/ф 

«Мисливці на відьом»
12.45 Факти
14.15 Х/ф «Останній 

мисливець на відьом»
16.05 Дизель-шоу
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.30 Комік на мільйон
22.15 Х/ф «Містер і місіс 

Сміт»
00.45 Х/ф «Швидше 

кулі»
02.25 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
03.50 Провокатор

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 05.30 Корисні 

підказки

07.10 Це наше-це твоє

07.15 Мультмікс

10.55 М/ф «Мураха Z»

14.00 Рятівники

19.55 Одного разу під 

Полтавою

23.00 Х/ф «Сусіди на 

стрьомі»

01.00 Країна У

02.55 Віталька

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок
07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Про головне 

з Володимиром 
Гунчиком»

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 Т/ц «Історія без 

купюр»
15.30 Т/ц «Молодіжний 

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

на «Новій Волині»: х/ф 
«Загублене місто»

18.35 «Натхнення»
19.00 Місто
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Натхнення»
21.30 Т/ф «Стравінський і 

Волинь»
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 Х/ф «Загублене 

місто»
02.00 «Волинська 

веселка»
02.40 Т/ф «Довженко в 

огні»
03.55 «Піщані історії»
04.25 «Музика осені»
06.00 «Український клуб»

07.00 «Хата на тата»

09.00 «Все буде смачно!»

10.00 «Караоке на 

Майдані»

11.10 «МастерШеф - 7»

19.00 «Битва екстрасенсів 

17»

21.15 «Один за всіх»

22.30 «Invictus - Ігри 

нескорених»

23.10 «Х-Фактор - 8»

05.10 «Рецепти щастя. 
Нова історія»

06.00 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00 «Ух ти show»
10.10 Х/ф «Замерзла з 

Майамі»
12.00 М/ф «Ніко: Шлях до 

зірок»
13.45, 22.00 «Орел і 

Решка. На краю світу»
20.00 Х/ф «Весільний 

переполох»
00.50 «КВН»
02.45 «Нічне життя»

06.50 Сьогодні
07.40 Свекруха або 

невістка
09.40 Х/ф «Рідна 

людина»
11.30 Т/с «Зійде світанок»
15.30 Х/ф «Маша і 

ведмідь»
17.10, 20.00 Т/с «Осіння 

мелодія кохання»
19.00, 04.10 Події тижня з 

Олегом Панютою
21.50 Т/с «Поговори зі 

мною про кохання»
01.30 Реальна містика
02.25, 05.00 Т/с «Жіночий 

лікар 3»

06.00 Бандитська Одеса
07.20 Містична Україна
08.40 Запрограмовані долі
09.40 Повітряні бої
11.30, 21.00 Людство: 

наша історія
14.20 Слони: темний бік
15.20 Африка: стихія води
18.10 Прокляття Че Гевари
19.10 Аджимушкай. 

Підземелля смерті
20.10 1377 спалених 

заживо
23.40 Паранормальний 

світ
00.30 Два Миронових
01.20 Юрій Нікулін
02.00 Ролан Биков
02.40 Війна всередині нас

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.05 «ТСН»
07.00 «Українські 

сенсації»
08.00 «Сніданок. 

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

ведмідь»
09.50 «Розсміши коміка 

2017»
10.50 «Світ навиворіт - 9»
11.50 «Світ навиворіт - 3»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Т/с «Свати - 4»
17.00 «Ліга сміху 3»
19.30, 04.55 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Танці з зірками»
23.20 «Ігри приколів»
00.20 «Мультибарбара»
01.20 «Аргумент кiно»
02.05 «Світське життя»

06.10 Х/ф «Бережись 
автомобіля»

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

і пекло»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
12.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
13.00 «Творчий вечір 

Алли Пугачової»
16.30 Х/ф «Продається 

кішка»
18.30 «Круче всех»
20.00, 02.35 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Маша»
22.30 Т/с «Рідкісна група 

крові»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

03.00, 02.05 Зона ночі
04.40 М/с «Губка Боб і 

Прямокутні Штани»
06.00 Х/ф «Перший 

лицар»
08.45 Топ-модель по-

українськи
11.15 М/ф «Корпорація 

монстрів»
13.10 Х/ф «Людина-

мураха»
15.25 Х/ф «Залізна 

людина»
18.15 Х/ф «Залізна 

людина 2»
21.00 Х/ф «Залізна 

людина 3»
00.00 Х/ф «Друзі по 

сексу»

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»
08.30, 09.30, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.00 
Погода

08.35 Завтра-сьогодні
09.35 Вісник обласної 

ради
10.00 2 я - одне життя
11.00 Джем
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські КЛАси
12.30 Благодатна купель
14.00 Дайджест
14.30 Заживемо

АВЕРС 15.00 Серіал «За 
службовим 
обов’язком»

18.00 Глобал 3000
18.30, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На 
часі». Спецвипуск

19.05 Анімаційний фільм 
«Пісня моря»

20.40 Вечірня казочка
21.00 Євромакс
22.05 Х/ф «Украдене 

щастя»
23.30 Волинський 

портрет
00.35 Завтра-сьогодні
02.00 Огляд світових 

подій
03.05 Х/ф «Украдене 

щастя»
04.30 Ретроспектива: 

«Прометей»

ФУТБОЛ 1

ПН 25 вересня ВТ 26 вересня СР 27 вересня ЧТ 28 вересня ПТ 29 вересня СБ 30 вересня НД 1 жовтня
06.00 Ман Сіті - Кристал 
Пелес. Чемпіонат Англії 07.45, 
05.25 Журнал Ліги Чемпіонів 
08.15 Ворскла - Зоря 10.00, 
15.40, 22.45 Футбол NEWS 
10.20 «Великий футбол» 
12.00 Жирона - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 13.50 
Маріуполь - Олександрія 
16.00 Журнал Ліги Європи. 
Прем’єра 16.55 Лестер - 
Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
18.45 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру. Прем’єра 19.40, 21.40 
Топ-матч 19.50 ПСЖ - Баварія 
(2000/2001). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів. Прем’єра 21.55 
LIVE. Бетіс - Леванте. Чемпіонат 
Іспанії 23.55 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 00.50 Вест Гем - 
Тоттенгем. Чемпіонат Англії 
02.40 Журнал Ліги Європи 
03.35 Сталь - Олімпік 

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.15 Арсенал 
- Вест Бромвіч. Чемпіонат 
Англії 09.05, 17.45 Чемпіонат 
Іспанії. Огляд туру 10.00, 
15.40, 20.50, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Ворскла 
- Зоря 12.05 «Великий 
футбол» 13.50 Ман Сіті - 
Кристал Пелес. Чемпіонат 
Англії 17.15 Журнал Ліги 
Чемпіонів 18.40 Шахтар - МЮ 
(2013/2014). Ліга Чемпіонів 
УЄФА 20.30, 20.55, 23.40 
«Ніч Ліги Чемпіонів» 21.30 
LIVE. Ман Сіті - Шахтар. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 00.30 Наполі 
- Феєнорд. Ліга Чемпіонів 
УЄФА. Прем’єра 02.15 Ман Сіті 
- Шахтар. Юнацька Ліга УЄФА 
04.05 Жирона - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 

06.00 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру 06.55 Боруссія (Д) - Реал. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 08.40 
Огляд вівторка. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 10.00, 15.40, 20.50, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 
10.25 Наполі - Феєнорд. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 12.10 Ман 
Сіті - Шахтар. Юнацька Ліга 
УЄФА 13.55 Атлетіко - Севілья. 
Чемпіонат Іспанії 16.05, 
18.55 «Ніч Ліги Чемпіонів» 
17.05 Ман Сіті - Шахтар. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 19.45, 05.40 
Топ-матч 20.00 «Сіткорізи». 
Прем’єра 20.30, 20.55 LIVE. 
«Ліга Чемпіонів. ONLINE» 00.10 
Атлетіко - Челсі. Ліга Чемпіонів 
УЄФА. Прем’єра 02.00 
Карабах - Рома. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 03.50 Маріуполь - 
Олександрія 

06.00, 18.10 Журнал Ліги 
Європи 06.55 ПСЖ - Баварія. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 08.40 
Огляд середи. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 10.00, 15.40, 20.45, 
22.50 Футбол NEWS. LIVE 
10.25 Ман Сіті - Шахтар. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 12.15 Топ-
матч 12.25 «Ліга Чемпіонів. 
ONLINE» 16.05 Атлетіко - Челсі. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 17.50 
«LaLiga Chronicles». Чемпіонат 
Іспанії. Прем’єра 19.00 «Шлях 
до Ліона» 19.50 LIVE. Атлетік - 
Зоря. Ліга Європи УЄФА 21.55 
LIVE. «Ліга Європи. ONLINE» 
00.00 Мілан - Рієка. Ліга 
Європи УЄФА. Прем’єра 01.50 
Астана - Славія. Ліга Європи 
УЄФА 03.40 Наполі - Феєнорд. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 05.30 
«LaLiga Chronicles»

06.00 Карабах - Рома. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 07.45, 05.20 
«Сіткорізи» 08.15, 01.10 БАТЕ 
- Арсенал. Ліга Європи УЄФА 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.25 «Ліга Європи. 
ONLINE» 12.10 Огляд вівторка. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 13.00 
Мілан - Рієка. Ліга Європи 
УЄФА 14.45 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА. Прем’єра 16.05, 
20.35 «Шлях до Ліона» 16.55 
Атлетік - Зоря. Ліга Європи 
УЄФА 17.45, 19.30 Коефіцієнти 
ФІФА/УЄФА 18.45 Партизан 
- Динамо (К). Ліга Європи 
УЄФА 21.35 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА 22.50 Боруссія 
(Д) - Реал. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 00.40 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру 03.00 Світ 
Прем’єр-Ліги 03.30 Сельта - 
Жирона. Чемпіонат Іспанії 

06.00 Астана - Славія. Ліга 
Європи УЄФА 07.45 Чемпіонат 
Іспанії. Передмова до туру 
08.15 Атлетіко - Челсі. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 10.00, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20, 
02.20 Атлетік - Зоря. Ліга 
Європи УЄФА 12.05 Ман 
Сіті - Шахтар. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 13.55 Чемпіонат Англії. 
Передмова до туру 14.25 
LIVE. Гаддерсфілд - Тоттенгем. 
Чемпіонат Англії 16.30 Світ 
Прем’єр-Ліги 17.00, 19.10, 
21.25 Топ-матч 17.10 LIVE. 
Севілья - Малага. Чемпіонат 
Іспанії 19.25 LIVE. Леванте 
- Алавес. Чемпіонат Іспанії 
21.40 LIVE. Леганес - Атлетіко. 
Чемпіонат Іспанії 23.40 Олімпік 
- Маріуполь 01.25 Огляд 
матчів. Ліга Європи УЄФА 04.10 
Олександрія - Зірка 

06.00 Гаддерсфілд - Тоттенгем. 
Чемпіонат Англії 07.45 Світ 
Прем’єр-Ліги 08.15 Мілан 
- Рієка. Ліга Європи УЄФА 
10.00, 16.00, 20.15 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Журнал Ліги 
Чемпіонів. Прем’єра 10.50 
Челсі - Ман Сіті. Чемпіонат 
Англії 12.40, 00.50 Огляд 
середи. Ліга Чемпіонів УЄФА 
13.55 LIVE. Арсенал - Брайтон. 
Чемпіонат Англії 16.25, 
18.55 «Тур ONLINE» 16.55 
LIVE. Шахтар - Карпати 17.45 
Футбол Tables 19.25 LIVE. 
Валенсія - Атлетік. Чемпіонат 
Іспанії 21.20 «Великий футбол» 
23.00 Барселона - Лас-
Пальмас. Чемпіонат Іспанії. 
Прем’єра 02.15 Евертон - 
Бернлі. Чемпіонат Англії 04.05 
Сосьєдад - Бетіс

ЛУЧАНИ ВШАНУВАЛИ 
В’ЯЧЕСЛАВА ХУРСЕНКА

У Луцьку на Театральному майдані 
відбувся фестиваль пісень імені 

В’ячеслава Хурсенка. Незважаючи на 
дощ, на концерт талановитого співака 
і композитора прийшло багато людей. 
Дійство відбулося під патронатом 
Волинського благодійного фонду 
«Рідна Волинь». 

Розпочали фестиваль 
із перегляду фільму про 
життя видатного воли-
нянина. Розповідали про 
його дитинство, цікаві 
моменти з життя, а та-
кож – про творчий шлях 
співака. На сцені висту-
пили гурт «Резус Блюз», 
виконавців Ірина Кот-
лицька, Юрій Поліщук, 
Петро Чорний та інші.

«Дякую, що знай-
шлися люди, які за вісім 
років організували таке 

дійство. Дай Боже, щоб пісня жила. Коли 
живе пісня – живе артист і його пам’ять», – 
заявила вдова композитора Ольга Хурсенко.

пам’ять

Фільм «Містер і місіс Сміт»

22:15

plus.kinopoisk.ru

Фільм «Залізна людина»

15:25

geekbinge.com

сильні духом шоу-біз

Українська модель Дарина 
Мітченко взяла участь у конкурсі 
краси після 17 курсів променевої 
і восьми курсів хіміотерапії. 
Дівчина стала володаркою призу 
глядацьких симпатій конкурсу 
«Міс Україна 2017». Про свій шлях 
до перемоги Дарина розповіла в 
короткому інтерв’ю «ТСН».

«10 років я витратила на зовнішню обо-
лонку», – розповіла дівчина, яка до хвороби 
будувала кар’єру моделі.

У 2015 році вона виявила припухлість на 
шиї, яка виявилася лімфомою.

Протягом лікування дівчина набрала 12 кг 
і повністю втратила волосся й брови.

Про своє одужання вона дізналася рік 
тому. Під час хвороби під хештегом #ракдурак 
модель публікувала фото й відео та розпові-
дала, як побороти онкологію.

«Усе в мені так, усе добре, як має бути», – 

ВОЛОДАРКА ПРИЗУ «МІС 
УКРАЇНА» ПЕРЕМОГЛА РАК

модель визнає, що навчилася приймати свою 
зовнішність.

Для Мітченко на конкурсі «Міс Україна» 
зробили виняток, дозволивши вийти на поді-
ум зі штучним волоссям.

N
ew

sRoom

Уперше Андрій Данилко виступив в образі 
Вєрки Сердючки 15 вересня 1997 року. 
На той час артистові було 24 роки. За 
два десятиліття епатажній українській 
провідниці вдалося стати ідолом 
Європи, пише «Обозреватель». 

Нагадаємо, що спочатку Данилко виступав у 
розмовному жанрі. А коли заспівав, то його пісні 
стали справжніми хітами. У 2007 році артист був 
учасником «Євробачення» з піснею «Dancing Lasha 
Tumbai», виборовши друге місце. 

Продюсер Юрій Нікітін, який «народив» Вєрку, 
називає Данилка одним з найяскравіших і найса-
мобутніших артистів сучасності. «Бажаю нашому 
тандему подальшого процвітання і творчого дов-
голіття!» – написав Нікітін в Instagram. 

Сам же Данилко у травні заявив, що 2018 року 
планує зробити прощальний тур, який відбудеться у 
Німеччині, Ізраїлі та Україні. Артист також пообіцяв 
провести 10 концертів у Палаці «Україна» і запевнив, 
що ціни на квитки будуть доступними для всіх. 

ЮВІЛЕЙ СЕРДЮЧКИ: 
20 РОКІВ НА СЦЕНІ

jora.biz

uaestrada.org
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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

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.

 Продам дрова, пісок, щебінь різних 
фракцій, блоки будівельні, цеглу. Достав-
ка пиломатеріалів вантажопідйомністю 

дешево і добре треба знати

�  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

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 земельну ділянку площею 
30 соток під забудову в с. Цеперів Луць-
кого району. 9 км від міста, є льох, кри-
ниця, тимчасівка, підведено електрику. 
095-077-39-82 (Віта).

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

 Продам земельну ділянку площею 
10,2 сотих 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, металоплас-
тикові вікна, балкон. Ціна договірна. 
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 госпо-
дарськими спорудами у с. Любче, Рожищен-
ський р-н. Земельна ділянка 0,40 га, повніс-
тю приватизована. Є газ, криниця. Можлива 
оплата частинами. 063-674-48-22.

 Продам газифікований житловий цегля-
ний будинок з усіма надвірними 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

Терміново! Запрошуємо на роботу бу-
дівельників різних спеціальностей. 
Великий обсяг робіт. Заробітна пла-
та без затримок. Житло – безплатно. 
098-398-09-02, 063-036-02-35.

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

 Робота для освічених людей, які 
мають досвід роботи з людьми. 
066-348-83-54, 096-522-48-11.

 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. спе-
ціальності; різноробочі на склади, фаб-
рики; зварники, слюсарі, столяри. Високі 
зар плати, перевірені роботодавці. Візова 
підтримка. Довезення до місця праці. (Ліц. 
МСПУ серія АВ № 585198, 30.07.2012). 
096-956-37-96, 066-799-53-22. 

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

(Вікторія). Є й інші вакансії, можлива до-
помога у виготовленні документів. Усі ва-
кансії – 100% безплатні.

ПОСЛУГИ

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

 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

 Терміново продам робочу кобилу в Луць-
кому районі. 096-565-33-02.

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

 Виготовляємо пам’ятники з мармуро-
вої крихти, а також із природного каменю. 
050-907-09-70, 096-573-06-03.
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Кавова гуща часто 
опиняється в 
сміттєвому відрі 

тому, що мало хто знає, як 
можна використовувати 
ї ї в повсякденному житті. 
Між тим, каву можна 
застосовувати для різних 
потреб.

Поглинання неприємних за-
пахів. Додати кавову гущу в попіль-
ничку – це ідея. Запах диму одразу 
зникне. Також кава чудово вбирає 
усі запахи в холодильнику і кухон-
них шафках. Щоб уникнути цвілі на 
гущі, просушіть її перед викорис-
танням як освіжувача повітря. 

Потужний барвник. Усім відо-
мо, як добре кава забарвлює тканину, 
і цю властивість можна застосувати 
з користю. Наприклад, пофарбувати 
кавовою гущею крашанки. 

Добриво для улюблених рос-
лин. Гуща насичує землю корисни-
ми речовинами. Можна удобрюва-
ти цим засобом не тільки кімнатні 
рослини, а й ґрунт у саду. Дощові 
черв’яки також у захваті від кави, 
тому вони радо розпушать землю 
біля насаджень. 

Видалення подряпин з дере-

в’яних меблів. Темний кавовий екс-
тракт замаскує подряпини на меб-
лях. Нанесіть вологу гущу на ватний 
тампон і добре потріть поверхню. 

Лайфхак для тих, у кого є ка-
мін. Волога кавова гуща врятує 
вас від розкиданого попелу. Вона 
зв’язує його і не дає розлітатися. 
Крім того, коли дрова догорять, за-
пах диму буде приглушений каво-
вим ароматом. 

Кондиціонер для волосся. 
Використовуйте гущу як маску-
кондиціонер для волосся – нане-
сіть її на вологі пасма, залиште на 
10 хвилин. Об’єм і шовковистість 
шевелюри гарантовані. І приємний 

При респіраторних інфекціях 
ми відразу намагаємося 
«запивати» неприємні симптоми 
пігулками чи розчинними 
чаями. Однак заслужений лікар 
України, невропатолог вищої 
категорії Володимир Берсенєв 
радить досить доступний, 
простий і дієвий засіб 
профілактики респіраторних 
захворювань.

Як тільки відчули, що захво-
рюєте, чи з’явилися ознаки за-
студи – наклейте на рефлексо-
генні ділянки верхніх дихальних 
шляхів і легень смужки перцевого 
пластиру. Перша ділянка розта-
шована у центрі спини від першо-
го до четвертого грудного хреб-
ця.  Друга ділянка – проекція цих 
хребців  на грудну клітку. Ширина 
смужки – від 1 до 1,5 см.

Третя й четверта ділянки роз-
ташовані відразу за вушними ра-
ковинами. Пластирі на ці ділянки 
вирізають у формі монетки. Про-
філактично їх носять постійно, 
кілька днів поспіль. Якщо відпада-

ТОП-10 ЗАСТОСУВАНЬ 
КАВОВОЇ ГУЩІ

запах як бонус. 
Пікантний інгредієнт м’ясних 

страв. Печеня, приготована з ка-
вовою гущею, неймовірно смачна. 
Запечене в ній м’ясо зробити легко. 
Це додасть рецепту оригінальності. 

Доступний абразив. Відтира-
ти сковорідки і каструлі кавовою 
гущею – саме задоволення. Посуд 
буде блищати, і жодної хімії. До того 
ж, руки після контакту з гущею ста-
нуть гладкими і ніжними. 

Скраб для шкіри. З кавової гущі 
виходить чудовий скраб для шкіри. 
Це дієвий засіб проти целюліту – 
доб ре потріть проблемні місця цим 
диво-скрабом, коли приймаєте душ. 
Шкіра прийде в тонус і стане дуже 
ніжною. Постійне використання та-
кого скрабу допоможе вам забути 
про цю неприємну ваду шкіри. 

Бадьорий погляд. Темні кола 
під очима можна прибрати за допо-
могою випитої кави. Нанесіть гущу 
на тампон і потримайте на ділянці 
навколо очей 10 хвилин. Ефект по-
мітний відразу – кофеїн підтягне 
шкіру, розгладить зморшки, прибе-
ре набряк. 

ПЕРЦЕВИЙ ПЛАСТИР 
«ВИГРІЄ» ЗАСТУДУ

ють, замінюють на нові.
Крім того, перцевий пластир 

застосовують у разі остеохон-
дрозу хребта, артритів, подагри 
тощо. 

Накладання   перцевого плас-
тиру на відповідні ділянки шкіри 
сприяє зменшенню больових від-
чуттів. У кожному окремому ви-
падку  вирізають шматочок  плас-
тиру потрібних розміру та форми 
й накладають на шкіру на термін 
до двох днів. Якщо дуже пече – 
знімають раніше.

diagnoz03.in.ua

m
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І добриво, і кондиціонер, і скраб

Ширина смужки – 1-1,5 см
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 Наталія ЛЕГКА

крізь призму часу З ТУРЕЧЧИНИ ЧЕРЕЗ ВОЛИНЬ: 
ЯК ДІВЧИНКА АЙШЕ СТАЛА 
ДОЧКОЮ ІМПЕРСЬКОГО ПОЛКУ

се ля ві ХАТА НА КРАЮ СЕЛА

Під час російсько-
турецької війни у грудні 
1878 року російська 

армія розгорнула наступ на 
Адріанополь. Рядовий 11-ї 
роти Кексгольмського полку 
Михайло Саєнко під час 
зупинки біля селища Кадикей, 
отримавши порцію гарячої 
каші, раптом виявив, що десь 
загубив іконку Божої Матері, 
яку завжди носив на грудях.

Солдат подався до місця останньої зупин-
ки полку, де і знайшов святиню. Коли повер-
тався до товаришів, побачив задубілих людей 
біля згаслого вогнища. Увагу солдата при-
вернула мертва жінка в багатому турецькому 
вбранні, біля якої побачив трирічне дівча. Са-
єнко підійшов до мертвої туркені, взяв дити-
ну на руки та приніс із собою в полк. Дитина 
змогла назвати лише ім’я – Айше.

Нижні чини показали дівчинку офіцерам, 
щоб вирішити, якою її доля буде далі. Спершу 
дитя хотіли віддати в прийомну болгарську 
сім’ю, але з часом всі дуже прив’язались до 
дівчинки і вважали її за свою. Унтер-офіцер 
Кисельов як нянька доглядав за дівчинкою 
під час походів.

У травні 1879 року полковий священик 
Стефан Мещерський похрестив Айше за пра-
вославним обрядом. Під час таїнства були 
присутніми офіцери полку. За переказами 
очевидців, купіль Марії була всипана бузко-
вим цвітом. Назвали дівчинку на честь імпе-
ратриці Марії Олександрівни.

Хрещеним батьком став поручик Кос-
тянтин Миколайович Коновалов (саме тому 
Марія отримала по батькові Костянтинівна), 
хрещеною матір’ю – дружина тоді ще коман-
дира полку генерал-майора Панютіна – Софія 
Олексіївна. Прізвище Кексгольмська взяли 

служив урядові Української Центральної 
Ради. Відомо, що його син Владислав Шлем-
мер сьогодні є громадянином Німеччини. 

Другий син Олександр (1866 року на-
родження) у 1885 році став корнетом Ізюм-
ського полку. У 1890 році отримав звання 
офіцера та приїхав погостювати в родинний 
Заборольський маєток.

4 листопада 1892 року у Варшаві відбуло-
ся пишне весілля Марії та Олександра. Офіце-
ри зібрали для підопічної багате придане – аж 
12 тисяч рублів. Крім того, молодят привітали 
навіть російський та австрійський імпера-
торські двори. Його Величність Імператор 
Австрійський відрядив на весілля свого пред-
ставника генерала Клешна. Той передав ві-
тання від австрійського імператора і вручив 
Марії подарунок – розкішний браслет з діа-
мантами. Російська імператриця Марія також 
подарувала нареченій браслет.

У подружжя народилося двоє синів – Пав-
ло та Георгій. Коли почалася Перша світова 
війна, Марія заявила, що її святий обов’язок – 
бути сестрою милосердя при рідному полку. 
Революція застала її з лазаретом дивізії у Вла-
дикавказі.

Марія Шлеммер померла від туберкульо-
зу 20 серпня 1920 року в Ялті, де її й поховали. 
Ховали жінку з почестями – як справжнього 
солдата. Того ж року її Олександра, який вою-
вав в армії Врангеля, розстріляли більшовики 
в Севастополі.

Доля синів відома. Старший Павло став 
офіцером лейб-гвардії Кексгольмського пол-
ку. Він служив у Добровольчій армії й загинув 
у боях у червні 1918 року. Молодшому Георгію 
пощастило більше: він також служив у полку, 
який колись врятував життя його матері. У бу-
ремні роки громадянської війни йому вдало-
ся емігрувати до Німеччини, де він прожив у 
Мюнхені до 1974 року.

Надворі третє 
тисячоліття, а Галина 

свій нехитрий ношений-
переношений німецький 
крам по селах підводою 
розвозить, розпродує, бо ж 
за щось жити треба. Та що 
вдієш, так доля склалася. 
От якби народилася в 
поважній сім’ї та вийшла 
заміж за багатого, то і 
їздила б мерседесом. А 
так свого батька бачила 
хіба що на фотографіях, а 
мати спилася, розсипавши 
по світу, немов горіхи, 
дитинчат. 

Хвала Богу, дісталася Галинка  до 
бабусі. Та й у тієї – ні печі ні лави, хіба 
що напрочуд добре серце. А коли 
стареньку відправили на пенсію, 
то й кімнату у відомчому будинку 
відібрали. І щоб не залишитися но-
чувати під блідим осіннім місяцем, 
вийшла Галинка заміж за першого-
ліпшого, без любові, а як згодом 
зрозуміла, і без злагоди. Щоправда, 
свекри виявилися спритнішими за 
дівочу долю, допомогли прикупити 
підбиту вітром хатину на краю села, 
і молодята перебралися туди.

Щойно увійшла в нову-стару 
оселю молодичка, як у неї мороз 
спиною пробіг. Перелякана, вхопи-
ла свого Івана за руку і тремтячим 
голосом промовила: 

– Я тут сама не залишусь... Відчу-
ваєш, хтось дивиться на нас. 

Той розреготався так, аж шибки 
затремтіли. 

– Ти здуріла, жінко? Ми нарешті 
самі і можемо робити у своїй хаті 

все, що завгодно!
Як у воду дивився. З часом по-

чав таке виробляти, що ні в одному 
фільмі жахів не показують. І все на 
п’яну голову. А свою Галинка вже й 
не знала куди прихиляти, бо бабусі 
не стало на білому світі, а дрібніші 
одне за одне дітоньки тільки пере-
лякано спостерігали то з-під ліжка, 
то з печі, як батько знущається з 
мами. Вони спочатку пробували 
її захищати, та розмітав він своїх 
кровненьких по хаті, наче вихор у 
лиху годину.

– І що то за життя таке, – скар-
жилася Галина сусідці Ганні. – Коли 
той просвіток буде? Натикаюся все 
на нові й нові колючки, бодай би їх 
шляк трафив.

– У вашій хаті ніколи добра не 
буде, – відхилила завісу таємни-
чості Ганна. – Збудував її колись дід 
Трохим, який зі своєю Настею діток 
не мав. І знати нічого не хотів, ли-
шень гроші. Їм служив, їх боготво-

рив, їх складав усе життя, торгуючи 
по базарах. Подейкували люди, що 
заради грошей продав він душу са-
мому... – і, не доказавши, тицьнула 
пальцем у землю, ніби саме на тому 
місці був вхід до пекла. Потім зі-
тхнула важко, наче подолала пішки 
двадцять п’ять верст, і продовжила:

– А кому заповів Трохим своє 
добро, ніхто не знає. Кажуть, за-
копав десь на городі весь свій гро-
шовий статок, може, й одрив його 
хтось згодом, бо не одного чорного 
копача на городі після його смерті 
бачили. А коли помирав, то закляв, 
що на його господарстві ніхто повік 
не розбагатіє і щастя не зазнає.

– Але ж у тій хаті після Трохима 
та Насті батюшка Никодим з матуш-
кою Марією жили. Вони ж, мабуть, 
і освятили хату, і щодня підносили 
молитви до Бога...

– Еге ж, тільки скільки прожили 
в ній? Правильно, недовго. А могли 
б ще вікувати й вікувати. Виходить, 

не до снаги їм було нечисть з оселі 
вигнати.

Довго обмірковувала Галина 
сусідчині слова, наче натикалася 
на вістря біди знов і знов, та й ви-
рішила вмовити чоловіка залишити 
осоружний дім.

– Повернімось до батьків, нам 
там добре буде, – намагалася досту-
катися до Іванового розуму та серця.

– Бабські вигадки, нікуди ми не 
поїдемо, – наче сокирою відрубав 
цурпалок лучини. 

А коли всоте побив Галину до 
півсмерті, та так, що аж у лікарню 
жінку поклали, бідолашна вирішила 
забрати дітей і вже не повертатися 
у дім на краю села. Де тільки її не 
носив вітер життя за десять років, 
чим тільки не заробляла, намагаю-
чись прогодувати трьох дітлахів, на 
ноги поставити! Навіть удруге заміж 
виходила. І знов, як пороблено, не 
склалася нова родина. На батьків-
щину боялася повернутися, бо Іван 

при будь-якій згадці про Галину 
кричав, що вб’є. Навідалася в село, 
коли дізналася, що чоловік на Божій 
дорозі. І вкотре доля насміялася з 
жінки: довелося ховати, бо нікому, 
хоч і розлучені були давно.

– То продасте хату чи ні? – до 
скромної Галининої оселі у сусід-
ньому селі навідався покупець. 
– Власне, не вона мене цікавить, а 
місце під оселею, маю комерційний 
інтерес до нього.

– А не боїшся? – розповіла все, 
що тільки знала про осоружний дім, 
у якому вона тремтіла не лишень 
від чоловікових кривд, а й від сто-
ронніх «очей», що ніби спостерігали 
за жінкою день і ніч.

– Думаю, впораюся.
– Дивись, щоб потім каменя на 

мене за пазухою не носив.
І Галина продала отриману діть-

ми у спадок від батька хату на краю 
села, яку не раз називала оселею на 
краю життя.

– Галю, гуманітарка сьогодні в 
тебе хороша, – прихвалювали сіль-
ські жінки привезений підводою 
крам, який порозкладала продав-
чиня прямісінько на землі. Але з 
тих слів вона мало що чула. З думки 
не йшло попелище, яке залишило-
ся від її хати. Проїжджаючи повз 
нього, вона аж зраділа. Покупець 
розчищав територію для власних 
потреб, тож вирішив стерти з лиця 
землі дім, який приніс їй стільки 
горя, скалічив її дітям дитинство і до 
якого був прив’язаний хіба що Іван. 

– Господи, спали все нечисте, 
пов’язане з цією хатою, – молилася 
жінка. – Нехай хоч комусь це місце 
принесе добро та радість. Дай забу-
ти те, чого не можна стерти з пам’яті. 
А я вже якось впораюся з негараз-
дами, бо щоб бути щасливою, не 
обов’язково мати мерседес.

від назви однойменного полку, солдат якого 
знайшов дівчинку. До слова, могила генера-
ла – на кладовищі біля Свято-Троїцького со-
бору в Луцьку.

На цьому опіка офіцерів над дівчинкою не 
закінчилася, адже на спеціально скликаних 
офіцерських зборах щодо подальшої долі Ма-
рії було засновано опікунську раду з офіцерів 
полку. Крім того, було затверджено фонд на 
утримання «доньки».

uk.w
ikipedia.org

Марія з чоловіком та синами

Щомісяця із зарплатні офіцерів вирахо-
вували 1% на користь дівчинки і 10% з на-
город, призів та виграшів із гри в карти. Свій 
капітал Марія мала отримати, коли стане 
пов нолітньою. Вихованням дівчинки опікува-
лася її хрещена мама Софія Панютіна. У 1883 
році Марія стала студенткою Олександро-
Маріїнського інституту у Варшаві.

Усе навчання дівчини проходило під 
пильним спостереженням генерала Паню-
тіна, який щосуботи звітував про успіхи сту-
дентки на офіцерських зборах. Щонеділі до 
неї приїздили опікуни, привозили їй квіти та 
цукерки. Марія цінувала таку турботу й дуже 
відповідально ставилася до навчання, свід-
ченням чого були її позитивні оцінки та від-
мінна поведінка.

У червні 1890 року дівчина стала однією з 
найкращих випускниць інституту. Того ж року 
в Луцьку Марія познайомилася з корнетом 
Олександром Шлеммером, який закохався в 
неї з першого погляду. Влітку 1892 року кор-
нет звернувся до офіцерів Кексгольмського 
гренадерського полку з проханням отримати 
дозвіл на руку і серце Марії. На спеціальних 
зборах було заслухано позитивні відгуки про 
корнета й вирішено дати батьківське благо-
словення на шлюб.

Ще у 1859 році новими власниками Забо-
рольського маєтку на Волині стала заможна 
родина Йосипа та Софії Шлеммерів німецько-
го походження.

Шлеммери володіли 1291 десятиною зем-
лі, Заборольським палацом з присадибними 
забудовами, розкішним парком, величезним 
городом, лісом, рибним ставком. Для части-
ни селян Забороля саме Шлеммери були тоді 
основними роботодавцями. Відомо, що у них 
було двоє синів – Федір та Олександр.

Федір Йосипович Шлеммер згодом став 
луцьким повітовим старостою, який вірно 

photogorky.ru

В осоружній хаті Галина не знала, куди й голову прихилити
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Кожному хочеться мати кого-небудь, кому можна було б розповісти про болі в лівому плечі або про те, 
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  Лілія БОНДАР
Луцьк

в’язні старості 86-РІЧНА БАБУСЯ: 
«САМОТНЯ СТАРІСТЬ –
НАЙГІРШЕ, ЩО МОЖЕ БУТИ»

Маленька і худенька, 
у кутку в кріслі за 
великим столом 

старенька бабуся – як горошина 
на долоні. Сиве коротке 
волосся сховане за пов’язкою, 
на обличчі, вкритому 
зморшками, сяє добра усмішка. 
Вона сидить виструнчившись, 
вбрана у світлу кофтину. 

Лучанці Ользі Степанівні Клим уже 86. 
Вона майже не бачить, а чує, якщо голос-
но крикнути їй під вухом. Іноді її підводять 
здоров’я, пам’ять. Тоді вона майже не може 
говорити. Забуває, вирізає миті зі свого жит-
тя. Так, ніби їх ніколи не було. Але не сьогодні. 
Мені пощастило. У день нашого знайомства у 
бабусі світлий розум і багато глибоких думок. 

«СМЕРТІ ПРОШУ. А ВОНА 
НЕ ПРИХОДИТЬ»

«Проходьте, діточки. Як я радію, коли до 
мене, старої, хтось навідується, – запрошує в 
хату, а усмішка не сходить з уст. – Не зважайте 
на безлад у домі. Колись я не була така без-
порадна і немічна. У мене всюди порядок 
був. Тепер майже не бачу і не чую. Не можу як 
слід прибрати. Зі мною важко говорити, бо я 
глуха стала. Не запам’ятовую вже ні облич, ні 
голосів. Смерті тільки прошу, а вона не прихо-
дить, – зітхає бабця. – Доводиться жити. Тіль-
ки людям чужим зі мною клопіт». 

Ольга Степанівна народилася в селі Іване-
Пусте Борщівського району, що на Тернопіль-
щині. Закінчила десять класів школи. Вчилася 
у Чернівецькому торгово-кооперативному 
технікумі. Працювала товарознавцем у Бере-
жанах. 

За життя вона пізнала багато горя. Ольгу 
Клим зґвалтували, коли була зовсім юною. 
Над дівчиною поглумився сусід її хлопця. 

«Багато юнаків приходило до мене свата-
тися, – каже жінка. – А в мене тоді у Бережа-
нах був дуже гарний хлопець Степан Крися. 
Приходив до мене, я навіть його батьків зна-
ла. Якось познайомив мене зі своїм сусідом-
товаришем. Його якраз з армії комісували. А 
коли через кілька днів я йшла на обід з робо-
ти, він слідом пішов і мене зґвалтував. Ска-
зала Степану, що вже нечесна, а він від мене 
відвернувся і пішов. Покинув». 

Жінка вийшла заміж за Михайла, хлопця з 
сусіднього села. Спочатку Ольга Степанівна з 
чоловіком жили в Чорткові. Він мав там робо-
ту, а потім подружжя переїхало до Луцька.

«Михайлу тут роботу дали і квартиру. По-
тім його з роботи вигнали, а мене – з тої орен-
дованої квартири. Спочатку дуже гарні у нас з 
ним стосунки були, – розповідає бабуся. – Він 
усе казав: «Чи знайдеться колись таке слово, 
що ми через нього посваримося?». Та недовго 
наше щастя тривало, чоловік почав мене зра-
джувати з різними жінками. Подала на розлу-
чення. Прийшли розлучатися, а суддя чоло-
віка питає, чому ж розходимося. Він відверто 
каже: «Бо я її зраджую». Сказала тоді суддя, 
що жодна жінка з ним не житиме, не витри-
має. Як зараз пам’ятаю: вийшла з того РАЦСу, 
а там повно хлопців стоїть і кричать мені: «Я 
тебе заміж візьму, я з тобою розпишуся». 

Потім ще багато разів Ользі Степанівні 
пропонували руку і серце. Було багато кавале-
рів, серед них і хороші, порядні чоловіки, але 
заміж вона так і не вийшла, не наважилася. 

«Боялася знову розчаруватися, думала, 
що всі чоловіки однакові. Та й дитина у мене 
була, я заради неї жила. Здурив мене Михай-
ло, питав, чи буде хоч така причина, що ми 
посваримося, а тих причин було повно. Як 
розлучилися, то тільки 36 років мала. Якби 
мені тоді хто сказав, порадив, щоб не боя-
лася і виходила заміж ще. Тепер на старості 
сама зосталася. Якось летіла з Єревана до 
Львова, – каже вона. – Сподобав мене другий 
пілот. Такий симпатичний, як зараз пам’ятаю. 
А дочка тоді у восьмому класі була, я йому 
відмовила, сказала, що мене вдома дитина 
чекає. Якраз тоді ремонт у хаті робила, не до 
того мені було. Та й росіянин він був, думала 
тоді, ще забере мене в Єреван, не хотіла того. 
Бо там російська мова, а тут рідна українська. 

ліс по гриби. Скоренько наберу білих, продам 
на ринку, а вже тоді на роботу йду. Тепер живу 
нещасна. Якби ви знали, яка то біда. Нема 
нічого гіршого за самотню старість. Знаєте, і 
люди всякі приходять. Думають, що тут у мене 
щось взяти можна. А що ж у мене є красти? Я – 
в’язень старості», – бідкається бабця. 

«ЗА ПОЛЬЩІ БУЛО 
ПОГАНО. ЗА СОВЄТІВ – 
ЩЕ ГІРШЕ» 

Є у бабці всякі спогади: і невеселі, і приєм-
ні. Пригадує, як вони колись удвох з батьком 
сорочки шили. Він виготовляв тканину чи не 
для всіх навколишніх сіл, а Ольга робила з тих 
сорочок вишиванки. Жінка каже, що й зараз 
вишивала б, якби бачила. 

Вона пам’ятає, як маленькою дівчинкою 
мама відправляла її в магазин по рис. Іти було 
далеко, треба було проходити повз будинки 
двох польських сімей: Заксєнських і Шивєчок.

«Я поляків дуже боялася, – каже бабуся. 
– Вони били українців, дуже їх не любили. То 
поки дійду до того магазину, добре налякаю-
ся. Йду собі і трушуся, як те зайченя, а подум-
ки: рис, рис, рис. Щоб не забути і купити те, що 
мама наказала». 

Пам’ятає бабця і про УПА. Має чимало 
книжок про упівців, яких убили в НКВС. 

«Такі хлопці були... Юні, красиві, ровесни-
ки мої, старші. Як їх вбивали... Страшна смерть. 
Як ви, діти, зараз добре живете, – каже Ольга 
Степанівна. – Можете «Слава Україні!» казати. 
А тоді страшне робилося. Мого двоюрідного 
брата енкаведисти взяли в облогу, він від них 
утік, добіг до своєї криївки – там і застрелив-
ся. Якось ночувала в селі своєї тітки, бачила, 
як хлопця, нашого сусіда, вбили і викинули з 
підводи. Люди робили собі криївки, щоб схо-
ватися. А ті гади кидали туди гранати. Важко 
було все це пережити. Не дай, Боже, нікому 
такого. Нас били, з нас знущалися, а ми ж не 
хотіли нічого чужого. Хотіли лише вільно 
жити на своїй землі». 

Жінка каже: їй мама розповідала, що за 
Польщі несолодко велося, але за совєтів було 
ще гірше. 

«Я ходила до бабусі через поля в сусід-
нє село. А там поляки пасли худобу, то вони 
нас били, бо ми українці, – пригадує бабуся. 
– Ні хто нас за людей не мав. Мій дід, татів 
батько, боровся за Україну. Поляки його по-
різали, вбили. Бабуся залишилася з чотирма 
маленькими дітьми. А по тата енкаведисти 
приходили, він у тюрмі в Чорткові сидів. Хоч 
у бандерівцях не був, а тільки підтримував 
українську сторону. Мама до нього пішки за 
75 км ходила. Носила передачі. Тоді так багато 
транспорту не було, як зараз». 

Жінка каже: коли їй було 14 років, вона бачи-
ла головнокомандувача УПА Романа Шухевича. 

«Українське військо тоді переходило з 
галицьких міст на схід. Хлопців у селі було 
повно, вони якраз звідти вибиралися коло-
нами, – розповідає Ольга Степанівна. – Моя 
мама була з Залісся, я в бабці жила, і один чо-
ловік тоді у нас ночував. Невисокий, гарний, 
думаю, що то був Шухевич. Він сидів у нас на 
кріслі вбраний у шинелю, а всі хлопці до ньо-
го приходили, видно було, що вони його по-
важають, а він давав їм розпорядження. Тоді 
нам казав, щоб ми думали про свою державу 
і не звертали уваги на ворогів. Бо ми на своїй 
території і маємо тут жити добре».

Бабуся каже, що вона дуже любить Укра-
їну, ніколи не цуралася того, що вона банде-
рівка. 

«Якось лежу собі вдома, а до мене прихо-
дить керівник волинської поліції Петро Шпи-
га з колегою, – каже вона. – Принесли мені 
три сумки продуктів. Звідки вони про мене 
дізналися, не знаю. Я ж не ходила ні до кого, 
не просила. Кажу до них: «Хлопці, а ви банде-
рівці? Бо я бандерівка. Візьму ті сумки, якщо 
ви любите Україну так, як я її люблю». А вони 
сміються, аж заходяться». 

Багато було претендентів, але всім відмови-
ла. Тепер живу сама і нещасна. Ходжу собі 
до лісу. Як раніше бачила, то гриби збирала. 
А зараз тільки мацаю. Знаю, де вони росли. 
Назбираю, прийду додому, половину викину, 
залишиться один-два. Ще яблука збираю, і 
так собі живу. Аби мені гірше не було. На одне 
око не бачу зовсім, а на інше тільки трішки. 
Вже пора вмирати. 86 стукнуло. Скільки ж 
можна жити?». 

Чи не все життя жінка працювати това-
рознавцем у Луцьку. Їй дали кімнатку, де вона 
з донькою жила після розлучення. 

«Робота у мене була цікава, але й нелег-
ка, – каже бабуся. – Постійно в роз’їздах. Був 
у місті магазин «Веселка», я там працювала. Їз-
дила по товар. Тоді у нас начальницею торгів-
лі була жидівка. Не раз я їздила кудись, вночі 
товар привозила у магазин, а вона копійки під 
двері підставляла. Може, думала, що я щось 
краду. А я ніколи й думки такої не мала». 

ДОЧКА Є. ТА РІДКО 
НАВІДУЄТЬСЯ

Ольга Степанівна каже, що донька живе 
недалеко від неї. Приходить іноді до матері, 
але нечасто. Бабця бідкається, що про неї 
майже ніхто не піклується. Іноді колишній 
зять навідується. 

«Донька має вже другу сім’ю, з першим 
чоловіком розлучилася. Хто я йому тепер? 
А він приходить і мені допомагає. Якби ще я 
щось бачила, – зітхає старенька. – Щоб щось 
прочитати могла, може, і час тоді швидше ми-
нав би. Зараз тепло, щойно літо минуло, то я 
багато часу в лісі проводжу. Ходжу там, пісні 
співаю. Якось навіть заблукала. Добре, що на-
трапила на порядних людей, то вони мене з 
того лісу вивели, ще й малиною пригостили. 
А як так заблукала, то вже й не знаю. Але таке, 
як я, не пропадає». 

Бабуся має свій будинок, подвір’я, грядку 
на городі. Хвалиться аличею, каже, що вона 
щеплена і родить щороку. 

«У людей маленька така, а в мене алича 
завжди велика. Ви приходьте, як буде родити, 
то й вам дам, – усміхається. – Грядку маю. По-
прошу сусідів скопати, то не цураються, ско-
пають. Люди до мене добре ставляться. Може, 
я комусь щось винна, то хай мені пробачать. 
Нікого не ображала, не бажала зла». 

Колись жінка їздила в Якутію. Працювала 
на великій баржі, що ходила річкою Леною. 
Супроводжувала товар. Два сезони там була. 
Мусила доробити до пенсії. 

«Так і живу на цю пенсію, яку заробила, – 
каже бабця. – Я така людина, що ніколи на міс-
ці не сиділа. На роботу мені було на десяту. 
Люди всі сплять, а я о шостій прокинуся і йду в 

Ігор Сем
еню

к

Ольга Клим ніколи не цуралася того, що вона бандерівка



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

СПОРТ20 www.volynnews.com

Cилу удару знає лиш той, хто приймає його, а не той, хто його завдає. Стефан Цвейг

№ 37 (85)  21 вересня 2017 року

  Оксана ВАШКЕВИЧ
Фото автора
Луцьк

ПАРИЖ-2024 І 
ЛОС-АНЖЕЛЕС-2028

Перу 

У Лімі відбулася 131-ша сесія 
Міжнародного Олімпійського комітету 
(МОК), на якій вирішували долю міст-
господарів Олімпійських ігор 2024 
і 2028 років відповідно. Захід був 
лише формальним, оскільки імена 
міст-господарів найпрестижніших 
спортивних змагань МОК назвав 
ще 11 липня, щоправда, тоді не 
визначили, коли саме Париж і Лос-
Анджелес прийматимуть Ігри – 
обидва міста хотіли бути господарями 
Олімпіади-2024.

У підсумку Лос-Анджелес, отримав-
ши певні гарантії від МОК на проведен-
ня Олімпіади-2028, усе ж віддав право 
приймати змагання 2024 року Парижу. 
Цікаво, що попередні Ігри відбувалися в 
одній зі світових столиць рівно 100 ро-
ків тому – 1924-го.

Париж і Лос-Анджелес було затвер-
джено як міста-господарі Ігор одного-
лосно. 

Тим часом національні антидопін-
гові організації (NADO) 17 країн вима-
гають відсторонення Росії від участі в 
зимових Олімпійських іграх 2018 року. 
Вони випустили спільну заяву про те, 
що Росія має бути покарана «за доведе-
ні порушення на Іграх-2014 в Сочі і не-
здатність виконати зобов’язання по чис-
тому спорту». Крім того, є сумніви про 
чистоту зимової Олімпіади в Пхенчхані 
через незавершеність розслідування 
про застосування допінгу російськими 
атлетами на Олімпіаді 2014 року в Сочі 
й некоректне тестування російських 
спортсменів упродовж останніх чоти-
рьох років.

ВОЛИНЯНИ – УСПІШНІ НА 
ДЕСЯТИКІЛОМЕТРІВЦІ

Волинські стаєри гарно висту-
пили на чемпіонаті України з бігу на 
10 000 метрів, який 17 вересня відбувся 
у Львові. 

У загальному підсумку з-поміж атле-
тів із 13 областей наші бігуни вибороли 
третє загальнокомандне місце.

Цей успіх складався з хороших ін-
дивідуальних стартів. Передусім слід 
відзначити срібло горохівчанина Юрія 
Русюка. Наш учасник цьогорічного лон-
донського чемпіонату світу (марафон) 
тільки на 7 секунд поступився на фініші 
рівнянину Дмитру Сіруку, який став чем-
піоном на «десятці».  Володимир Хомен-
ко був тут сьомим, а в заліку молоді ре-
зультат 32 хв 51 с дозволив вихованцю 
тренера Андрія Данилюка завоювати 
срібну медаль. Микола Пацула фіншу-
вав серед молоді п’ятим.

олімпізм

ноги в руки

Координатор програми «Волинь спортивна» Олексій Сорокун:

– Спорт і фізкультура є одним із пріоритетних напрямків діяльності Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». У рамках програми «Волинь спортивна» ми під-
тримуємо популярні масові види спорту, про що свідчать проведення зма-
гань обласного та всеукраїнського рівнів. Торік відбувалися Літні Олімпійські 
ігри в Ріо-де-Жанейро, де Марія Повх стала фіналісткою і виборола четвер-
те місце. До нас звернулися представники Волинської обласної федерації 
каное з проханням допомогти придбати професійну байдарку для земляч-
ки. Відтак на умовах співфінансування було придбано і передано човен на-
шій веслувальниці. Підтримка спортсменів такого рівня має бути і на дер-
жавному рівні, і на обласному, а також не залишати байдужими тих, хто має 
можливість допомогти розвиватися українським спортсменам. 

Президент Волинської обласної федерації каное Андрій Шевчук:

– До човнів під час змагань є певні вимоги, а після частого використан-
ня вони зношуються і не відповідають нормам. Марія постійно тренується, 
тому нова байдарка була вкрай потрібна. Оскільки професійний спортивний 
інвентар дуже дорогий, ми звернулися з проханням допомогти до Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом». Там підтримали нашу ініціативу, за що ми та 
Марія дуже вдячні. Цей вид спорту – не футбол. Наші спортсмени не зароб-
ляють великих грошей, а федерація – громадська організація. Тому ми мо-
жемо розраховувати лише на підтримку і допомогу спонсорів. Зараз наша 
веслувальна родина нараховує близько 200 членів.

подарунок для чемпіонки

Професійну байдарку з 
українською символікою 
отримала в подарунок 

одна з найсильніших волинських 
спортсменок – лучанка Марія Повх. 

Уже 16 років дівчина займається веслуван-
ням на байдарках і каное й на сьогодні є єди-
ною представницею Волині, яка входить до 
збірної України з цього виду спорту та є фіна-
лісткою Олімпійських ігор. Щоб наша землячка 
мала змогу й далі професійно займатися спор-
том та захищати честь країни на змаганнях 
найвищого рівня, Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» спільно з Волинською обласною феде-
рацією каное на умовах співфінансування при-
дбали Марії байдарку португальської фірми 
Nelo. Днями спортсменка продемонструвала 
справжній майстер-клас із веслування на но-
вому човні вихованцям ОДЮСШОР «Олімп» та 
подякувала тренерам за командну роботу.

– Як і кожну справу, починати веслувати 
було важко і страшно. Але в школі «Олімп» 
дуже сильна команда тренерів: вони вчать тех-
ніки веслування, багато уваги приділяють фі-
зичній підготовці, вчать, як тримати рівновагу, 
як правильно підібрати човен. Вихованці нашої 
школи гідно представляють Волинь на всеукра-
їнських змаганнях, а мені вона відчинила двері 
у великий спорт. У дитинстві я паралельно від-
відувала музичну школу, де навчалася гри на 
скрипці та фортепіано, але переміг спорт. Уже 
через місяць після першого заняття я здобула 
першу золоту медаль, відтоді й розпочалася 
моя спортивна кар’єра. Після цього було ще 
багато змагань і перемог, нагород. І кожна з них 
для мене важлива, – каже Марія.

До речі, зараз наша землячка відпочиває, 
але вже у жовтні розпочинається підготовка 
до наступного сезону, який триватиме з весни 
до кінця літа. У новому сезоні Марія розтинати-
ме хвилі вже на новесенькій байдарці. 

– Я дуже вдячна Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом» та Волинській обласній федерації 

МАРІЯ ПОВХ: «КОЖНА 
З ПЕРЕМОГ ДЛЯ 
МЕНЕ ВАЖЛИВА»

чемпіонат

я – тренер і наставник, бо дуже важливо, щоб 
спортсмен почувався комфортно. Я стежу за 
тренуваннями, здоров’ям, харчуванням. Лише 
тоді, коли спортсмен буде в гарній фізичній 
формі та емоційно стабільний, зможе здобути 
перемогу, – каже Роман. 

Заслужений тренер України та працівник 
фізичної культури і спорту, віце-президент Фе-
дерації каное Волині Тарас Шевченко каже, що 
ОДЮСШОР «Олімп» є однією з лідерів в Україні. 

– Цього року волинська школа стала пер-
шою серед усіх дитячо-юнацьких шкіл країни. 
Наші вихованці показують гарні результати, 
тренуючись на річці Стир та Ковельському во-
досховищі. Загалом у Луцьку та Ковелі займа-
ється близько 140 хлопчиків та дівчат віком 
від 10 років. Для початківців головне – увага 
тренера та велике бажання, тоді й результати 
будуть позитивними, – наголошує тренер. 

Тарас Юхимович має більш як півстолітній 
досвід у веслуванні на байдарках та каное. Крім 
того, досі не цурається сісти за весло та пока-
зати професійну техніку й рівновагу. До речі, у 
1996 році він здобув бронзу на міжнародних 
змаганнях серед ветеранів. Запалу чоловікові 
не позичати й нині. Біля Стиру в теплу погоду 
можна почути його гучний голос та побачити 
самого під час тренування вихованців школи. 
Тривалий час він був тренером і Марії Повх, 
а зараз пишається своєю вихованкою, відзна-
чаючи її цілеспрямованість та завзятість. Каже: 
для неї новий човен – неймовірна можливість 
і доповнення до таланту, щоб здобути найви-
щу нагороду та захистити честь школи, Волині, 
України. 

Команда Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» вітає Марію Повх із її перемогами, бажає 
вдалих та плідних тренувань на новому човні 
й уболіватиме за землячку на наступних зма-
ганнях.

G
etty Im

ages

Естафету Токіо-2020 підхопить 
французька столиця

  Юрій КОНКЕВИЧ
Львів

каное за такий чудовий професійний човен. 
Його виготовлено спеціально для мене, він 
відповідає всім стандартам. Сподіваюся, що 
саме ця байдарка принесе мені ще не одну пе-
ремогу, – переконана спортсменка.

Тренує луцьку веслувальницю досвідчений 
Роман Повх, який водночас є і її... чоловіком. Тож 
пара має змогу бути разом 24 години на добу. 

– Для мене Марія насамперед кохана 
дружина, але познайомив нас спорт. Зараз 

Андрій Д
анилю

к

Волинська збірна з бігу 
на 10 000 м у Львові

Луцьк

У чемпіонаті області зіграно 
матчі 3-го туру. Черговий 

розгром влаштували своїм 
суперникам футболісти «ЛСТМ 
№536». «Будівельники» цього 
разу «винесли» горохівський 
«Агропродукт». У групі «А» – 
два беззаперечні лідери. Більш 
запекла боротьба в групі «Б».

3-й тур, група «А»: «Торпедо» (Копачів-
ка) – «Вікторія» (Луцький район) – 3:1, «Колос» 
(Ківерці) – «Турія» (Затурці) – 5:1, «Агропро-
дукт» (Горохів) – «Луцьксантехмонтаж №536» 
(Луцьк) – 0:7, «Олімпія» (Княгининок) – «Лас-
ка» (Боратин) – 0:7.

«ЛУЦЬКСАНТЕХМОНТАЖ» 
ШУКАЄ СУПЕРНИКІВ

№ КОМАНДА І В Н П М О
1 ЛСТМ №536 3 3 0 0 30-1 9
2 Ласка   3 3 0 0 14-2 9
3 Олімпія 3 2 0 1 3-8 6
4 Торпедо 3 1 0 2 6-6 3
5 Колос    3 2 0 1 8-12 3
6 Вікторія 3 1 0 2 6-6 3
7 Агропродукт 3 0 0 3 1-16 0
8 Турія    3 0 0 3 1-18 0

 
Група «Б»: «Колос» (Іваничі) – «Шахтар» 

(Нововолинськ) – 0:4, «Стир» (Старий Чорто-
рийськ) – «Прип’ять» (Любешів) – 0:0 , «Надія» 

(Хорів) – «Рубіж» (Любомль) – 5:2.
«Ковель-Волинь» (Ковель) – «ДЮСШ-ВІК» 

(Володимир-Волинський) – матч перенесено.

№ КОМАНДА І В Н П М О
1 Стир     3 2 1 0 7-4 7
2 Надія    3 2 0 1 8-6 6
3 Ковель-Волинь 2 2 0 0 6-2 6
4 Шахтар 3 2 0 1 14-2 6
5 ДЮСШ-ВІК 2 1 0 1 3-3 3
6 Прип’ять 3 0 2 1 1-10 2
7 Колос І 3 0 1 2 1-6 1
8 Рубіж    3 0 0 3 5-12 0

На новій байдарці – по олімпійські медалі

Нова байдарка була вкрай потрібна Марії
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9-й тур: 
«Олександрія» – «Сталь» – 4:1,
«Маріуполь» – «Зірка» – 1:0, 
«Верес» – «Ворскла» – 1:0, 
«Зоря» – «Карпати» – 0:0, 
«Олімпік» – «Динамо» – 1:2,
«Чорноморець» – «Шахтар» – 0:0.

10-й тур: 23 вересня, субота: 
«Зірка» – «Шахтар», 14:00; 
«Динамо» – «Верес», 19:30.
24 вересня, неділя:
«Сталь» – «Олімпік», 14:00; 
«Маріуполь» – «Олександрія», 17:00; 
«Карпати» – «Чорноморець», 19:30; 
«Ворскла» – «Зоря», 19:30.

перша ліга

прем’єр-ліга

зоряне життя голий король

ВОЛИНЯНКИ 
ЗАВОЮВАЛИ СРІБЛО 
ЖІНОЧОГО ФУТБОЛУ
Калуш

На Івано-Франківщині завершився 
Чемпіонат України з футболу серед 
дівочих команд WU-17 Вищої ліги. 
Вісім команд-учасниць було розділено 
на дві групи, які зіграли турнір в одне 
коло – по одному матчу між собою. Дві 
найкращі команди за результатами 
групового раунду зійшлися у 
фінальному поєдинку. Команди, які у 
квартетах стали другими, зійшлися в 
очному протистоянні за бронзу.

Дістали право грати у фіналі й дві 
волинські команди: «Освіта-Волинянка» 
з Маневичів та «Ковельчанка». Наші дів-
чата по-різному провели груповий етап, 
у якому зустрілися й між собою. Мане-
вицькі футболістки виграли всі три мат-
чі, забивши в кожному по два «сухі» голи. 
Ковельчанки ж програли свої поєдинки. 
А от турнір за сьоме місце чемпіонату 
України дівчата з «Ковельчанки» вигра-
ли у збірної Житомирської області – 2:0. 
Це був справді втішний матч, бо обидві 
команди залишають Вищу лігу.

Фінальний поєдинок маневицька 
«Освіта» проводила з костопільським 
«Ліцеєм». Основний час матчу перемож-
ця не виявив, а в серії пенальті вправні-
шими були рівнянки – 4:3.

Підсумкова таблиця чемпіонату 
1. «Ліцей» (Костопіль, Рівненська обл.).
2. «Освіта-Волинянка» (Волинська обл.).
3. «Юність» (Чернігів).
4. «Карпати» (Львів).
5. «Пантери» (Умань).
6. «Атекс»-СДЮШОР-16 (Київ).
7. «Ковельчанка» (Волинська обл.).
8. Збірна Житомирської області.

Найкращим нападником фінального 
турніру визнано маневиччанку Вікторію 
Гірин. 

До слова, відразу 9 футболісток із 
волинських жіночих команд викликані 
цими днями на тренувальні збори націо-
нальних жіночих збірних U-17 та U-19. 
Усі вони представляють жіночі команди 
володимир-волинського «Ладомира». 
У Калуші та Щасливому готуються до 
відбіркових матчів Чемпіонатів Європи 
2018 та 2019 років воротарі  Марія Валь-
чук та Яна Глух, захисниці Марія Ковб та 
Марина Шайнюк, півзахисниці Тетяна 
Бубняк та Вікторія Гірин.

дівчача справа

Турнірна таблиця
М Команда І В Н П PМ О
1 Арсенал 12 10 2 0 23-6 32
2 Полтава 12 9 2 1 22-7 29
3 Десна   12 8 1 3 23-8 25
4 Геліос   12 8 1 3 19-11 25
5 Інгулець 12 7 3 2 18-8 24
6 Колос   12 6 2 4 15-11 20
7 Авангард 12 6 1 5 16-18 19
8 Балкани 12 4 4 4 10-12 16
9 Гірник-Спорт 12 5 1 6 10-13 16

10 Оболонь-Бровар 12 4 3 5 9-10 15
11 Миколаїв 12 4 2 6 15-18 14
12 Рух 12 3 3 6 10-14 12
13 ВОЛИНЬ 12 3 3 6 11-16 12
14 Нафтовик-Укрнафта 12 2 5 5 9-14 11
15 Жемчужина 12 3 1 8 14-25 10
16 Кремінь 12 3 1 8 9-20 10
17 Суми 12 2 2 8 6-17 8
18 Черкаський Дніпро 12 2 1 9 10-21 7

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
№ КОМАНДА I В Н П М’ЯЧІ О
1 ДИНАМО 8 7 1 0 20-3 22
2 ШАХТАР 9 7 1 1 17-6 22
3 ВОРСКЛА 9 5 2 2 9-7 17
4 ВЕРЕС 9 4 3 2 12-5 15
5 МАРІУПОЛЬ 8 4 2 2 10-5 14
6 ОЛІМПІК 9 3 4 2 7-5 13
7 ЗОРЯ    9 2 3 4 10-10 9
8 ЗІРКА   9 2 2 5 6-12 8
9 ОЛЕКСАНДРІЯ 9 1 4 4 8-12 7
10 КАРПАТИ 9 1 4 4 6-19 7
11 СТАЛЬ  9 2 0 7 5-13 6
12 ЧОРНОМОРЕЦЬ 9 1 2 6 4-15 5

НІЧИЮ ВРЯТУВАВ НЕДІЛЬКО
  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк
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Захисник Шаповал наразі є 
найкращим бомбардиром «Волині»

«Волинь» та «Інгулець» провели 
найкращий за якістю гри поєдинок 
на луцькому «Авангарді» у 2017 
році. У принципі, навіть в Прем’єр-
лізі не побачиш такого серйозного 
драматизму та емоцій, які 
вирували у грі хрестоносців проти 
одного із сенсаційних лідерів 
цього сезону в Першій лізі. 

Господарям дуже допоміг швидкий гол, бо 
доки гості «в’їжджали» у гру, Кінашу вдалася 
класна планувальна подача на дальню стійку, 
яку в дотик замкнув Шаповал. Це був четвер-
тий гол нашого капітана й лівого захисника в 

Київ

В УПЛ продовжує жахати старожилів 
«Верес». Команда, яка дивним чином 
опинилася в еліті, виправдовує свою 
назву. Минулого туру рівняни зняли 
скальп із «Карпат», відправивши 
їхнього іспанського тренера у 
відставку. А цього разу «Верес» 
примудрився розважливо забрати три 
очка в одного з лідерів – полтавської 
«Ворскли». Тихою сапою рівняни 
опинилися вже на четвертому місці. 
Цікаво, що протиставлять зухвалі 
новачки «Динамо» в наступному турі?

Але центральним матчем 10-го туру буде 
битва... аутсайдерів. У ній у Львові зійдуться 
«Карпати» і «Чорноморець». Обидві команди 
щойно змінили тренерів (Дулуб в одеситів та 
Зайцев у львів’ян), обидві геть слабкі в цьому 
чемпіонаті й обидві примудрилися зіграти у 
сухі нічиї в минулому турі. Щоправда, «Кар-
пати» заледве не на колінах повзали полем, 
аби відстояти «нулі» проти «Зорі», а «Чорно-

Німеччина

Сини українського півзахисника 
Андрія Ярмоленка взяли приклад 
із батька й також приміряли 
форму дортмундської «Боруссії». 
Незважаючи на те, що Ярмоленко 
далеко від сім’ї, в Україні його 
всіляко підтримують. Обидва 
сини новачка «Боруссії», Іван і 
Данило, отримали форми зразка 
нового сезону й уже готові до 
переїзду в нове місто.

«Сім’ю ще не перевіз у Дорт-
мунд, але вони у мене вже були. 
Потрібно оформити всі документи, 
щоб діти не літали туди-сюди. Поки 
живу в готелі, номер у якому орен-
дує клуб. Знайду житло, оформимо 
для всіх довгострокові візи – сім’я 
відразу переїде до мене», – пояс-
нює півзахисник.

Ярмоленко активно підключає 
дітей до своєї улюбленої професії. 

Бомбрадири: 
Циганков («Динамо») – 5 голів, 
Мбокані («Динамо»), Моха («Олімпік»), 
Марлос («Шахтар») – по 4 голи.

ВЕРЕСЕНЬ ДЛЯ «ВЕРЕСА»

морець» гідно дав бій «Шахтарю».
Нарешті вперше у чемпіонаті виграла 

«Олександрія», причому забила «Сталі» стіль-
ки ж, скільки за попередні вісім матчів.  Від-
значився хет-триком півзахисник команди з 
райцентру Кіровоградщини Старенький. Усі 

три голи він присвятив... тещі, в якої того дня 
був день народження.

чемпіонаті, водночас перший гол Владислава, 
забитий із гри, а ще – перше взяття воріт лу-
чанами у чемпіонаті після стандартного по-
ложення (не враховуючи пенальті). Якщо «Во-
линь» і далі підтягуватиме рівень виконання 
цього часто ключового в сучасному футболі 
елемента, зможе виборсатися принаймні в 
першу десятку команд. 

У першому таймі не було видно, за рахунок 
чого «Інгулець» урятує матч, а от у другому гос-
ті додали швидкостей, і наш захист вряди-годи 
втрачав візаві. Як результат справжньої січі на 
полі – гол «Інгульця», кілька влучань у каркас 
воріт і ключовий момент матчу, який стався 

на 77-й хвилині. Після влучання в поперечи-
ну м’яч відлетів ближче до середини воріт, на 
нього водночас понісся нападник «Інгульця» 
і стрибнув Віталій Неділько. Кіпер дотягнувся 
до сфери, вибив її, але отримав сильний удар 
у корпус. Як наслідок – травма й заміна. 

Тепер у «Волині» дуже складний графік 
матчів, перед яким команді варто скинути 
оберти. Спочатку лучан очікують два поспіль 
поєдинки на виїзді – 25 вересня проти «Геліо-
са» у Харкові й 30 вересня в Ковалівці проти 
«Колоса». А орієнтовно 7 жовтня у Луцьку 
«Волинь» гратиме з «Полтавою». Усі ці супер-
ники – з групи-лідера Першої ліги.

«Волинь» – 
«Інгулець» – 1:1

Луцьк, «Авангард», 
550 глядачів.
Голи: Шаповал (2) – 
Акименко (52).
Склад «Волині» 
у матчі проти 
«Інгульця»: Неділько 
(Жмурко, 77) – 
Шаповал (к), 
Никитюк, Марушка, 
Романюк – Тетеренко, 
Медведь – Кінаш 
(Тимошенко, 73), 
Дмитренко 
(Шандрук, 34), 
Ляшенко – Степанов 
(Нич, 46).

М
икола М

артиню
к

Тренування маневицької 
«Освіти-Волинянки»

СИНИ ЯРМОЛИ ПІДТРИМАЛИ ТАТА

Ще будучи футболістом «Динамо», 
Андрій в Україні часто після матчу 
виходив на поле з синами і святку-
вав з ними перемоги.

Новоспечений вінгер «Боруссії» 
встиг за 10 днів у Німеччині забити 
в Лізі чемпіонів «Тоттенхема» і взяти 
участь у чотирьох гольових атаках 
своєї команди в матчі проти «Кельна».

Малі Ярмоленки – Іван та Данило

instagram
.com

/yarm
olkina10

ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ФФУ 
ПІДОЗРЮЮТЬ У КУПІВЛІ 
ДИПЛОМА ПРО ОСВІТУВіце-президент Федерації 

футболу України Вадим 
Костюченко зробив кар’єру 
за допомогою підробленого 
диплома. 

Видання Sport Arena опубліку-
вало матеріали справи, яку було 
відкрито в 2014 році проти першо-
го віце-президента ФФУ.

Прокуратура тоді перевіряла 
справжність його диплома Київ-
ського політехнічного інституту, 
але не знайшла порушень – справу 
закрили.

Згідно з документами, які на-
дали в КПІ, Вадим Костюченко не 
отримував диплом цього вишу.

Інші матеріали доводять: Костю-
ченко використовував цей диплом 
для отримання ступеня магістра в 
іще двох ВНЗ – Київському націо-
нальному університеті (Інститут між-
народних відносин) та Національній 

академії державного управління 
при Президентові України. 

Якщо диплом був підробле-

Минулого вікенду фанати 
кількох українських клубів 
провели флешмоб, який вимагав 
від футбольної влади пояснити 
звинувачення преси на адресу 
одного з керівників ФФУ

ним, такі дії підпадають під стат-
тю 358 Кримінального кодексу 
України.

Сам Костюченко у Facebook 
назвав звинувачення «мішурою» 
та провокацією, а у ФФУ ще ніяк 
не прокоментували публікацію.

Нагадаємо, раніше Костючен-
ко двічі працював у «Динамо» – 
заступником керівника служби 
корпоративних програм і зв’язків 
з громадськістю (1999-2003 
роки) і віце-президентом клубу 
(2005-2010 роки). Костюченко 
запам’ятався в київському клубі 
протистоянням з ультрас, які зви-
нувачували його у використанні 
проти них найманих самбістів у 
ролях стюардів. А в 2014 році він 
фігурував у ЗМІ як один з органі-
заторів тітушок під час Майдану.

Київ
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Свобода – це можливість сказати, що два на два – чотири. Джордж Орвелл

№ 37 (85)  21 вересня 2017 року

Якщо дівчина каже вам: «Іди знайди 
іншу, кращу за мене!», це означає, що ви 
маєте відповісти: «Мені ніхто не потрібен, 
окрім тебе!», а не тікати з криком «Ура!».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Коли мій Сьома грає на скрипці, я 
зав жди плачу.

– Аналогічна історія. Правда, мій Боря 
грає на біржі, але також – самі сльози.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Якщо в Одесі на стіні висить репродук-
ція картини Айвазовського, то кімната вва-
жається з виглядом на море!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Скажи мені щось заспокійливе!
– Валер’янка, барбовал...
– Та будь серйознішим!
– Серйознішим? Ну, гаразд. Аміназин, 

сибазон, реланіум...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Що може бути приємніше, ніч чути: «Я 
люблю тебе»?

– Звук «ТРРР», коли банкомат відрахо-
вує тобі гроші.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Я люблю чоловіків, які тримають сло-
во.

Сказав, що зателефонує, – зателефону-
вав...

Сказав, що приїде, – приїхав...
Сказав, що жити без тебе не може, – пі-

шов і здох.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Алло! Маріє Іванівно, Вовочка не змо-
же прийти сьогодні до школи, він хворий.

– Добре, а з ким я розмовляю?
– Це я, мій тато!

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

– А, то ти одружений?!
– Це некоректно. Треба казати чоловік 

із обмеженими можливостями.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Іноді Ізя прокидається щасливим і ве-
селим. А потім згадує, що одружений...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Іване, ти мене проведеш?
– Звісно, поглядом...

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

Начальник каже секретарці:
– Я іду в банк, а від неї додому.

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

В автобусі поруч із ефектною дівчиною 
з татушками майже скрізь стоїть бабуся і з 
подивом вдивляється в тату на шиї.

Юна пані:
– Що, бабусю, у твій час татушок не 

було? Чого вирячилась?
Бабуся: 
– Доцю, у мій час усе було. Я тридцять 

років пробула в Азії. Потім викладала ки-
тайську в Академії Наук. Я от просто не 
можу втямити, чому на твоїй шиї написано 
«Повторно не заморожувати».

Жартівливий гороскоп на 21 – 27 вересня
Овен (21.03 – 20.04)
Ярослав Кінаш 
16 квітня 1988 р.
Футболіст ФК «Волинь»
Аванси добра та поваги 
можуть змінитися на 
кредити відповідальності й 
вимогливості. Тому тримайте 

голову холодною, а ноги напоготові. 
Обережно із міцними, хоч і справедливими 
словами – усе занотовується і пригадається.

Телець (21.04 – 21.05)
Юрій Крась 
6 травня 1984 р.
Директор департаменту 
ЖКГ Луцькради
Гуркіт газонокосарок 
зміниться на брязкіт 
асфальтоукладників. Як 

попрацюєте у ці дні, так будете почуватися 
цілу зиму. Аби відволіктися від проблем 
сьогоднішніх, поганяйтеся за паліями 
сухостою. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Оксана Гергель 
20 червня 1994 р.
Борчиня, чемпіонка світу
Невдачі тільки загострять у 
вас почуття справедливості 
та вимогливості до себе. 
Знатимете, як боротися 

проти нудьги та лінощів. Цього тижня варто 
визначитися з пріоритетами. 

Рак (22.06 – 23.07)
Іван Мирка 
21 липня 1980 р.
Директор департаменту 
інфраструктури та туризму ОДА
І далі роздвоюватиметеся між 
суспільними обов’язками та 
особистими пріоритетами. 

Але зорі підказують, що під час особливого 
протистояння Урана та Юпітера Раки 
можуть тихенько відповзти в зону 
особистого комфорту.

Лев (24.07 – 23.08)
Лілія Кревська 
28 липня 1968 р.
Голова Іваничівської РДА
Збільшити довіру до влади у 
лісі Леви вже не в змозі, тому 
варто обмежитися короткими 
концертами на публіку. 

Спробуйте нові жанри, відмовившись від 
шантажу і брязкання погрозами. Спробуйте 
усміхатися, це пасує усім! 

Діва (24.08 – 23.09)
Олександр Товстенюк 
22 вересня 1977 р.
Голова правління Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом»
Зорі наспівають Дівам 
душевну рівновагу. Відчуєте 
друге дихання і хоч-не-хоч 

вдихнете на повні груди ковток натхнення. 
У снайпера Амура настрій романтичний. Не 
промаже, поцілить в саме серце!

Терези (24.09 – 23.10)
Валентина Малютіна 
16 жовтня 1963 р.
Директор ДКП «Луцьктепло»
Почніть підготовку до зими – 
займіться фізкультурою, адже 
дуже скоро до вас завітають, 
щоб ледве не зі столом 

винести з кабінету. Обігріватимете не так 
гігакалоріями, як обіцянками. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Олександр Кватирко 
26 жовтня 1981 р. 
Начальник обласного управління 
лісового та мисливського 
господарства
Покровителі у високих 
коридорах перебувають під 

ударами громовержців, тому сподіватися 
доведеться на власні сили. Оберіть поставу 
гордого оленя, аби не стати схожим на 
полохливого зайця.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Галина Падалко 
24 листопада 1995 р.
Телеведуча
Життя підкидатиме теми 
з частотою кулеметної 
стрічки. Спробуєте вибрати 
найгучніші постріли 

суспільного резонансу. Експерименти із 
образом триватимуть, утім варто зупинитися 
принаймні із зачіскою.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Ігор Гузь 
11 січня 1982 р.
Народний депутат
Очікуєте на новий сезон 
«ігор престолів», але ще не 
знаєте, яку роль зіграєте в 
серіалі. Спробуєте відійти 

від характеристик веселого блазня та 
суворого чегевари. Якщо посилите образ 
Шварценеггера, на Олімпі помоляться за 
вашу вдачу.

Водолій (21.01 – 19.02)
Олександр Вовченко 
17 лютого 1991 р.
Керівник патрульної 
поліції Луцька
Роль простого наглядача за 
«автоандонами» і бабусями з 
базарів не задовольнятиме. 

Цього тижня поллєте воду в пустопорожніх 
розмовах про моральність, гордість та 
совість. Зорі просять менше хапатися за 
кайданки та кийки.  

Риби (20.02 – 20.03)
Сергій Мартиняк 
4 березня 1971 р.
Народний депутат, бізнесмен
Знімете «Бріоні», щоб 
приміряти мантію. 
Пошкодуєте, що в ній немає 
кишень, адже зніяковілі і 

скромні Риби люблять у них ховати руки. 
Цілком погідний тиждень, аби замислитися 
про зміни в житті.

Чт ЧтПт ПтСб СбНд НдПн ПнВт ВтСр Ср
Овен
(21.03 – 20.04)

Терези
(24.09 – 23.10)

Телець
(21.04 – 21.05)

Скорпіон
(24.10 – 22.11)

Близнята
(22.05 – 21.06)

Стрілець
(23.11 – 21.12)

Рак
(22.06 – 23.07)

Козоріг
(22.12 – 20.01)

Лев
(24.07 – 23.08)

Водолій
(21.01 – 19.02)

Діва
(24.08 – 23.09)

Риби
(20.02 – 20.03)

ГОРОСКОП 21 – 27 вересня

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

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

№

колесо історії КАФЕДРАЛЬНІ СПОРУДИ ЛУЦЬКА
  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта  
hroniky.com
Луцьк

Кафедральні споруди 
Луцька – комплекс 
пам’яток на вулиці 

Кафедральній, які 
стосуються історії 
місцевої римо-католицької 
єпархії.

Монастир шариток – пам’ятка 
на вулиці Кафедральній. За словами 
дослідників, її збудовано на решт-
ках попередньої кам’яної споруди 
у XVI столітті. Спочатку тут роз-
міщувалися капітула, канцелярія, 
кафедральний архів. Також у цих 
приміщеннях був шпиталь Святого 
Духа. При кафедрі діяла Троїцька 

латинська школа, де навчався Іван 
Вишенський.

У 1829 році єпископ Каспер 
Цецишовський скерував до Луць-
ка представниць ордену шариток. 
Для опіки їм одразу було передано 
сиротинець «Ангеліка» та шпиталь 
для старців. Діяльність шариток зо-

середжувалася навколо догляду за 
людьми в цих установах та їхнього 
виховання. Іншу частину приміщен-
ня займала школа. Деякий час тут 
діяла гімназія. У ній викладав Пан-
телеймон Куліш. З 1860 року почало 
діяти початкове училище, де бував 
Тадеуш Чацький.

У 1866 році монастир шариток 
у Луцьку закрили. Приміщення пев-
ний час використовували як школу.  
Зараз тут адміністрація Луцької діє-
цезії Римо-католицької церкви. Ліве 
крило будівлі (біля дзвіниці) є одні-
єю з найстаріших споруд Луцька.

Дзвіницю навпроти нинішнього 

кафедрального костелу збудовано 
у XVIII столітті. Її змурували на місці 
старої дерев’яної, яка згоріла в той 
час.

А сам кафедральний храм спо-
чатку використовували єзуїти. За 
ним – колегіум, де учні здобували 
найкращу освіту.

О
лександр Котис

board.lutsk.ua

Будівлі адміністрації в 1930-х роках Наш час
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погляд у минуле

21 вересня – Лук’ян, Марія
22 вересня – Анна, Харитон, 
Феофан, Йосип, Василь, 
Григорій, Захар, Микита, 
Харитон
23 вересня – Петро, Павло, 
Микола, Іван, Гаврило, Тетяна, 
Костянтин, Гліб, Євген, Клемент, 
Андрій
24 вересня – Герман, Сергій, 
Ісак, Роман, Дмитро, Ія, Євдокія, 
Лев, Карп
25 вересня – Юліан, Федір, 
Семен, Олексій, Панас, 
Данило
26 вересня – 
Корній, Ілля, 
Валер’ян, Олександр, 
Степан, Леонтій, 
Лук’ян
27 вересня – 
Калістрат, Іван

21 вересня – Лук’ян, Марія
22 вересня – Анна Харитон

іменинники тижня

Засновник – ПП «Волинські новини»
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року 
Редактор – Ірина Качан
Адреса: 43025, м. Луцьк,  
вул. Винниченка, 26, офіс 312 
Контакти редакції: (0332) 788-005, 
(066) 342-23-22, (068) 816-90-46, 
gazeta.volynnews@gmail.com
Відділ реклами: (0332) 78-22-06,  
(095) 590-69-54, (068) 293-96-71, (063) 481-82-44
volynnewsad@gmail.com
Передплатний індекс: 98008
Відповідальність за зміст публікацій 
та достовірність фактів несуть автори 
та рекламодавці
Редакція залишає за собою право 
літературного редагування матеріалів
Публікації із позначкою * друкуються 
на правах реклами
Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська 
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, 
вул. Свободи, 5. Обсяг – 6 друк. арк. 
Наклад – 27 000 прим. Замовлення: 25062.
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 27 вересня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера – 
cвітлодіодна настільна лампа.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________

ан, Федір, 
нас, 

др,

* Під отриманням подарунка розуміється придбання його за 1 грн. 
Умовою отримання подарунка є пред’явлення паспорта та іденти-
фікаційного номера, а також надання копій цих документів.

1 місяць –  15,7415,74 грн

3 місяці –  46,1646,16 грн

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТАТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
ТИЖНЕВИКА ТИЖНЕВИКА 
«ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» 

98008Передплатний індекс

Розв’яжіть приклади та впишіть правильні 
відповіді у квадрати.

Розфарбуйте малюнок у відповідні кольори: 
1 – рожевий, 2 – коричневий, 

3 – жовтий, 4 – червоний, 5 – голубий.

ЛЕГЕНДАРНИМ ХОББІТАМ – 80!

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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21 вересня 1937 року світ 
побачила книга Джона 
Роналда Руела Толкіна 

«Хоббіт, або Туди і назад» – 
передісторія знаменитого фентезі 
«Володар перснів».

Толкіна вважають батьком сучасного 
жанру фентезі саме завдяки неймовірній 
популярності його творів. Він створив диво-
вижний світ – Середзем’я, який нездоланно 
вабить до себе мільйони читачів. Письменник 
детально розробив його мешканців, флору, 
фауну і мови та діалекти кожного народу. А 
це більш ніж 20 мов із різним ступенем де-
талізації. Талановитий письменник і філолог 
сконструював приблизно 15 ельфійських мов 
та діалектів (ельдарин, квенья, сильдарин 
тощо). Мови людей, гномів, ентів, орків ви-
користовував здебільшого в іменах. Також він 
створив мову, якою говорив Мордор, назвав-
ши її Чорною говіркою.

Середзем’я є основною територією ви-
гаданого всесвіту Толкіна. Розповіді про 
Середзем’я складають кілька книжок, але 

основними з них є дві: «Хоббіт, або Туди і на-
зад» та трилогія «Володар перснів». 

Книга «Хоббіт, або Туди і назад» народи-
лася із дитячої казки, яку Толкін вигадав для 
дітей. Письменник так захопився історією, що 
не просто записав її, а й намалював із синами 
карти своєї вигаданої країни – Середзем’я. 

Книга оповідає історію одного походу малень-
кого хоббіта Більбо Беггінса у компанії 13 гно-
мів та мага Гендальфа. Метою їхньої подорожі 
була гора, повна скарбів, яка колись належа-
ла гномам. Її у них відібрав страшний дракон 
Смауг, з яким і доведеться зіткнутися героям 
для того, аби повернути своє королівство.

Книга «Хоббіт, або Туди і назад» народилася 
із дитячої казки, яку Толкін вигадав для дітей

gidsobitiy.ru

bp.blogspot.com
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небесна канцелярія ЦЬОГОРІЧНА ЗИМА ЗДИВУЄ 
СНІГОМ І МОРОЗАМИ 

скандал САМОПРОГОЛОШЕНА ДОНЬКА ДАЛІ 
ОСКАРЖУВАТИМЕ РЕЗУЛЬТАТИ ДНК-ТЕСТУ

м. Луцьк, 
вул. І. Франка, 46 

(на території КХП)
(0332) 77-00-27

098-084-41-63
095-528-87-85

ПП «ГАЗПОЛІМЕР»

СФ «КОМПЛЕКТ»

Гуртові ціни

Представник заводу «Конвектор»
 труби поліетиленові для газу та води;
 терморезисторні, стикові фасонні частини;
 газові лічильники, редуктори;
 газосигналізатори, газові крани;
 електромагнітні клапани, cповіщувачі;
 газові котли, конвектори;
 котли Teplowest та конвектори.

Авторизований сервісний 
центр заводу «Конвектор»

 газифікація житлових будинків;
 будівництво підземних газопроводів;
 встановлення лічильників газу і води;
 монтаж опалювальних систем;
 проектні роботи;
 загальнобудівельні роботи;
 послуги ЕТЦ (екскаватор).

і;і

Іспанка Пілар Абель 
не задоволена 
результатами тесту 

ДНК, згідно з якими вона 
не є біологічною донькою 
відомого художника 
Сальвадора Далі. Жінка 
заявила, що не довіряє 
мережі зберігання зразків 
ДНК і наполягає, що є 
донькою Далі.

Марія Пілар Абель Мартінес 
заявляла, що 1955 року в Далі був 
роман з її матір’ю Антонією. У той 
час художник перебував у шлюбі з 
Оленою Дьяконовою, дітей пара не 
мала.

Як пише BBC, Мартінес ствер-
джує: про те, що вона донька ху-
дожника, дізналася від матері й 
бабусі по батьківській лінії. Вона 
навела слова своєї бабусі в бесіді 
з журналістами газети El Mundo: 

«Я тебе дуже люблю, але знаю, що 
ти не дочка мого сина. Понад те, я 
знаю, хто твій батько. Це Сальвадор 
Далі».

Нагадаємо, наприкінці червня 
цього року суд у Мадриді санк-
ціонував проведення ексгумації  
останків знаменитого іспанського 
художника. Підставою винесеної 
тоді ухвали став позов професійної 
ворожки Марії Пілар Абель Мар-
тінес, яка називала себе дочкою 
митця та за позитивного результату 
тесту могла б претендувати на час-
тину чималого спадку художника. 
Аналіз ДНК з його тіла був потрі-
бен за браком інших біологічних 
матеріа лів чи особистих решток, за 
допомогою яких можна було б про-
вести порівняльне дослідження, 
наголошували судді.

Результат аналізу здивував Пілар 
Абель, оскільки там ішлося про те, 
що вона і Сальвадор Далі не є ро-
дичами. У результат Пілар Абель не 
повірила і заявила, що зразки ДНК 
зберігаються не так, як належить. Зі 
своєю думкою вона звернулася до 
суду.

Зазначимо, що Далі похований 
у Фігерасі в Каталонії. Він народив-
ся та помер у цьому регіоні. У нього 
з дружиною Галою не було дітей. 
Художник відомий своїми сюрреа-
лістичними картинами та іншими 
творами мистецтва, а також ексцен-
тричною поведінкою. Він заповів 
поховати його так, щоб по могилі 
могли ходити люди. Тому останки 
митця замурували в підлозі однієї з 
кімнат театру-музею Далі.

Експерти взяли проби ДНК: 
зуби, нігті й навіть витягли дві кіст-

ки, щоб можна було провести ре-
тельний і безпомилковий аналіз. 

Марія Пілар наполягає, що вона – донька генія

tsn.ua

З 1 грудня 2017 року 
до 1 березня 2018-

го в Україні пануватиме 
календарна зима з 
примхливими змінами 
і непередбачуваними 
погодними умовами. 
Нам доведеться забути 
про м’які зими і дощ 
на Новий рік та Різдво, 
повідомляють podrobnosti.
ua. Нормою буде 
температура мінус 25-30оС. 

За прогнозами синоптика із 
Дніп ра Валерія Некрасова, суворі 
зими на українців чекають два роки 
поспіль – у 2018 і в 2019 роках. Це 
будуть найскладніші морозні се-
зони за останнє століття. Холоди 
настануть уже в середині листо-
пада й триватимуть аж до кінця 
березня. Відповідно, це негативно 
позначиться на термінах осінніх та 
весняних польових робіт. Понад те, 

рекордно низькі температури при-
зведуть до дефіциту окремих про-
дуктів і товарів. 

Тому синоптик радить аграріям 
уже думати про збір врожаю, а дач-
ників попереджає: наступної весни 

раніше, ніж у травні, садити городи 
не вийде. А всім українцям реко-
мендує запасатися теплим одягом, 
оскільки зима буде затяжною, із 
хурделицями, сніговими перемета-
ми та сильними морозами. 

bigm
ir.net

Прийдешня зима обіцяє бути непередбачуваною
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