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ЯДЕРНИЙ 
АРСЕНАЛ 
СВІТУ

ЯК ЛІС НЕ ДАЛИ 
ЗРОБИТИ СМІТНИКОМ
ВОЛИНСЬКІ ТА СТОЛИЧНІ ЧИНОВНИКИ 
ІГНОРУЮТЬ ПРОХАННЯ ЛЮБЕШІВЦІВ 
ДАТИ ГРОШІ НА РЕКОНСТРУКЦІЮ 
СМІТТЄЗВАЛИЩА

смертоносна зброя на межі

 читайте на стор. 6 читайте на стор. 4

У Волинському 
обласному 
дитячому 

територіально-
медичному об’єднанні 
(ВОДТМО) є специфічне 
відділення, в палатах 
якого панують стерильна 
чистота й абсолютна 
тиша. Адже тут 
виходжують діток, які 
народилися з вагою, 
меншою за кілограм. 
Це – відділення реанімації 
новонароджених  
неонатального центру. 
Лише чути, як ритмічно 
клацають давачі 
суперсучасної апаратури. 
Вони пильнують 
найдорожче – життя 
діток, які народилися 
дочасно. 

 читайте на стор. 7

ХАБАРІ, ПРИПИСКИ Й КЕШ: ХАБАРІ, ПРИПИСКИ Й КЕШ: 
ЯК ПРОЕКТ «СТІНА» ЯК ПРОЕКТ «СТІНА» 
ПОТОНУВ У КРИМІНАЛІПОТОНУВ У КРИМІНАЛІ

 читайте на стор. 5

У ЧИЇХ РУКАХ ДОЛЯ 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ?

КОМПАНІЯ «АГСОЛКО 
УКРАЇНА» ПРОВЕЛА НА 
ВОЛИНІ ДЕНЬ ПОЛЯ З 
ДЕМОНСТРАЦІЄЮ ТЕХНІКИ 
CASE IH ТА GASPARDO*

Увересні компанія «АГСОЛКО 
Україна» провела День поля, 

присвячений демонстрації техніки, 
яку використовують для підготовки 
ґрунту до посіву озимих культур, у селі 
Уховецьк Ковельського району.

сільське господарство

 читайте на стор. 8

РНИЙ 
НАЛ 

осна зброя

р. 4

СОЛОДКА ЯГОДА – 
ДЛЯ ОНУКІВ

НЕЗАБАРОМ НА ВОЛИНІ, 
ВІДМОВЛЯЮЧИ 
ЖЕНИХАМ, ЗАМІСТЬ 

ГАРБУЗА 
ПІДНОСИТИМУТЬ... 
КАВУНА

вдалий експеримент

 читайте на стор. 18

НЕЗАБ
ВІДМ
ЖЕН
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Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й Як тільки служіння суспільству перестає бути головною справою громадян і вони надають перевагу служити 

йому своїми гаманцями, а не особисто, держава вже близька до зруйнування. Жан-Жак Руссо

У КОНГО РОЗБИВСЯ ЛІТАК 
З УКРАЇНЦЯМИ НА БОРТУ
30 вересня поблизу столиці Конго Кінша-
си розбився військовий літак Ан-12. Усі 11 
членів екіпажу загинули, передає Reuters. 
На борту перебувало троє українських 
пілотів. Літак загорівся і впав майже од-
разу після зльоту. Ним транспортували 
боєприпаси, які детонували ще протягом 
кількох годин після падіння.

У США – МАСОВА КРИВАВА 
СТРІЛЯНИНА
2 жовтня 64-річний чоловік влаштував 
криваву стрілянину в Лас-Вегасі. Траге-
дія сталася під час фестивалю кантрі-
музики, що відбувався просто неба. 
Загинуло майже 60 людей, понад 500 
потерпілих. Сам нападник скоїв суїцид 
у готельному номері, з вікна якого роз-
стрілював натовп.

ШАМАНИ ВБИВАЮТЬ 
ДІТЕЙ, ЩОБ ЗУПИНИТИ 
ПОСУХУ
В Уганді посуха призвела до збільшення 
числа людських жертвопринесень, пе-
редає Fox News. У вересні за підозрою у 
скоєнні ритуальних вбивств заарешту-
вали понад 40 осіб. Минулоріч чаклуни 
принесли в жертву сімох дітей. У 2015 
році відбулися ритуальні вбивства семи 
дітей і шести дорослих. Під час жертво-
принесення у ще живої людини видаля-
ють частини тіла і викачують кров. Нині 
Східна Африка переживає найсильнішу 
посуху за півстоліття, 1,6 млн жителів 
Уганди загрожує голод.

У ФРАНЦІЇ – ТЕРАКТ ІДІЛУ
1 жовтня на вокзалі в Марселі озброє-
ний ножем чоловік з криками «Аллах 
акбар!» напав на перехожих, унаслідок 
чого від отриманих поранень померли 
дві жінки. Поліцейські застрелили на-
падника, інформує Le Figaro. Відпові-
дальність за напад взяло терористичне 
угрупування «Ісламська держава».

РОCІЯ ХОЧЕ СТІНУ МІЖ 
КРИМОМ І УКРАЇНОЮ
Прикордонне управління ФСБ Росії 
в окупованому Криму побудує 50-
кілометрову загорожу на кордоні з 
Україною для «забезпечення безпеки», 
передає ТАСС. Стіна обійдеться в більш 
ніж 200 млн рублів, роботи планують за-
вершити цьогоріч.

У САУДІВСЬКІЙ АРАВІЇ 
ЖІНКАМ ДОЗВОЛИЛИ 
КЕРУВАТИ АВТО
Відповідний указ підписав король Саль-
ман бін Абдуль-Азіз Ас-Сауд. Сідати за 
кермо жінки зможуть вже у червні 2018 
року, вперше в історії країни, повідомляє 
NewWest Media. Починаючи з 1957 року, 
Саудівська Аравія була єдиною країною, 
яка не дозволяла жінкам керувати авто.

РОСІЯ ДОПОМАГАЄ 
БОЙОВИКАМ ПРОДАВАТИ 
ВУГІЛЛЯ
Заступник міністра економіки Росії Сер-
гій Назаров підтвердив, що «ДНР» та 
«ЛНР» продають вугілля до РФ, а Росія 
повторно відправляє його третім краї-
нам, пише Bloomberg. За словами Наза-
рова, щомісячно з окупованого Донбасу 
відправляють близько 1 млн тонн вугіл-
ля. Далі Росія експортує його у треті кра-
їни через морські порти.

У КАТАЛОНІЇ – 
СКАНДАЛЬНИЙ 
РЕФЕРЕНДУМ
1 жовтня у Каталонії відбувся рефе-
рендум про незалежність від Іспанії. 
90% виборців, які прийшли на нього 
і змогли проголосувати, висловилися 
за відокремлення від Іспанії, передає 
Reuters. Влада намагалася перешкодити 
волевиявленню, відрядивши у регіон 
силовиків. Поліція спробувала завади-
ти голосуванню, вилучаючи скриньки 
та бюлетені. Між активістами та право-
охоронцями розгорілися сутички. За да-
ними уряду Каталонії, поранень зазнали 
щонайменше 760 людей.

світова хроніка

ТРОЄ ВОЛИНЯН ЗАХВОРІЛИ НА БОТУЛІЗМ
береженого Бог береже

ЧИНОВНИЦЮ ВІДСТОРОНИЛИ ВІД ПОСАДИ 
офіційно

ЛУЦЬК 
ОБ’ЄДНАЄТЬСЯ 
З ПРИЛУЦЬКИМ 

децентралізаціядовгожителька

ВОЛИНЯНКА ВІДСВЯТКУВАЛА 100-РІЧЧЯВОЛИНЯНКА ВІДСВЯТКУВАЛА 100-РІЧЧЯ

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ УЗЯЛИ В ЗАРУЧНИКИ

ПІД КОЛЕСАМИ ІНОМАРОК ЗНОВУ ЗАГИНУЛИ ЛЮДИ 

ШКОЛЯРІ – БЕЗ ГАРЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

кримінал

обережно на дорозі

Луцький район

Двох дорослих 
та 12-річного 
хлопчика 

госпіталізували з 
ботулізмом в обласну 
інфекційну лікарню. 
Постраждалі – жителі 
Луцького району. 
З’ясувалося, що всі 
вони споживали м’ясний 
паштет. Незважаючи на 
нездужання, до лікарів 
родина звернулася 
лише через три дні після 
отруєння. 

Як повідомила завідувачка 
відділення обласної інфекцій-

ної лікарні Галина Морочков-
ська, дитина була в найваж-
чому стані. Хлопчика відразу 

госпіталізували в реанімаційне 
відділення Луцької ЦРЛ. Та вже 
наступного дня його стан по-

кращився, повідомляє УНІАН. 
Наразі загрози життю дити-

ни та її батьків немає, 12-річний 
хлопчик перебуває у стані серед-
ньої тяжкості. Усі вони отримують 
відповідне лікування.

Ботулізм – хвороба, що вини-
кає в результаті отруєння токси-
нами бактерій ботулізму і харак-
теризується важким ураженням 
центральної і вегетативної нер-
вової систем. Зараження людини 
відбувається під час вживання 
продуктів тваринного і рослин-
ного походження: забруднених 
фруктів та овочів, неправильно 
консервованих продуктів, через 
ковбаси, шинку, копчену рибу.

Луцьк

Двоє лучан взяли у заручники працівників 
поліції. Інцидент трапився 28 вересня у 
будинку на вулиці Огієнка в обласному 
центрі, повідомляє прес-служба волинської 
поліції.

Працівники Управління захисту економіки у 
Волинській області прибули за вказаною адре-
сою з ухвалою суду на обшук житла. Винаймачі 
квартири, громадяни віком 30 та 25 років, по-
грожуючи зброєю, змусили поліцейських поки-
нути житло та під’їзд. При цьому зловмисники 
погрожували правоохоронцям убивством і за-

хопили в заручники працівників поліції. 
Після приїзду адвоката правоохоронці про-

вели санкціонований обшук, під час якого, зок-
рема, вилучили бурштин, станки для його об-
робки, комп’ютер, мобільні телефони, набої та 
гроші. Окрім цього, поліцейські вилучили кара-
бін та пістолет травматичної дії «ФОРТ-12 РМ», 
якими лучани погрожували правоохоронцям. 

Зловмисників затримали, це власники під-
пільних цехів з обробки бурштину. Вирішується 
питання щодо оголошення їм підозри в інкри-
мінованих злочинах та обрання міри запобіж-
ного заходу.

zik.ua

Луцьк, Любомль

Минулого тижня на дорогах 
області сталося дві 
смертельні ДТП, інформує 
прес-служба волинської 
поліції.

У Луцьку аварія трапилася 
27 вересня приблизно опівночі. 
За кермом автомобіля Mitsubishi 

Lancer перебував 43-річний 
місцевий житель. Рухаючись 
проспектом Соборності, він на 
регульованому переході наїхав 
на 34-річного лучанина. Потер-
пілий загинув на місці. 

Д о р о ж н ь о - т р а н с п о р т н а 
пригода, внаслідок якої загину-
ла жінка, а ще чотирьох людей 

госпіталізували, сталася 30 ве-
ресня в Любомлі. Близько другої 
ночі на вулиці Брестській зіткну-
лися Volkswagen Passat та Seat 
Toledo. За кермом Volksvagen 
Passat перебував 39-річний міс-
цевий житель. Водій виїхав на 
смугу зустрічного руху, де до-
пустив зіткнення з автомобілем 

Seat Toledo під керуванням 30-
річного киянина. У салоні цього 
авто було п’ять осіб, троє з них 
постраждали в результаті ава-
рії. Водій Volkswagen був напід-
питку, з травмами його допра-
вили в лікарню. Його 33-річна 
пасажирка загинула на місці. 
Без мами залишився син.

Маневицький район

З 1 вересня 2017 року в загальноосвітніх 
школах Маневицького району відсутнє 
гаряче харчування школярів через проблеми 
з організацією процедур закупівель послуг 
харчування. Діти стали заручниками судової 
тяганини, інформує прес-служба волинського 
УКРОПу. 

У тендерній процедурі закупівлі послуг з харчу-
вання дітей брали участь Маневицька районна спіл-
ка споживчих товариств, ТОВ «Транс логістік центр» 
і ТОВ «Час мрій». До слова, два останні товариства 
зареєстровані в Київській області. Переможцем тен-

деру визнано ТОВ «Час мрій». Проте у зв’язку з не-
своєчасним поданням документів переможцем ста-
ло ТОВ «Транс логістік центр». Представники фірми 
«Час мрій» подали оскарження до суду. Як резуль-
тат – судові процеси унеможливили організацію та 
забезпечення повноцінного харчування дітей.

Народний депутат від УКРОПу Ірина Констанке-
вич звернулася із депутатським запитом до Генпро-
курора Юрія Луценка, аби він доручив прокуратурі 
Волинської області провести перевірку організації 
процедур закупівель послуг з безоплатного харчу-
вання дітей, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи, у Маневицькому районі.

тяганина

Ковель

Днями поважний ювілей відзначила 
жителька Ковеля, учасниця війни, 
ветеран праці Софія Сагаль.

Софії Савівні виповнилося 100 років, 
йдеться на офіційному сайті Ковельської 
міськради.

З промовистою датою ювілярку привітали 
представники влади та територіального цен-
тру соціального обслуговування. Вони вручи-
ли іменинниці квіти та матеріальну допомогу.

Луцьк, Ківерцівський район

Луцьк може стати першим містом 
обласного значення в Україні, яке 
об’єднається з прилеглим населеним 
пунктом, інформує Волинський Центр 
розвитку місцевого самоврядування. 

29 вересня 8 з 12 депутатів При-
луцької сільської ради проголосували 
за об’єднання з Луцьком. Таким чином, 
Прилуцька сільська рада відкрила вік-
но для створення першої об’єднаної 
громади навколо обласного центру.

За словами експерта з децентралі-
зації Оксани Урбан, остаточний процес 
об’єднання займе кілька місяців. Поза-
чергові вибори в ОТГ можуть відбутися 
не раніше, ніж 2018 року, а на прямі між-
бюджетні стосунки майбутня ОТГ вийде у 
2019 році.

Горохівський район

Президент Петро 
Порошенко підписав 
розпорядження про 
відсторонення Любові 
Матвєєвої від посади 
голови Горохівської РДА. 

Про це йдеться на сай-
ті офіційного інтернет-
представництва Президен-
та України. Зазначимо, що 
Любов Матвєєва була го-
ловою РДА з березня 2015 
року.

Нагадаємо, 4 вересня 
Любов Матвєєву разом з 
очільником місцевої райра-
ди та керівником Держав-
ного геокадастру області 
спіймали під час отримання 
хабара.

nkontrol.org.ua

t1.ua

novadoba.com
.ua

Зараження людини відбувається під час вживання 
продуктів тваринного і рослинного походження

Зловмисники погрожували 
правоохоронцям убивством

Діти стали заручниками 
судової тяганини

Софія Сагаль – учасниця 
війни, ветеран праці
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Держава – це піч, яка палає на одних дровах – на людських! Чингіз Айтматов

БЕРКУТІВЦЯМ ЗА РОЗГІН 
МАЙДАНУ РОЗДАЛИ 50 МЛН
Бійці спецпідрозділу МВС «Беркут» не-
легально отримували від 3 до 5 тис. грн 
за застосування надмірної сили проти 
активістів Євромайдану, пише «Громад-
ське». За словами начальника Депар-
таменту спецрозслідувань Генпроку-
ратури Сергія Горбатюка, всього було 
виплачено 50 млн грн.

ЗАТРИМАЛИ БАНДУ 
ТЕРОРИСТІВ
Банду «Торпеди» затримали під час 
спроби скоїти чергову диверсію на За-
карпатті. Як заявив очільник МВС Арсен 
Аваков, бандити планували підірвати 
пам’ятник угорцям на Верецькому пе-
ревалі. Злочинна група з кількох жите-
лів Черкащини причетна щонайменше 
до дев’яти злочинів, спрямованих на 
розпалювання ксенофобії, релігійної 
нетерпимості й міжнародних конфлік-
тів. Серед них – спроба підірвати Ген-
консульство в Луцьку цьогоріч у липні. 
Затримані входять до групи впливу екс-
нардепів від Партії регіонів.

НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ 
РОЗБИВСЯ ВІЙСЬКОВИЙ 
ЛІТАК
Поблизу Старокостянтинова 29 верес-
ня впав військовий літак Л-39 ЗСУ. Як 
повідомили в Міноборони, внаслідок 
катастрофи загинули два пілоти. Свідки 
інциденту бачили, як машина загорілася 
просто під час польоту.

ЯНУКОВИЧ ОБІКРАВ 
УКРАЇНУ НА $40 МЛРД
Згідно з оцінкою наукової експертизи, 
завдані режимом Януковича збитки ся-
гають $40 млрд, передає «ТСН.ua». За 
словами Генпрокурора Юрія Луценка, 
вже конфісковано понад $1 млрд з ра-
хунків «Сім’ї» Януковича.

У ОЧІЛЬНИКА 
«УКРЗАЛІЗНИЦІ» – 
ПІВМІЛЬЙОНА ЗАРПЛАТИ
Кабмін затвердив контракт із в. о. голо-
ви правління ПАТ «Укрзалізниця» Євге-
ном Кравцовим, передає «Інтерфакс-
Україна». Його щомісячний оклад 
становить 500,2 тис. грн, також за умови 
відмінного виконання обов’язків перед-
бачені чималі премії.

ПОСЛУГИ ЖКГ 
ЗДОРОЖЧАЮТЬ
Консенсус-прогноз Мінекономрозвитку 
передбачає зростання вартості послуг 
ЖКГ, інформує УНІАН. Тарифи на газ у 2018 
році можуть зрости на 19%, на опалення, 
гарячу воду та електроенергію – на 20%.

УКРАЇНА ПАСЕ ЗАДНІХ ЗА 
ЯКІСТЮ ДОРІГ
Минулоріч Україна посіла 137-ме місце 
зі 144 країн світу за якістю дорожнього 
покриття. Про це йдеться у щорічному 
рейтингу Всесвітнього економічного 
форуму, передає «ЛІГА.net». 97% україн-
ських автодоріг потребують оновлення. 
Цьогоріч заплановано відремонтувати 
близько 2 тис. км доріг.

У ЖОВТНІ ОЧІКУЮТЬ НА 
ПЕРШИЙ СНІГ
Протягом жовтня ймовірні різкі зміни 
температур, повідомили в Укргідромет-
центрі. У другій половині місяця очікують-
ся перший сніг, ожеледь, нічні заморозки, 
налипання мокрого снігу, посилення віт-
ру в поєднанні з опадами різної інтенсив-
ності, локальні дощові паводки.

СААКАШВІЛІ ПРОСИТЬ 
ПОЛІТИЧНОГО ПРИТУЛКУ
Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, 
якого в липні позбавили українського 
громадянства і який 10 вересня неза-
конно перетнув український кордон, 
подав прохання про надання йому по-
літичного притулку в Україні, передає 
«РБК-Україна». І хоча Грузія просить 
екстрадиції, Саакашвілі не можуть екс-
традувати через його прохання про до-
датковий захист.

українська хроніка

знай наших!

СЕРГІЯ 
ТОРЧИНСЬКОГО 
НАГОРОДИЛИ 
ОРДЕНОМ

У ШКОЛІ ВСТАНОВИЛИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯвсевидяче око

ЗАГРОЗИ СКАЗУ НЕМАбез паніки

дім Божий

У МАР’ЯНІВЦІ – НОВА ЦЕРКВА

ОКРУГИ БЕЗ ДЕПУТАТІВ ОТРИМАЮТЬ ФІНАНСУВАННЯ
самоврядування

Луцьк

На дванадцять виборчих округів у 
Луцьку, які не мають своїх депутатів 
у міській раді, виділять фінансування 
на три роки. 4,8 млн грн спрямують 
на розв’язання проблемних питань в 
округах. 27 вересня депутати Луцькради 
це рішення ухвалили більшістю голосів.

Як відомо, в результаті місцевих виборів 
2015 року окремі округи отримали по кілька 

депутатів, а деякі залишилися без жодного. 
На кожен округ пропонують закласти по 

400 тис. грн. На фінансування програми у 
2018 році хочуть передбачити вдвічі більше 
коштів, мовляв, через те, що у 2017 році на ці 
території не було скеровано грошей.

«Це буде справедливий розподіл коштів. 
Але, крім підтримки цієї програми, ми маємо 
щось робити, щоб змусити переглянути ви-
борче законодавство, аби округи більше не 

залишалися без депутатів», – зауважив депу-
тат від фракції «УКРОП» Борис Смаль.

«Фракція «УКРОП» за таку ініціативу. У мене 
є перелік з 21 прибудинкової території, які 
перебувають у найгіршому стані, 17 з них на 
округах, що не мають депутатів. Ми побачимо, 
як програма реалізовуватиметься, і якщо до 
неї будуть потрібні зміни, то ми їх внесемо», – 
наголосив радник міського голови, керівник 
фракції «УКРОП» у міськраді Ігор Поліщук.

Любомльський район

Відтепер у любомльській 
загальноосвітній школі №2 
цілодобово працюватиме сучасна 
система відеоспостереження. Її 
встановлення ініціювала місцева 
громада. Вона також долучилася 
до збору коштів.

Реалізувати задум вдалося за під-
сумками третього етапу конкурсу міні-
грантів «Крок назустріч» за підтримки 
Фонду «Прибужжя» спільно з програ-
мою «Активні громадяни» від Британ-
ської ради в Україні.

П’ять із восьми встановлених ка-
мер охоплюють усі приміщення уста-
нови, навіть роботу котельні. Зведену 
інформацію із засобів спостереження 
буде виведено на центральний пульт, 
що розташований у кабінеті директо-
ра. Ще три камери придбали про запас. 
Загалом у школі навчається 530 дітей.

«Приємно, що тепер понад п’ять 
сотень учнів і їхні батьки будуть по-
чуватися безпечно в рідній школі. Такі 
громади працюють на перспективу, і я 
дякую місцевим жителям за ініціативу 
та співфінансування проектів», – заува-
жив народний депутат Ігор Гузь.

Волинь

За інформацією 
прес-служби ДУ 
«Волинський 

ОЛЦ МОЗ України», за 
неповні 9 місяців 2017 
року лабораторно сказ 
вже підтверджено у 
40 тварин, з яких 47% 
становлять лиси, 27,5% – 
коти, 20% – собаки. 

Найбільше уражених ска-
зом тварин зареєстровано у 
Володимир-Волинському та Го-
рохівському районах (по 5 випад-
ків); по 3 випадки сказу виявляли 
в Ківерцівському, Ковельському, 
Луцькому, Любомльському, Лю-
бешівському та Ратнівському ра-
йонах.

Однак фахівці ветеринарної 
медицини заспокоюють волинян, 
мовляв, ситуація не така загроз-
лива й перебуває під контролем. 
За словами начальника голов-
ного управління Держпродспо-

живслужби у Волинській області 
Богдана Лозинського, захворю-
вань на сказ серед людей нема, 
це – головне. Серед тварин за-
реєстровано 40 випадків, цей 
показник менший, ніж торік. 
Причому серед продуктивних 
свійських тварин вони взагалі 
відсутні. Хворіють коти й собаки, 
які контактують з дикою фауною. 

«Нині в області за кошти Єв-

росоюзу проводять вакцинацію 
диких тварин. Ця процедура 
дуже дорога, адже вся вакцина – 
французького виробництва. Для 
Волині виділено 430 доз на цей 
рік. Частину вакцин розкладуть 
вручну, частину розкине авіа-
транспорт. Минулих вихідних 
«кукурузники» вже виконали 
40% плану», – наголошує Богдан 
Лозинський. 

За словами фахівця, раніше 
ЄС фінансував вакцинацію диких 
тварин лише в 100-кілометровій 
зоні від кордону. Вона охоплюва-
ла частину Волині, цьогоріч буде 
вакциновано всю область, навіть 
частину Млинівського та Деми-
дівського районів Рівненщини. 
Приманки з вакциною мають 
форму невеликих брикетів за-
вбільшки як сірникова коробка. 
Усередині – желеподібна капсула 
з вакциною. Приманка має запах 
м’ясокісткового борошна. Жи-
телів району просять у разі ви-
явлення подібних приманок не 
брати їх руками й не переносити 
з місць розкладання.

– Місця ручного розкладан-
ня вакцини ветеринари контро-
люють на четвертий, восьмий 
і п’ятнадцятий день поїдання. 
Після цього проведуть відстріл 
лисиць і відправлять у Київ для 
дослідження ефекту вакцинації, – 
зазначає Богдан Лозинський. 

Горохівський район

У селищі Мар’янівка освятили 
новозбудовану церкву мучениць Віри, 
Надії, Любові та Софії.

Чин освячення нового храму очолив 
митрополит Луцький і Волинський Михаїл 
у день цих святих, повідомляє прес-служба 
Волинської єпархії УПЦ КП.

За словами настоятеля, протоієрея 
Володимира Комарницького, парафія Ки-
ївського патріархату тут діє з 1993 року. 
Молилися у тимчасовій церкві Апостолів 
Петра і Павла. Приміщення було невідпо-
відне, руйнувалося, тож у 1995 році в іншо-
му місці було засновано Божий дім, спору-
дження якого завершили цьогоріч.

злочин і кара ОБІКРАВ ЧОТИРИ ХРАМИ
Горохівський район

Протягом трьох місяців – із 26 травня до 
20 серпня – раніше судимий за крадіж ки 
чоловік обікрав чотири храми на Горохівщині. 

Зловмисник поцупив гроші та церковне на-
чиння на понад 4,6 тис. грн у селах Пірванче, 
Підбереззя, Охлопів та Квасів, інформує прес-
служба обласної прокуратури. На церковне 
майно поласився 30-річний уродженець села 

Бодячів Сокальського району Львівщини.
Окрім того, у вересні під час огляду приміщен-

ня в селі Журавники правоохоронці вилучили до-
бровільно пред’явлені ним 120 патронів калібру 
5,45 мм до автоматів «АК-74», «РПК-74» та їх модифі-
кацій, які чоловік незаконно придбав та зберігав.

Зловмисник щиро розкаявся у скоєному й 
активно сприяв розкриттю злочинів. Міру по-
карання йому визначить суд.

Ганна М
арчук

volyn.church.ua

erve.ua

Київ, Луцьк 

Луцького патрульного, бійця АТО 
та члена збірної України на ІІІ Іграх 
нескорених у Торонто (Канада) 
Сергія Торчинського удостоєно 
ордена «За заслуги» ІІІ ступеня. 
Вручив нагороду Президент 
України Петро Порошенко.

Нагадаємо, що саме Сергій вибо-
ров для національної збірної першу 
медаль на Іграх нескорених. У легкоат-
летичних змаганнях він першого ж дня 
показав третій результат у секторі для 
штовхання ядра (13,71 метра). 

volynnew
s.com

Сергій Торчинський
Храм будували з 1995 року

Встановлення системи відеоспостереження 
у школі ініціювала громада

Цьогоріч скажених тварин поменшало
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смертоносна зброя

право на правду

  Deutsche Welle
dw.com/uk

Щонайменше 
дев’ять країн у 
світі володіють 

ядерною зброєю, втім 
93% усієї такої зброї 
зосереджено у США та 
Росії.

Численні представники держав, 
які у вересні зібралися на Генераль-
ну Асамблею Організації Об’єднаних 
Націй у Нью-Йорку, підписали До-
говір про заборону ядерної зброї. 
Вони прагнуть, щоб світ був вільним 
від «зброї Судного дня», як каже Ге-
неральний секретар ООН Антоніу 
Гутерріш. Утім самі ядерні держави 
відмовляються ставити підпис під 
документом.

У КОГО Є ЯДЕРНІ 
БОЄГОЛОВКИ ТА 
СКІЛЬКИ ЇХ?

Заведено вважати, що мінімум 
дев’ять країн володіють ядерною 
зброєю. Це США, Росія, Франція, Ве-
ликобританія, Китай, Індія, Пакистан, 
Ізраїль і Північна Корея. Звіт Сток-
гольмського інституту досліджень 
проблем миру (SIPRI) оцінює, що у 
цих держав загалом близько 15 тис. 
ядерних боєголовок. Однак розподі-
лені вони між ядерними державами 
нерівномірно. Близько 93% цих боє-
головок – у США та Росії.

ЯКІ ДЕРЖАВИ Є 
ОФІЦІЙНО ЯДЕРНИМИ?

Офіційними називають лише ті 
ядерні держави, які підписали Дого-
вір про нерозповсюдження ядерної 
зброї від 1968 року: США (1945), Ра-
дянський Союз (1949, Росія як його 
правонаступниця), Великобританія 
(1952), Франція (1960) та Китай (1964).

Інші чотири країни, які володіють 
ядерною зброєю, не підписували цю 
угоду. Північна Корея певний час 
входила до числа підписантів, про-
те вийшла з Договору в 2003 році. 

єнь, так званий New START, або ж 
СНО-ІІІ, підписана президентами 
США та Росії Бараком Обамою і 
Дмитром Медведєвим у 2010 році. 
З іншого боку, йдеться не лише про 
кількість. Адже майже всі держави, 
які володіють ядерною зброєю, про-
довжують модернізувати їх та збіль-
шувати їхню ефективність.

ЩО ЗРОБЛЕНО НА 
ШЛЯХУ ДО ЯДЕРНОГО 
РОЗЗБРОЄННЯ?

Найпершою ініціативою став 
Договір про нерозповсюдження 
ядерної зброї. Держави, які його під-
писали, зобов’язувалися з часом по-
збутися атомних бомб, тоді як офіцій-
на п’ятірка ядерних держав пообіцяла 
не допомагати іншим розробляти таку 
зброю та не спонукати до цього. Утім 
угода не перешкодила подальшому 
розповсюдженню ядерної зброї. 

До того ж, у Договорі є важливий 
недолік, адже він ділить світ на ядер-
ні та неядерні держави. Критики цієї 

угоди кажуть: значною проблемою є 
й той факт, що п’ять «ядерних» учас-
ників угоди є, до того ж, постійними 
членами Ради Безпеки ООН.

ЧИ БУЛИ УСПІШНІ УГОДИ 
ЩОДО ЯДЕРНОГО 
РОЗЗБРОЄННЯ?

Значно частіше за інші ядерні 
держави США та СРСР, а потім Росія 
домовлялися та скорочували кіль-
кість атомних боєголовок і систем 
доставки після завершення «холод-
ної війни». На початку 1990-х обидві 
країни погодилися зменшити ядерні 
арсенали та підписали Договір про 
скорочення стратегічних наступаль-
них озброєнь START, або ж СНО-І.

Ця угода не раз буксувала за 
роки своєї дії. Однак закладені у ній 
цілі зберегли свою важливість для 
Вашингтона та Москви, тому Обама 
й Медвєдєв у продовження СНО-І та 
СНО-ІІ підписали третю угоду. Обама 
свого часу навіть говорив про свою 
мрію щодо світу, вільного від ядерної 

зброї. Утім зараз, на тлі войовничної 
риторики президента США Дональда 
Трампа та російської агресії в Україні, 
доля СНО-ІІІ є непевною.

ХТО ВІДМОВИВСЯ ВІД 
«АТОМНИХ АМБІЦІЙ»?

Іран погодився утриматися від 
військового використання ядерних 
технологій у рамках міжнародної 
угоди 2015 року, за виконанням якої 
наглядає Міжнародне агентство з 
атомної енергії. Утім Ізраїль і адміні-
страція Трампа заявляють, що Теге-
ран не поважає договір.

Південно-Африканська Респуб-
ліка відмовилася від подальшого 
розвитку ядерної програми неза-
довго до завершення апартеїду. Лі-
вія покинула «атомні амбіції» за Му-
аммара Каддафі.

Три пострадянські країни – Украї-
на, Казахстан і Білорусь – стали особ-
ливим випадком. Вони всі підписали 
СНО-І зі США з обіцянкою позбутися 
ядерних запасів, накопичених за ра-
дянської доби. Усі три виконали свої 
обіцянки, передусім Україна, у якої 
був чималий ядерний арсенал.

На тлі російської агресії критики 
вказують на негативний бік такого 
роззброєння. Вони переконують, що 
збереження Україною ядерного ста-
тусу утримало би Росію від анексії 
Криму. Німецький експерт з питань 
роззброєння Олівер Маєр каже, що 
приклад Північної Кореї може «за-
пустити небезпечну політичну лан-
цюгову реакцію, коли інші держави 
все більше робитимуть ставку на 
ядерне відлякування або намагати-
муться здобути ядерну зброю».

Нещодавня ініціатива Догово-
ру про заборону ядерної зброї має 
переважно символічне значення. 
Адже ядерні держави не хочуть та-
кого розвитку подій. На їхню думку, 
атомна зброя – найкращий засіб для 
запобігання атакам. Вони наголошу-
ють, що є ж Договір про заборону 
ядерної зброї. Він, утім, не забороняє 
цю руйнівну смертоносну зброю.

ЯДЕРНИЙ АРСЕНАЛ СВІТУ

МІН’ЮСТ ЗАСТУПИВСЯ ЗА 
ВДОВУ І ДІТЕЙ ЄРЕМЕЄВА

Ізраїль ніколи офіційно не визнавав, 
що має атомну бомбу, але експерти 
переконані, що вона у нього є.

ЯК КІЛЬКІСТЬ ЯДЕРНИХ 
БОЄГОЛОВОК НА ПЛАНЕТІ 
ЗМІНЮВАЛАСЯ З ЧАСОМ?

Хоча поступово дедалі більше 
країн створювали або отримували 
ядерну зброю, сьогодні у світі знач-
но менше боєголовок, аніж у часи 
«холодної війни». У 1980-ті їх нара-
ховували близько 70 тис. Кількість 
бомб і зараз потроху скорочується.

Причиною цього, серед іншого, 
є угода про подальше скорочення 
стратегічних наступальних озбро-

Ядерна зброя – зброя масового ураження вибухової дії, 
побудована на використанні ядерної енергії, що вивільняється 

при ланцюговій ядерній реакції розщеплення важких ядер й/або 
термоядерній реакції синтезу легких ядер. 
Ядерна зброя суттєво відрізняється від інших видів озброєння і 
масштабами, і характером ураження. На відстані близько кілометра 
від центру вибуху відбуваються суцільні руйнування та знищується 
все живе поза укриттями. Перш за все така дія зумовлена тим, 
що потужність ядерного вибуху набагато більша, ніж будь-якого 
боєприпасу, створеного на основі хімічної вибухівки.

Ядерне бомбардування 
Хіросіми і Наґасакі – ядерні 

атаки на японські міста, 
здійснені збройними силами 
США за президентства Гаррі 
Трумена наприкінці Другої 
світової війни. 6 серпня 1945 
року атомну бомбу «Малюк» 
було скинуто на Хіросіму, а 
9 серпня 1945 року бомбу 
«Товстун» – на Наґасакі. Від 
вибухів миттєво загинуло 
70 000 жителів Хіросіми та 
60 000 жителів Наґасакі. З 
серпня до грудня 1945 року 
загальна кількість людей, 
які померли від ран і хвороб, 
спричинених радіацією, склала 
близько 1,5 млн осіб у обох 
містах. 
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Увечері 26 вересня на 
складі боєприпасів у 

селі Калинівка під Вінницею 
спалахнула пожежа. Вибухи 
було чутно в місті, упродовж 
хвилини вибухало близько 
трьох снарядів.

Унаслідок пожежі постраждали 
дві людини, пожежникам довелося 
ліквідовувати полум’я в кількох осе-
лях, у які потрапили боєприпаси. Із 
10-кілометрової зони, Калинівського 
та Вінницького районів, евакуювали 
близько 30 тисяч людей.

Міністр юстиції Павло 
Петренко в ефірі 

телеканалу ZIK пообіцяв, 
що нотаріусів, з допомогою 
яких бізнес-партнери 
Ігоря Єремеєва вкрали 
спадщину у його вдови та 
дітей, буде покарано.

Посадовець повідомив, що за 
всіма фактами порушень у спадко-
вій справі Тетяни Єремеєвої буде 
розглянуто скарги та ухвалено 
відповідні рішення, передає «РБК-
Україна».

Тетяна Єремеєва, яка поділила-
ся новиною від Мін’юсту на своїй 
сторінці у Facebook, зауважила, що 
деякі волинські видання свідомо іг-
норують усі новини, що стосуються 

цієї справи. «Уже понад 30 україн-
ських видань розмістили інтерв’ю, 
у якому я пояснила суть юридичної 
та фінансової афери від колишніх 
партнерів покійного чоловіка – 
Степана Івахіва та Сергія Лагура – 
щодо порушення корпоративних 
прав спадкоємців. Але традицій-
но всі новини, які стосуються цієї 
справи, ігнорують локальні ЗМІ: 
«ВолиньPost», «Волинь24» та ново-
створений канал «чесних» новин 
«12 Канал». Жодної інформації та 
жодної публікації! Інформаційна 
політика цих видань викликає ве-
ликі сумніви в об’єктивності та не-
упередженості», – написала Тетяна 
Єремеєва.

Нагадаємо, скориставшись шо-
ковим станом 85-річної матері та 
вдови Ігоря Єремеєва Тетяни під 
час підготовки до похорону, його 
бізнес-партнери Степан Івахів та 
Сергій Лагур шляхом обману роз-
добули свідоцтво про смерть і 
відкрили спадкоємну справу в під-
контрольного нотаріуса, яка була 
і є довіреною особою та обслуго-
вувала інтереси групи компаній 
«Континіум». Таким чином вони 
одержали доступ до володіння 
й управління корпоративними 
правами, тобто до управління біз-
несом, а законних спадкоємців, 
Тетяну Єремеєву та її дітей, просто 
усунули.

диверсія чи недбалість? МОТОРОШНИЙ ФЕЄРВЕРК
У КАЛИНІВЦІ ПАЛАВ СКЛАД БОЄПРИПАСІВ

  Алла САДЕЦЬКА
Вінничина Через вибухи боєприпасів змі-

неними маршрутами курсували 47 
пасажирських поїздів. Час затримки 
в дорозі становив понад 5 годин, а 
окремих поїздів – до 8 годин.

На складах під Калинівкою до 
пожежі зберігалося 83 тисячі тонн 
боєприпасів для танків, самохідних 
мінометів та реактивної артилерії. 
Причиною вибухів міг стати підрив-
ний пристрій, який на безпілотнику 
відправила диверсійна група.

Рятувальники одразу ж заявили: 
аби розмінувати Калинівку та сусідні 
села, їм знадобиться кілька днів. Од-
нак незалежні військові експерти, 
які мають досвід розмінування арсе-

налів, стверджують, що розмінуван-
ня території Калинівки триватиме не 
один рік.

Хай як прикро, та подібні вибухи 
на військових складах зі зброєю ста-
ються в Україні не вперше. За роки 
незалежності склади з боєприпаса-
ми вибухали більш як десять разів.

Військові експерти застерігають 
від нових трагедій, оскільки через 
нестачу військовослужбовців на 
складах щонайменше чотири з 14 ар-
сеналів в Україні перебувають у зоні 
ризику. Причина в тому, що Генштаб 
ЗСУ в лютому видав директиву про 
обмеження чисельності військово-
службовців у частинах озброєння на 

арсеналах. А ще однією директивою 
наказав відрядити частину військо-
вослужбовців арсеналів для прохо-
дження служби в інших військових 
частинах.

На складі в Калинівці за кілька 
днів вибухнуло більше боєприпасів, 

ніж армія за три роки використала 
на війні, повідомляє «ТСН.ua». 32 ти-
сячі тонн снарядів, 800 мільйонів до-
ларів – стільки вилетіло в повітря. І 
це лише попередні офіційні цифри 
втрат від пожежі на військових скла-
дах на Вінниччині.

Площа складу – тисяча гектарів

espreso.tv



Немає людини, яка не любила б свободу; але справедлива людина вимагає її для всіх, 
а несправедлива – лише для себе. Людвіг Берне www.volynnews.com
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прикордонний дерибан

  Олексій РОМАНОВ
«Страна», strana.ua 

ХАБАРІ, ПРИПИСКИ Й КЕШ: 
ЯК ПРОЕКТ «СТІНА» 
ПОТОНУВ У КРИМІНАЛІІдея будівництва «Стіни» на 

кордоні з Росією з’явилася після 
Майдану. На папері ї ї оформили 

28 серпня 2014 року, відразу після 
Іловайської трагедії. Тоді Рада 
національної безпеки і оборони 
вирішила здійснити односторонню 
демаркацію державного кордону 
України з Росією та вжити 
заходів щодо забезпечення 
ї ї належного інженерно-
технічного облаштування. При 
цьому передбачалося залучити 
міжнародну технічну допомогу.

На ці заходи Кабмін Арсенія Яценюка у ве-
ресні 2014 року виділив 235 млн грн. Причо-
му гроші взяли з коштів Євросоюзу, виділених 
на управління кордоном за програмою, яку в 
2011 році підписав перший віце-прем’єр Ан-
дрій Клюєв. 

Загальна вартість проекту становила 
€66 млн, ішлося про спорудження вздовж кор-
дону з Росією стіни протяжністю 2245,8 км, яка 
зможе захистити Україну від нападу озброє-
них сил Росії. До кінця 2014 року було освоєно 
майже 164 млн грн коштів Євросоюзу. Але, за 
словами голови представництва ЄС в Україні 
Яна Томбінського, вони кудись зникли: «ЄС на-
дав десятки мільйонів євро для того, щоб до-
помогти українським прикордонникам. А що 
сталося з тими десятками мільйонів, які нада-
вали українським структурам, – одне велике 
питання», – казав він у 2014 році. 

Потім Європа гроші давати перестала. У 
2015 році кошти Євросоюзу за цією програмою 
було витрачено тільки на електронну митни-
цю. Натомість уряд Яценюка розробив новий 
план заходів щодо інженерно-технічного об-
лаштування кордонів – з конкретними сума-
ми і графіком платежів. Усього на проект за-
планували витратити 3,5 млрд грн протягом 
шести років – з 2015-го до 2020-го. 

Куди мали піти ці кошти? За затвердженим в 
2015 році планом, у витратах на облаш тування 
кордону найбільшу частку (понад 1 млрд грн) 
займало придбання 68 пересувних бойових 
модулів – по 15 млн за модуль. Ще 330 млн 
було виділено на 33 комплекси відеоконтролю 
і сигналізації – по 10 млн за штуку.

Вражають масштабом задумки уряду в га-
лузі будівництва парканів. 227 млн грн Кабмін 
має витратити на закупівлю 464 км колючого 
дроту. Це означає, що погонний метр «колюч-
ки» обійдеться для бюджету майже в 500 грн. 
А на «огорожі з сітки на металевих стовпах» 
було заплановано витратити протягом п’яти 
років 151 млн грн за 200 км огорожі – по 
755 грн за погонний метр.

Ще 971 млн було заплановано витратити 
на будівництво рокадних доріг (шляхів, що 
проходять лінією фронту) вздовж кордонів 
загальною довжиною 1151 км. Це в середньо-
му по 844 тис. грн за км. 

У результаті Кабмін хотів отримати вздовж 
усього кордону з РФ смугу споруд, яка вклю-

чала б рів, насип, контрольно-слідову смугу 
та рокадну (тобто уздовж кордону) дорогу. 
Далі планувалося поставити або паркан з ін-
фрачервоними камерами, або через кожні 
20 км спостережні вежі.

Однак реальність виявилася іншою. Ад-
міністрація прикордонслужби повідомила, 
що фактичні обсяги виконаних робіт суттєво 
менші за заплановані. У жовтні 2016 року було 
реалізовано всього 12% проекту, і то тільки в 
Харківській області. А «огорожі з сітки на ме-
талевих стовпах» виявилися звичайним пар-
каном з металевого дроту, біля якого свого 
часу піарилися Яценюк і Аваков.

Зрозуміло, що така хитка конструкція не 
виконає свого офіційного призначення – зу-
пинити гіпотетичне вторгнення російських 
військ. Тому цілком імовірно, що реальне зав-
дання у споруди абсолютно інше – забезпечи-
ти доходи організаторів «схеми».

Згідно з підрахунками журналістів, для 
держави погонний метр цього паркану об-
ходиться в 755 грн. Виробник – харківський 
«Завод Фрунзе». На сайті підприємства ана-
логічна секція паркану «Оригінал» заввишки 
2,2 м продається за 872 грн, однак не за один 
погонний метр, а за секцію завдовжки 2,5 м. 

Ще на кожну секцію потрібно по одно-
му стовпу. Так, стовпи «Оригінал стандарт» 
заввишки 2,3-2,5 м коштують від 252 грн за 
штуку. Але це в роздріб, оптом будматеріали 
значно дешевші. 

У підсумку вартість матеріалів паркану 
виходить від 450 грн за погонний метр, навіть 
за роздрібними цінами. Мабуть, до «цільової» 
собівартості 755 грн за погонний метр під-
рядники мають «доганяти» за рахунок супут-
ніх робіт – викопування ям, їх бетонування, 
оплата праці робітників тощо. Що вони успіш-
но і робили.

Зараз проект підійшов до закономірного 
результату: «стіна Яценюка» тоне в корупції та 
дерибані. Журналісти знайшли безліч судових 
рішень у кримінальних справах, пов’язаних із 
цим проектом.

Ще в листопаді 2016 року директор Націо-
нального антикорупційного бюро Артем Сит-
ник заявив, що в рамках будівництва «Стіни» 
було виявлено фінансові невідповідності. Так, 
НАБУ веде слідство в цій справі вже півтора 
року. Кримінальне провадження відкрито за 
фактами розтрати в особливо великих розмі-
рах коштів держбюджету, зловживання служ-
бовим становищем, службового підроблення 
та нецільового використання бюджетних 
кош тів. 

У серпні НАБУ затримало 6 осіб у справі – 
високопоставлених офіцерів прикордонної 
служби та директорів фірм-підрядників. Їх за-
арештували на два місяці з можливістю вийти 
під мільйонні застави. Серед арештованих – 
головний інженер Північного регіонального 
управління прикордонної служби. Слідство 
встановило, що в 2015 році, працюючи на-
чальником 1-го окремого відділу капітального 
будівництва, він вступив у змову з колегою – 
начальником управління будівництва депар-

таменту ресурсного забезпечення. Слідство 
стверджує, що з метою заволодіння коштами 
держбюджету вони підібрали підприємства 
«Чернігівський облавтодор», «Агентство за-
хисту інформації» та «Будцентр Витязь». На ці 
фірми було перераховано 177,2 млн грн. Ке-
рівники цих підприємств з листопада 2015-го 
до травня 2016-го підписали акти приймання 
виконаних будівельних робіт, до яких вноси-
ли відомості, що не відповідають дійсності. 
Зокрема, було вказано обсяги будівельних 
робіт, які за фактом виконано не було. Тобто 
йдеться про банальні приписки. Після прий-
мання фіктивних робіт на рахунки зазначених 
підприємств перераховували кошти, які потім 
конвертували в готівку. Слідчі підрахували, 
що сума збитку за рахунок приписок склала 
майже 16,7 млн грн. При цьому актами були 
закриті роботи на 82,5 млн грн. Це означає, 
що обсяг приписок склав більш як 20% від за-
гального обсягу нібито виконаних робіт. І це 
тільки те, що слідчі змогли знайти. 

Керівництву Держприкордонслужби було 
відомо про приписки: департамент аналізу 
та оцінки інформації подавав керівництву 
служби звіти про результати виконання про-
екту «Стіна». Там безпосередньо йшлося про 
невиконання у повному обсязі профінансо-
ваних робіт з облаштування кордону: не було 
завершено 55,6 км рокадних доріг, 12,6 км ме-
талевого паркану, 5 опорних пунктів, 7 вогне-
вих позицій; огорожу встановлено неякісно з 
порушенням вимог проектної документації; 
опори огорожі не забетоновані; через непра-
вильне планування ґрунту огородження зни-
зу руйнується тощо.

Частину коштів підрядники перерахували 
субпідряднику ТОВ «Кит-трейд». Саме ця фір-
ма мала фактично проводити роботи. Однак 
«Кит-трейд» документально їх виконання не 
підтвердив, а фактичне місце розташування 
фірми встановлено не було. Першим її дирек-
тором узагалі вважалася прибиральниця, яка 
на допиті повідомила, що в травні 2015 року 
оформила незнайомій людині доручення на 
дії від свого імені, за що отримала 500 грн. 
А щоби приховати свої махінації, чиновники 
прикордонслужби засекретили договори з 
підрядниками, через яких переводили ко-
шти в готівку. Експертиза, яку замовило НАБУ 
в ході слідства, встановила, що договори з 
підрядниками були незаконно віднесені до 
державної таємниці з наданням грифа «се-
кретно». 

На місцях – та ж картина. Чернігівська вій-
ськова прокуратура теж веде слідство щодо 
завдання збитків державі під час будівництва 
укріплень на кордоні з Росією. Прокурори 
підозрюють «Чернігівський облавтодор» та 
ТОВ «Укрспецбуд» в аналогічних махінаціях – 
приписки і «обналу», але на набагато меншу 
суму в 1,56 млн грн. 

Згідно з матеріалами справи, у серпні 
2015-го вже згаданий 1-й окремий відділ 
капітального будівництва Держприкордон-
служби уклав низку договорів з «Чернігів-
ським облавтодором» на виконання робіт з 

облаштування вздовж державного кордону 
протитанкового рову і бруствера. Через два 
тижні «Чернігівський облавтодор» уклав уго-
ду з «Укрспецбудом» на виконання згаданих 
робіт. Їх вартість оцінили в 10 млн грн. Облав-
тодор перерахував фірмі 1,56 млн грн, однак 
підтвердити виконання робіт вона не змогла. 
Цю суму військова прокуратура ставить як 
збиток, якого було завдано державі. Полови-
ну грошей було перераховано на ТОВ «Ісіда 
груп», яке податківці називають фіктивним.

Ще один кримінальний епізод, пов’язаний 
зі «стіною Яценюка» – хабар у 530 тис. грн, на 
якому СБУ спіймала головного інженера від-
ділу капітального будівництва Північного 
регіонального управління Держприкордон-
служби. Разом із колегою з уже згаданого 1-го 
окремого відділу капітального будівництва, 
який на той момент виконував обов’язки на-
чальника відділу, прикордонники вимагали 
хабар у підрядника ТОВ «Каунт Груп». Гроші 
вони вимагали за те, що підпишуть акти ви-
конаних робіт і виплатять аванс за договором 
підряду на будівельні роботи з облаштування 
об’єкта на території Харківської області. Пер-
шу частину хабара у 200 тис. прикордонники 
отримали 13 квітня 2017 року просто в па-
латі київської лікарні №12. Решту їм переда-
ли 26 квітня поблизу автомобільної стоянки 
торгового центру «Епіцентр» у Києві на вулиці 
Полярній. Обидва рази вручення хабарів від-
бувалося під контролем СБУ. Після передачі 
другого траншу фігурантів затримали. Однак 
відразу після затримання Печерський суд від-
мовився заарештувати одержувача хабара і 
відпустив його під заставу в 320 тис. грн. Ціл-
ком імовірно, що саме цього високопоставле-
ного прикордонника НАБУ згодом заарешту-
вало в ході операції 8 серпня.

Наостанок – цікавий факт: перед тим, як 
НАБУ 8 серпня затримало керівників буді-
вельних підрозділів прикордонної служби, 
начальник служби Віктор Назаренко подав у 
відставку. Як привід він назвав стан здоров’я, 
адже напередодні знепритомнів просто на 
прес-конференції президентів України і Біло-
русі. Назаренко керував відомством з жовтня 
2014 року, коли проект «Стіна» тільки почи-
нався. А пішов у відставку якраз перед тим, як 
посадили його підлеглих, які на цьому проек-
ті погоріли. 

На основі цих дивних збігів напрошується 
висновок: головним завданням колишнього 
керівника прикордонної служби якраз і був 
«правильний розподіл» грошей для проекту 
«Стіна», виділених із держбюджету і коштів 
Євросоюзу. А платити за прикордонний дери-
бан тепер доведеться всім українським плат-
никам податків.

kharkovforum
.com

Початок будівництва «Стіни» Яценюк інспектував особисто
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Закони створені для того, щоб сильний не був yсемогутнім. Латинське прислів’я

  Анна ВОЛОЩУК
Любешівський район 
Фото автора

на межі

В УКРОПІ ЗАЯВИЛИ 
ПРО ТИСК 
НА КАНДИДАТІВ 
У ГОЛОВИ 
ТА ДЕПУТАТИ ОТГ  

  Соломія ДОБРОЛЮБОВА 
Волинь

На Волині напередодні виборів 
в ОТГ влада вдається до 

нечесних методів впливу на 
громадян, які не підтримують 
курс провладних партій. 
Зокрема, людей лякають 
втратою роботи, якщо вони 
будуть балотуватися від 
опозиційної партії УКРОП. 

Якщо й на минулих виборах влада 
використовувала адмінресурс під час 
виборчої кампанії, то цього разу спо-
стерігається значне посилення тиску 
на волинян – керівники установ викли-
кають своїх працівників на «бесіди», під 
час яких вдаються навіть до шантажу. 
Волинський УКРОП оприлюднив відпо-
відну заяву. 

«29 жовтня 2017 року на Волині – ви-
бори голів та депутатів до 19 об’єднаних 
територіальних громад. Наразі триває 
формування списків кандидатів. 

На виборах до ОТГ, які відбулися у 
грудні 2016 року та в квітні 2017 року, 
УКРОП посів перше місце у рейтингу по-
літичних сил, які змагалися за депутат-
ські мандати.  

Загалом на Волині 421 депутат від 
УКРОПу працює у радах різних рів-
нів, – йдеться у тексті заяви. – Під час 
минулих виборчих кампаній люди, які 
висловили нам підтримку і які балоту-
валися від УКРОПу, відчували адміні-
стративний тиск з боку чинної влади, 
яка беззапереч но виконувала всі вка-
зівки порошенківських ставлеників. 

Цієї кампанії тиск значно посилився. 
Адмінресурс працює на повну. Директо-
рів шкіл, педагогів, медиків викликають 
керівники профільних відділів райдерж-
адміністрацій на так звані бесіди, під час 
яких прямим текстом заявляють: бало-
туйтеся від будь-якої партії, але не від 
УКРОПу. Людей шантажують втратою 
роботи. 

Окрім того, з власних джерел нам 
стало відомо, що Волинське обласне 
управління лісового та мисливського 
господарства терміново збирає інфор-
мацію про кількість працівників, які є 
депутатами місцевих органів влади, у 
тому числі і в радах створених ОТГ, та 
про тих, хто балотуватиметься на вибо-
рах 29 жовтня. Відповідний офіційний 
лист управління надіслало на структур-
ні підрозділи, які йому підпорядкову-
ються. 

Окрема стратегія дій – стосовно 
ймовірних кандидатів на посади голів 
об’єднаних територіальних громад. З 
ними особисто зустрічається голова 
Волинської обласної державної адміні-
страції Володимир Гунчик. Методів тис-
ку під час такого спілкування два: обі-
цяння золотих гір або ж попередження 
про ймовірні ризики для репутації 
людини. Додамо, що такі зустрічі щодо 
виборів відбуваються у його робочому 
кабінеті в ОДА». 

Укропівці закликали представників 
Блоку Петра Порошенка «Солідарність»  
припинити використовувати маніпуля-
тивні технології та залякувати людей, 
які сьогодні не підтримують позицію 
провладної партії.  

«Досить замовляти брудні інформа-
ційні кампанії проти ваших опонентів.

Патріотизм – це не насилля, не брех-
ня і не узурпація влади! Припиніть бу-
дувати паркан розколу у громадах. Не 
забувайте: час перебування на ваших 
посадах збіжить. 

Ми не відступимо від своїх переко-
нань! На нашому боці правда!» – наголо-
шують в УКРОПі.  

неСвобода вибору

розправа з неугодними

Не перший рік 
селищний голова 
Любешова 

звертається до усіх 
відомств, аби чиновники 
знайшли кошти 
на реконструкцію 
сміттєзвалища, що є у 
населеному пункті. Бо ж 
за рік-два ресурс смітника 
вичерпається, а що буде 
далі, в селищній раді не 
можуть передбачити. 

ЧИСТЕ СЕЛИЩЕ
У Любешові смітники й урни – 

чи не через кожні сто метрів, на-
лагоджено централізоване виве-
зення сміття. Любешівці кажуть: 
у їхніх дворах чисто і вони задо-
волені.

«З мого двору регулярно ви-
возять сміття. Від житлових бу-
динків його забирають щотижня. 
Ми підписали договори, платимо 
по 15 гривень щомісяця і я цілком 
задоволена. Тішить те, що тепер 
можна піти в ліс погуляти. Саме 
погуляти, а не пройтися смітни-
ком», – каже нам місцева житель-
ка Галина.

За словами селищного голови, 
кандидата на посаду голови Лю-
бешівської об’єднаної територі-
альної громади від УКРОПу Василя 
Корця, сміттєзвалище «узакони-
ли» ще в 2010 році та виготовили 
паспорт об’єкта. А вже централі-
зоване вивезення сміття налаго-
дили на початку 2017 року. Тоді ж 
усіх жителів Любешова, а надто з 
приватного сектора, зобов’язали 
укласти договори з місцевим ко-
мунальним підприємством. 

«Аби забезпечити централі-
зоване вивезення сміття, в нас 
є спеціальний автомобіль. Крім 
того, розроблено графік вивезен-
ня відходів по вулицях, є смітни-
ки. Це величезний плюс для Лю-
бешова, адже раніше сміття було 
розкидано по всій окрузі, а зараз 
цього, на щастя, немає. На вули-
цях розставили контейнери для 
твердих побутових відходів, для 
цього виділили з бюджету гроші. 
Селище стало чистішим», – кон-
статує селищний голова.

«Силами комунального під-
приємства постійно проводимо 
захоронення твердих побутових 
відходів на території сміттєзва-
лища. Для цих робіт у нас є два 
трактори, – розповідає дирек-
тор комунального підприємства 
«Любешів-комфорт-сервіс» Воло-
димир Поліщук. – Слід сказати, що 
в 2016-2017 роках сміття на полі-
гоні побільшало удвічі. Якщо рані-
ше сюди завозили 3300 м3 відхо-
дів, то в 2016 році ця цифра зросла 
до 5000 м3. За шість місяців 2017 
року твердих побутових відходів 
сюди викинули більш як 2600 м3. 
Селищна рада зробила дуже хо-
рошу справу – ухвалила рішення 
про обов’язкове централізоване 

вивезення сміття від житлового 
сектора. Це 1050 договорів. Тобто 
сміття, яке раніше «їхало» в лісові 
масиви, у кювети, в ліси, тепер за-
лишається на полігоні».

За словами посадовців, жите-
лі Любешова вже звикли до того, 
що в них одне сміттєзвалище, і на-
віть самостійно сюди привозять ті 
відходи, які сміттєвоз забрати не 
може. Житель селища Василь Ко-
тик, якого ми зустріли на полігоні, 
каже, що сюди привіз старі речі з 
батьківської хати, яких назбира-
лося на цілий причіп. 

лування території сміттєзвалища, 
його загородження та захоронен-
ня тих твердих побутових відхо-
дів, які було звезено в попередні 
роки.

«Там потрібно провести до-
даткові роботи – згорнути сміття 
в один бік, накрити землю плів-
кою, загорнути відходи назад, 
зробити освітлення, обгородити 
територію, зробити прохідну. У 
2016-2017 роках селищна рада 
знайшла 75 тисяч гривень на екс-
пертизу проекту. І все б гаразд, 
якби ще знайти кошти на втілення 
цього проекту в життя», – каже Ва-
силь Корець.

«Два роки – 2016-2017 – ми 
спільно із селищним головою 
пишемо запити на Міністерство 
екології та природних ресурсів. 
До слова, Мінекології проводило 
конкурс екологічних проектів, але 
ми, на жаль, його не виграли, – жу-
риться директор комунального 
підприємства. – Загальна кошто-
рисна вартість нашого проекту 
реконструкції складає 14 мільйо-
нів, але таких коштів у селищному 
бюджеті немає. Тому неоднора-
зово селищна рада зверталася 
до Міністерства екології та при-
родних ресурсів з проханням ви-
ділити кошти. Також зверталися в 
обласну раду за програмою «Еко-
логія 2017-2020 роки», поки що 
грошей не виділили. Тож полігон 
лишається в тому стані, який є».

Додає: якщо колись сміттє-
звалище було за межею селища, то 
зараз через збільшення приватної 
забудови найближчі будинки сто-
ять за 300 метрів від смітника.

«Нині ми зіштовхнулися з 
банальною бюрократією в кабі-
нетах. Якщо не буде централізо-
ваних кош тів, то самі їх шукати-
мемо. Сподіваюся, що об’єднання 
в територіальну громаду таки за-
лагодить цю проблему. Бо якщо 
рахувати, то бюджет Любешова 
зараз – трохи більш як 6 мільйо-
нів. Після об’єднання в ОТГ цифра 
складатиме близько 133 мільйо-
нів», – констатує Василь Корець.

У цьому прагненні його під-
тримують і жителі селища. 

«Поблизу сміттєзвалища – те-
риторія, де проводимо підготов-
ку водіїв. Щомісяця ми змушені 
прибирати нашу територію, бо з 
полігону туди летить сміття. Було 
б добре, якби смітник обгороди-
ли. А ще краще, якби побудували 
міні-завод із переробки сміття», – 
каже жителька Любешова Тетяна 
Герасимик-Чернова.

До виборів в ОТГ любешівцям 
лишилося недовго. Люди та їхній 
селищний голова сподіваються, 
що вони нарешті зможуть само-
стійно розв’язувати проблеми 
селища, а не чекати, поки на них 
зглянуться вищі чини влади.

У ЧЕРКАСАХ РОЗСТРІЛЯЛИ ДЕПУТАТА

ВОЛИНСЬКІ ТА СТОЛИЧНІ ЧИНОВНИКИ ІГНОРУЮТЬ ПРОХАННЯ 
ЛЮБЕШІВЦІВ ДАТИ ГРОШІ НА РЕКОНСТРУКЦІЮ СМІТТЄЗВАЛИЩА

Полігон для сміття потрібно 
негайно реконструювати

Василь Корець сподівається, 
що проблему зі 
сміттєзвалищем розв’яжуть 
після об’єднання в ОТГ

Любешівець Василь Котик каже, що сміттєзвалище 
взагалі потрібно узаконити в іншому місці

У четвер, 28 вересня, близько 
23-ї години в місті Черкаси 

невідомі вбили депутата міської 
ради, голову Черкаської обласної 
організації «Українського об’єднання 
патріотів – УКРОП» Михайла Бінусова. 
За попередньою інформацією, 
нападники здійснили більш як 20 
пострілів з автомата Калашникова 
в депутата. У результаті нападу 
чоловік загинув на місці.  

Михайло Бінусов був призначений вико-
нувачем обов’язків начальника департамен-
ту ЖКГ Черкаської міськради у вересні цього 
року. Головними завданнями він одразу ви-
значив боротьбу з корупцією та перекриття 
усіх незаконних грошових потоків. УКРОП 
пов’язує цей зухвалий злочин саме з безком-
промісною позицією Михайла Бінусова.

Народні депутати України від УКРОПу за-
кликали генерального прокурора Юрія Лу-
ценка, очільника МВС Арсена Авакова і голо-

ву СБУ Василя Грицака взяти розслідування 
цинічного вбивства під особистий контроль. 
А 3 жовтня вони планують звернутися до 
народних депутатів з трибуни парламенту з 
проханням підтримати аналогічне звернення 
до керівництва країни.

До слова, тієї ж ночі невідомі підірвали 
автомобіль голови фракції УКРОП у Житомир-
ській облраді Наталі Кокітко.

Ці події укропівці розцінюють як тиск влади та 
як чергову спробу залякати опозиційну партію.

«Я працюю в лісовому госпо-
дарстві. І щоразу серце боліло, 
коли бачив, як люди викидають 
домашнє сміття в лісі. Ми й при-
бирали, й чистили, але ж усе не 
зробиш. Це щастя, що в нас є цен-
тралізоване вивезення непотре-
бу», – каже чоловік. 

«РІК-ДВА – І НЕ БУДЕ 
КУДИ ДІВАТИ СМІТТЯ»

За словами директора кому-
нального підприємства «Любешів-
комфорт-сервіс» Володимира 
Поліщука, полігон твердих по-
бутових відходів заповнений на 
90%. І за кілька років його ресурс 
буде вичерпано. 

«Площа полігону – 4,6 гек-
тара. Не можна чекати, поки ми 
його закриємо і не буде куди ви-
возити тверді відходи. Ми спільно 
працюємо над тим, щоб знайти 
кошти, і хочемо провести його ре-
конструкцію», – каже керівник.

За словами любешівського 
селищного голови Василя Корця, 
аби впорядкувати сміттєзвалище, 
у селищній раді виділили кошти 
на проект реконструкції полігону. 
Йдеться про влаштування госпо-
дарських будівель, споруд, обва-

ЯК ЛІС НЕ ДАЛИ 
ЗРОБИТИ СМІТНИКОМ
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Нема мистецтва, кориснішого за медицину. Пліній Старший

  Марта ЮЛАНТОВА
    Фото автора
    Луцьк

медицина

У Волинському 
обласному дитячому 
територіально-

медичному об’єднанні 
(ВОДТМО) є специфічне 
відділення, в палатах якого 
панують стерильна чистота 
й абсолютна тиша. Адже 
тут виходжують діток, 
які народилися з вагою, 
меншою за кілограм. 
Це – відділення реанімації 
новонароджених  
неонатального центру. 
Лише чути, як ритмічно 
клацають давачі 
суперсучасної апаратури. 
Вони пильнують 
найдорожче – життя діток, 
які народилися дочасно. 

ТРИ КОРПУСИ 
ЦЕНТРУ Й ДИТЯЧА 
ЛІКАРНЯ – ПІД 
ОДНИМ ДАХОМ

Маленькі пацієнти важать до 
кілограма, тому лежать у кювезах. 
Якщо, не дай Боже, в малюка зупи-
няється дихання, спрацьовує си-
рена. Майже біля кожного ліжечка 
прикріплена іконка. «Так, цих діток 
охрещують у лікарні, – каже Микола 
Гнатів, головний неонатолог Волині. 
– Минули часи, коли я впускав свя-
щеника уночі через вікно».   

Надію, що малюк повернеться 
додому здоровим і з часом надолу-
жить у розвитку ровесників, батьки 
покладають на лікарів і на Бога. Бо 
чиновники вже 16 років не можуть 
добудувати перинатальний центр, 
де ці дітки могли б народжуватися і 
з перших хвилин бути під наглядом 
професіоналів. Адже нині «важких» 
малюків транспортують реанімобі-
лем із районних пологових будинків. 

Будівництво перинатального цен-
тру в Луцьку триває з 2001 року. Робо-
ти то активізовувалися, то завмирали. 

натуропатія

У ЧИЇХ РУКАХ ДОЛЯ 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ? 

З держбюджету виділяли мільйони 
гривень на добудову центру, однак 
щоразу їх «з’їдала» інфляція. 

Зазначимо, що з 2006 року в 
Україні реєструють діток, народже-
них із вагою від 500 грамів. Щоб ви-
жити, такі малюки мають «дозріти» в 
кювезі, де умови перебування мак-
симально наближені до материн-
ської утроби. Одним для цього треба 
кілька тижнів, іншим – кілька місяців. 
Відповідно, потреба в сучасному пе-
ринатальному центрі з просторими 
палатами стає все гострішою. 

За словами генерального ди-
ректора ВОДТМО Сергія Ляшенка, 
перинатальний центр у Луцьку 
будують за унікальним проектом, 
якого нема в жодній області Укра-
їни. Адже обласна дитяча лікарня і 
перинатальний центр працювати-
муть синхронно й будуть з’єднані 
переходами. Та головне – дитина 
перебуватиме під наглядом лікарів 
ще з утроби матері.

– У перинатальний центр ске-
ровуватимуть вагітних, у яких буде 
ризик не доносити дитинку або ж 
народити малюка з вродженими 
вадами. Висококваліфіковані фахів-
ці надаватимуть допомогу третього 
рівня, яку не надають ні в районних 

лікарнях, ні в Луцькому пологовому 
будинку, – зазначає Сергій Ляшенко.

Нагадаємо, згідно з планом, у 
перинатальному центрі буде три 
корпуси: акушерсько-гінекологічне 
відділення, жіноча консульта-
ція з центром планування сім’ї 
та неонатальний корпус як час-
тина обласної дитячої лікарні. 
Акушерсько-гінекологічний корпус 
розрахований на 102 ліжка і гото-
вий приймати 102 породіллі. За ви-
сновками аудиторів, на сьогодні він 
готовий на 92%. Це відділення кон-
че потрібне Волині, адже Луцький 
пологовий будинок нині переван-
тажений. До того ж, у всіх обласних 
центрах діє по два пологові будин-
ки.  А на Волині взагалі відсутній по-
логовий стаціонар.

– Сьогодні ми змушені їхати по 
недоношену дитинку в район і тран-
спортувати її реанімобілем у неона-
тальний центр, – розповідає Микола 
Гнатів. – Виїзна бригада працює ці-
лодобово за будь-якої погоди. А ще 
не забувайте про якість наших доріг. 
Тому транспортування маленько-
го пацієнта – це завжди ризик для 
персоналу і пацієнта. Адже 60-70% 
новонароджених перевозять на 
штучній вентиляції легень.

нувати вагітність, контролювати її 
перебіг. Якщо жінка з підозрою на 
дочасні пологи буде під наглядом 
лікарів, це усуне багато проблем і 
мами, і дитини. 

Микола Гнатів наголошує: тран-
спортувати проблемну дитинку 
найкраще в утробі матері. Тому в 
перинатальному центрі планують 
сконцентрувати вагітних з найваж-
чими патологіями з усієї області. Це 
дозволить скоротити кількість ви-
кликів виїзної бригади, відповідно, 
медики зможуть швидше надати 
кваліфіковану допомогу. До того ж, у 
новому приміщенні діятиме діагнос-
тична палата-бокс, де новонародже-
ним будуть проводити УЗД і в режи-
мі онлайн консультуватимуться з 
фахівцями провідних клінік столиці.

– Перинатальний центр стане 
науковим, методичним та навчаль-
ним центром для колег із районів. 
Команди лікарів уже навчаються на 
муляжах у пологових залах симуля-
ційного центру, – наголошує Сергій 
Ляшенко. 

Однак обіцянки представників 
виконавчої влади краю здати пери-
натальний центр в експлуатацію – 
лише слова. Керівництво ВОДТМО 
каже, що конкретну допомогу вони 
бачать тільки з боку голови Волин-
ської облради Ігоря Палиці. 

Так, 27 вересня завдяки осо-
бистим перемовинам Ігоря Палиці 
з Прем’єр-міністром України Воло-
димиром Гройсманом уряд України 
виділив 45 мільйонів гривень на 
добудову перинатального центру 
в Луцьку. Хоча остаточна цифра, 
потрібна для завершення будівель-
них робіт, розв’язання кадрових пи-
тань та формування матеріально-
технічної бази установи – майже 
93 мільйони гривень. У заможних 
людей краю є унікальна можливість 
стати меценатами цього соціально-
го проекту. 

Як не захворіти у 
міжсезоння, радить 

натуропат, народна 
цілителька Олена Світко.

Під час епідемії грипу потрібно 
обмежити споживання молочних 
продуктів, зокрема твердих сирів, 
бо вони сприяють утворенню вели-
кої кількості слизу в кишечнику, а 
це, своєю чергою, знижує здатність 
організму протистояти вірусним ін-
фекціям.

У цей період добре постити й 
пити багато рідини – трав’яні чаї, 
гарячу воду з лимоном. За перших 
ознак грипу слід обмежити чи на-
віть повністю вилучити з раціону 
м’ясні страви та бульйони, випічку 
й іншу важкозасвоювану їжу. Щого-
дини треба пити по 10 крапель на-
стоянки ехінацеї пурпурової.

КОКТЕЙЛЬ ІЗ 
ЯБЛУЧНИМ ОЦТОМ

На самому початку хвороби 
чудово допомагає противірусний 
коктейль: до 1 скл. теплої води до-
дати по 1 ст. ложці яблучного оцту 
й меду, а також капнути трохи йоду. 
Перемішати й відразу випити. Дітям 
рекомендовано на ніч змащувати 
всю ступню 5% йодом.

Якщо піднялася температура, 
слід обтерти все тіло яблучним чи 
винним оцтом, розведеним у воді 
в пропорції 1:1. Прохолодні (трохи 
нижче від температури тіла) клізми 
теж сприяють швидкому зниженню 
жару.

ВІРУСИ ЗДОЛАЮТЬ 36 ЛИМОНІВ 
ПРОПОЛІСНЕ МАСЛО

Проти традиційних проблем 
холодної пори року (застуди та гри-
пу) корисно споживати продукти 
бджільництва. Крім звичайного чаю 
з медом, надто, якщо піднялася тем-
пература, можна скористатися про-
полісним маслом: подрібнити 30 г 
прополісу, додати 100 г вершкового 
масла й поварити в емальованій ка-
струлі на слабкому вогні протягом 
15 хв. Відвар увесь час помішувати 
й подумки зичити тому, хто хворіє, 
якнайшвидшого одужання. Готове 
масло перекласти в баночку й по-
ставити у холодильник. Вживати, 
намащуючи на хліб тонким шаром. 
Дітям – 1 ч. ложка на скибку хліба, 
дорослим можна більше. Прополіс-
не масло є також профілактичним і 
стимулювальним засобом, тому його 
слід їсти усім, хто не хоче захворіти.

ГІРЧИЧНИЙ 
КОМПРЕС І ТРАВ’ЯНІ 
ЕКСТРАКТИ

Ще один простий і надзвичайно 
ефективний метод профілактики ві-
русних захворювань – щоденне про-
мивання носоглотки фізіологічним, 
тобто солоним, розчином. Щоранку 
розводити 0,5 ч. ложки солі в 1 скл. 
води й утягувати рідину кожною 
нізд рею, випльовуючи через рот. 
Залишками її ретельно полоскати 
горло. Цим методом послуговува-
лися з давніх часів, тож він, можна 
сказати, перевірений століттями.

Якщо у хворого почалися проб-
леми з диханням, наприклад, хрипи 
в грудях, треба зробити йому гір-
чичний компрес.

Для очищення організму під 
час грипу добре вживати екстракти 
з трав, що чинять потогінну (цвіт 
липи, квітки лаванди, цвіт бузини 
чорної, корінь оману) та відхарку-
вальну (корінь алтеї, насіння льону, 
корінь живокосту, гілки з ягодами 
калини, квітки гісопу, чебрець) дію.

ЦИБУЛЬНИЙ ЧАЙ І 
ХРІН З МЕДОМ

Найчастіший із виявів грипу, 
ГРЗ – кашель. Позбутися його до-
поможуть хрін, лимон зі шкіркою 
та мед. Лимон, ретельно поми-
тий і ошпарений, перекрутити на 
м’ясорубці, обчищений хрін потерти 
на тертці з малими вічками, усе пе-
ремішати в рівних частинах (напри-
клад, 100 г лимонів і стільки ж хрону), 

мед чи пряжений цукор додати за 
смаком. Щогодини-півтори повіль-
но розсмоктувати 1 ч. ложку суміші, 
довго тримаючи її в роті. Якщо мед 
зумовлює у вас алергійну реакцію, 
замініть його пряженим цукром.

Запивати це можна цибульним 
чаєм: цибулину середніх розмірів 
обчистити, нарізати кружальцями, 
залити 2 скл. води й поварити на 
слабкому вогні кілька хвилин. Відвар, 
якщо його підсолодити, можна дава-
ти навіть зовсім маленьким дітям.

Один із найпоширеніших ре-
цептів проти вірусів і застуди 
ґрунтується на використанні 36 
лимонів – саме стільки плодів ци-
трусового дерева треба з’їсти за чо-
тири тижні, тобто 9 лимонів протя-
гом семи днів. Витримати лимони в 
окропі не менш як 15 хв, потім воду 
злити, а плоди зі шкіркою змолоти 
на м’ясорубці, вимішати з цукром 
(у пропорції 1:1). Суміш перекласти 

в емальовану посудину, закрити й 
поставити в холодильник. Вживати 
вранці й увечері, розподіливши рів-
номірно на всі дні. Цей рецепт ко-
рисний тим, у кого в щитоподібній 
залозі з’явилися вузлики.

ЛИСТКИ ГЕРАНІ Й 
НАСІННЯ ЛЬОНУ

Застудні захворювання часто 
супроводжуються ураженнями 
вух, горла й носа, адже ці органи 
взаємопов’язані, й інфекція, так би 
мовити, гуляє з одного до іншого.

Якщо з’явився нежить, спробуй-
те скористатися таким старовинним 
рецептом: потерти на тертці з мали-
ми вічками 20 г цибулі, загорнути 
масу в 2 шматочки марлі й укласти у 
вуха, попередньо змастивши прохо-
ди вазеліном. Виділення з носа від-
разу ж збільшаться. Коли слиз вийде, 
дихати стане легше. Якщо робити цю 
процедуру систематично, нежить 
швидко мине й не дасть ускладнень.

Якщо ж захворіли вуха, скорис-
тайтеся геранню запашною: листок 
рослини розімніть і вкладіть у вухо. 
Та не заштовхуйте далеко, щоб легко 
можна було його вийняти. У разі оти-
тів допомагають гарячі подушечки з 
насінням льону: насіння розігріти на 
сковорідці, висипати в невеликий 
мішечок, за розмірами не набагато 
більший від вушної раковини. Три-
мати на вусі до охолодження. Біль 
ущухне. Цей рецепт добре застосо-
вувати для дітей, які частіше за до-
рослих хворіють на отити.

ПРОБЛЕМНІ 
ПОЛОГИ МАЮТЬ 
ВІДБУВАТИСЯ ЛИШЕ 
У ЛУЦЬКУ 

Неонатальний центр розрахо-
ваний на 55 ліжок для недоношених 
та новонароджених діток, реаніма-
ційне відділення – на 15 малюків. За 
словами Миколи Гнатіва, відділення 
постійно розвивається: медики бе-
руть участь у різних конференціях, 
вивчають сучасні методики й техно-
логії. Якщо виникає потреба, ново-
народжених оперують.  

– Ми оперуємо всі вроджені 
аномалії, крім вад серця – це не 
наш рівень. Таким діткам допомага-
ють київські дитячі кардіологи, які 
приїздять у Луцьк, – каже Микола 
Гнатів. – Але реанімації нема куди 
розширятися. Треба зменшувати 
кількість проблемних діток, вкла-
даючи у майбутніх мам. Тобто пла-
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Микола Гнатів демонструє 
ліжечко для нового пацієнта

Під час епідемії корисно пити трав’яні чаї

Сергій Ляшенко: 
«Перинатальний центр у 
Луцьку буде унікальним»
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Довідка: ТОВ «АГСОЛКО Україна» займається 
постачанням імпортної сільгосптехніки, зернового 
обладнання, будівельної, комунальної та складської 
техніки, комерційних автомобілів, запасних частин, а 
також усіх елементів агротехнологій – насіння, ЗЗР, 
добрив та здійснює сервісне обслуговування. 
Тел. (044) 290 76 26, www.agsolco.com

СМАЛЕЦЬ – ЦЕ НЕ ТІЛЬКИ ЇЖА, А Й ЛІКИ

ГРИБИ УНІВЕРСАЛЬНІ 

Для цього рецепту підійдуть будь-які 
гриби: маслюки, білі, молоді бабки, зе-

лениці. Їх потрібно почистити й обсмажи-
ти в олії. Смажити треба довго, помішуючи, 
доки вони не розсипатимуться у сковоро-
ді й не випарується сік. Розкласти в чисті 
пропарені банки. Залити олією, в якій сма-
жилися. 

Узимку з таких грибів варять суп, пере-
мелюють на м’ясорубці й готують начинку 
для відбивних, м’ясних рулетів чи пиріжків. 

ГРИБИ З КВАСОЛЕЮ

• 1 кг квасолі • 3 кг помідорів 
• 1,5 кг моркви  • 1,5 кг будь-яких грибів
• 1 скл. цукру  • 1 скл. олії • 0,5 скл. оцту
• 2,5 ст. ложки солі  
• 4 горошини чорного перцю

Квасолю замочити на ніч, зранку від-
варити протягом 40 хв. Відцідити. Гриби 
порізати соломкою. Помідори ошпари-
ти, зняти шкірку і змолоти на м’ясорубці. 
Моркву натерти на тертці з великими 
отворами. 

Помідори, моркву і гриби вимішати, 
додати цукор, чорний перець, олію і по-
ставити на вогонь. Коли маса закипить, 
всипати квасолю і варити 35-40 хв. За 5 хв 
до готовності додати оцет. Масу розкласти 
у пропарені банки і стерилізувати півгоди-
ни. Закатати, перевернути кришками до-
низу, вкутати на 12 год.

ТЕРТІ ЯБЛУКА 
З КОРИЦЕЮ 
На 3 кг яблук: 
• 1 кг цукру 
• 2-3 ст. ложки меленої кориці

 
Яблука помити, обібрати, натерти на 

буряковій тертці. Покласти у каструльку, 
додати цукор, перемішати. Через 10 хв, 
коли яблука пустять сік, поставити на во-
гонь. Варити, помішуючи, на слабкому 
вогні, 20 хв, поки маса не посвітлішає й не 
стане напівпрозорою. Наприкінці всипати 
корицю та перемішати. Якщо яблучна маса 
надто кисла – можна досипати на свій смак 
ще трохи цукру. Викладати гарячу яблучну 
масу в стерилізовані банки, закривати ме-
талевими кришками.

Це чудова начинка до млинців, пиро-
гів, рулетів та штруделів.
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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

вантажопідйомністю
Свинячий жир засвоюється 
організмом людини на 95%. 
Переважно смалець застосовують 
для приготування страв, але відомі 
і його зцілювальні властивості. 

Так, народна медицина рекомендує 
смалець у невеликій кількості вживати за 
пухлин, виразок кишечника і шлунка. Сма-
лець входить як основа до складу багатьох 
мазей, розтирань тощо. 

Мазь проти екземи. Кілька видів ква-
солі підсмажити і перемолоти у кавомолці. 
Отримане борошно змішати зі смальцем 
до утворення кашкоподібної маси. Цю мазь 
втирають у шкіру вранці і ввечері. Змивають 
відваром різних сортів квасолі. Лікування 
тривале. 

Проти опіків. 0,5 кг подрібненого свіжо-
го кореня лопуха залити 0,5 л води (краще 
дистильованої), варити доти, доки випарить-
ся до половини об’єму. Додати 125 г смаль-
цю. Перемішати й лишити на добу, закривши 
щільно кришкою. Після цього можна додати 
ще 60 г яловичих мізків і перемішати. 

Проти старих ран. Узяти в рівних час-
тинах свиняче сало, віск і ялинову смолу. 
Поварити суміш протягом 5-10 хв в емальо-
ваному посуді на слабкому вогні, постійно 
помішуючи. Отриману мазь ще гарячою пе-
релити в скляну банку й охолодити. Змащу-
вати хворе місце двічі-тричі на добу.

Біль у суглобах. На ніч зробити такий 
компрес: змастити хворий суглоб смаль-
цем, зверху покласти вощений папір, укута-
ти вовняним шарфом. 

Для поліпшення рухомості травмова-
ного суглоба. 100 г смальцю змішати з 1 ст. 
ложкою кухонної солі і втирати в ділянку су-
глоба. Укутати теплою тканиною.
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сільське господарство КОМПАНІЯ «АГСОЛКО УКРАЇНА» 
ПРОВЕЛА НА ВОЛИНІ ДЕНЬ 
ПОЛЯ З ДЕМОНСТРАЦІЄЮ 
ТЕХНІКИ CASE IH ТА GASPARDO*
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Увересні компанія 
«АГСОЛКО Україна» 

провела День поля, 
присвячений 
демонстрації техніки, 
яку використовують для 
підготовки ґрунту до посіву 
озимих культур, у селі 
Уховецьк Ковельського 
району. Захід підтримали 
два відомі виробники 
сільгосптехніки – Case IH 
та Maschio Gaspardo, чиїм 
офіційним дилером є 
компанія. Подія відбулася 
на землях та за сприяння 
СТОВ «Васюти» – давнього 
ділового партнера 
«АГСОЛКО Україна».

Звертаючись до гостей і учас-
ників Дня поля, директор компанії 
Роман Осадчий наголосив: «Наразі 
агропромисловий сектор – галузь, 
що найбільш динамічно розви-
вається в Україні. Наше завдан-
ня – надати аграріям інструмен-
ти й рішення для ефективного і 
цивілізованого господарювання 
та ведення бізнесу, забезпечити 
саме тою технікою і технологіями, 
що максимально відповідатимуть 
їхнім потребам, можливостям та 
специфіці діяльності». 

Привітали гостей і господарі 
свята – директор СТОВ «Васюти» 
Геннадій Гадзовський та його 
заступник, управляючий госпо-
дарством Микола Пальчук, який 
розповів, що підприємство вже 
понад два роки плідно співпра-
цює з «АГСОЛКО Україна», посту-
пово оновлюючи і модернізуючи 
парк техніки. 

«АГСОЛКО Україна» є офіцій-
ним дилером Саse IH у Волинській 
області. Під час демонстрації ро-
боти техніки в польових умовах 
відвідувачі оцінили переваги двох 
популярних моделей тракторів 
виробництва Саse IH – Case IH 
Farmal JX110 потужністю 110 к. с., 
а також Case IH Puma 155 потуж-
ністю 155 к. с.  Обидві моделі трак-
торів забезпечують потрібну по-
тужність для виконання повного 
циклу сільськогосподарських 
робіт – починаючи з основного 
обробітку ґрунту, культивації, по-
сіву та закінчуючи виконанням 
транспортних робіт. До того ж, 
при агрегатуванні зі знаряддям 
різного призначення і модифіка-
цій, вони мають чудове співвід-
ношення потужності та ваги для 
досягнення максимальної про-
дуктивності й економії палива. 

У рамках демопоказу в комп-
лексі з трактором Case IH Farmal 
JX110 відвідувачам продемон-
стрували можливості причіпної 

зернової сівалки Gaspardo Maria 
SC400, що здійснює високоточ-
ний посів із внесенням добрив у 
широких межах норм висіву (від 
4 до 820 кг/га). Це  дозволяє зеко-
номити дорогий насіннєвий мате-
ріал, а також підвищити врожай-
ність завдяки оптимальній нормі 
висіву. Сівалки такого типу ефек-
тивні, прості та надійні в експлуа-
тації. Вони забезпечують посів 
дуже широкого спектру культур 
(від дрібнонасінних до бобових) 
і є ідеальним інструментом для 
висівання і за традиційною, і за 
мінімальною технологією оброб-
ки ґрунту. 

Трактор Case IH Puma 155 по-
тужністю 155 к. с. було продемон-
стровано в роботі у комплексі з 
4-корпусним плугом Akpil KM180 
з унікальними відвалами типу 
Scandinavia. Великий запас потуж-
ності трактора дозволив гостям 
наочно оцінити переваги роботи 
плуга, що мають найбільший по-
пит у країнах Західної та Північної 

Європи завдяки високій якості, 
хорошим експлуатаційним влас-
тивостям та доступній ціні. 

Далі відбулася демонстрація 
в роботі глибокорозпушувача 
Gaspardo Artiglio 400/7, що є од-
ним з найпопулярніших на ринку 
машин подібного класу завдяки 
потужності, надійності та якості 
обробітку ґрунту. Хоча агрегат 
здатен працювати на глибину до 
55 см, його налаштували на гли-
бину 42 см – цього було достат-
ньо для умов конкретного поля. 

Дуже зацікавили ще кілька 
продуктів з лінійки Gaspardo – 
сівалка точного висіву Gaspardo 
MTR 8 та комбінований дискола-
повий ґрунтообробний агрегат 
Gaspardo DRACULA, особливістю 
якого є одночасне виконання 
кількох операцій – подрібнення 
та перемішування рослинних за-
лишків, рихлення чизельними 
лапами на глибину до 30 см, ви-
рівнювання та компактування 
обробленого шару.   

Для демонстрації унікаль-
ного 3-кор пус ного оборотного 
плуга Akpil Mix Due 2+1, який 
було розроблено спеціально для 
агрегатування з малопотужни-
ми тракторами потужністю від 
70 к. с., з сусіднього господарства 
доставили п’ятирічний трактор 
китайського виробництва YTO 
X804 потужністю 80 к. с. Трактор 
був у прекрасному технічному 
стані, тому продемонстрував від-
мінні тягові характеристики під 
час оранки на глибину 32 см на 
максимальній ширині захвату на 
корпус 40 см. 

Секрет такої продуктивності 
полягає в тому, що трактори YTO 
X804 виготовляють за ліцензією 
FIAT на найбільшому тракторно-
му заводі Китаю. В останні роки 
вони набувають усе більшої по-
пулярності в сегменті тракторів 
до 150 к. с., значно випереджаючи 
конкурентів за потужністю та на-
дійністю двигуна (ліцензія Perkins), 
загальною паливною економічніс-
тю (економія на споживанні па-
лива складає 25-30% порівняно з 
аналогами вітчизняного виробни-
цтва), наявністю якісно скомпоно-
ваної трансмісії FIAT (Італія), надій-
ного зчеплення LUK (Німеччина). 
Також трактор оснащений ком-
фортабельною герметичною кабі-
ною з пневмосидінням Grammer 
та системою кондиціонування, 
потужною гідросистемою та навіс-
кою вантажопідйомністю до 2,9 т. 

У статичному показі було 
представлено розкидач добрив 
Akpil Siew 1000l ємністю 1000 л, 
який господарство придбало на-
весні. Зацікавив гостей заходу і 
причіпний грейдер Pronar RD-Z24. 
Недорога, але вкрай потрібна у 
господарстві машина для пла-
нування польових доріг працює 
перший сезон, але господарі вже 
встигли полагодити всі свої по-
льові дороги.

Крім сільськогосподарської 
техніки, під час заходу відвідувачі 
мали можливість ознайомитися з 
навантажувальною та іншою спе-
ціальною технікою. На демонстра-
ційному майданчику компанія 
«АГСОЛКО Україна» представила 
свої популярні машини від різних 
виробників, серед яких – фрон-
тальний навантажувач CHANGLIN 
936X та вантажний автомобіль 
JAC N56.

День поля у СТОВ «Васюти» (с. Уховецьк 
Ковельського району Волинської області)

Трактор Case IH Farmal JX110 з причіпною 
зерновою сівалкою Gaspardo Maria SC400

Свинячий жир може бути цілющим
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ВІВТОРОК 10 жовтня
06.00, 09.05 Д/с «Садові 

скарби»
06.30, 07.30, 07.40, 08.15, 

14.20, 23.20 Світ он лайн
06.35 Д/с «Розкриття 

Америки»
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.20 М/с «Чорний пірат»
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.15 Т/с «Епоха честі»
13.00, 15.00, 18.05, 

21.00, 01.55 Новини
13.10, 14.30 Радіо. День
13.50, 22.15 Складна 

розмова
15.15 Фольк-music
16.40 Покоління Z
17.10, 00.30 Д/с 

«Порятунок ферми»
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35, 01.40 Новини. 

Культура
19.00 Перший на селі
19.25 Д/с «Традиційні 

свята Мацурі»
20.25 Наші гроші
21.50, 02.35 Новини. 

Спорт
22.50 Д/с «Супервідчуття»
23.30, 02.50 Д/с 

«Обличчя Америки»
03.45 Т/с «Роксолана»
05.35 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

UA: ПЕРШИЙ

03.45 Абзац
05.39, 06.55 Kids Time
05.40 М/с «Пригоди кота 

в чоботях»
07.00 Т/с «Щасливі 

разом»
10.30 Т/с «СашаТаня»
12.10 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
15.20 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Половинки
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Зірки під гіпнозом
02.15 Зона ночі

НОВИЙ КАНАЛ
06.55, 15.25 «Все буде 

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

15»
12.25 «МастерШеф - 6»
17.30, 22.00 Вікна-

Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 7»
00.00 «Один за всіх»
01.15 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
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»
02.20 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок 

з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
03.20 Сьогодні

09.15 Зірковий шлях
10.40 Свекруха або невістка
11.40 Реальна містика
13.40, 15.30 Т/с 

«Черговий лікар 3»
16.00, 04.50 Т/с «Адвокат»
18.00 Т/с «Жіночий лікар 3»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Балерина»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.20 Х/ф «Цар 

скорпіонів 2: 
Сходження воїна»

УКРАЇНА
06.00, 19.00 Бандитський 
Київ 07.20, 13.10 Правила 
життя 08.20 Правда життя 
09.20, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.20, 
17.00 Найдивовижніші 
тварини 11.20 Велика 
пустеля 12.10 Таємниці 
дефіциту 14.10 Містична 
Україна 15.10 Нові 
технології війни 16.00, 
20.50 Скарби зі звалища 
18.00, 22.40 Життя після 
людей 19.50 Таємниці 
кримінального світу 23.40 
Історичні битви 00.30 
Паранормальний світ 
01.20 Ризиковане життя 
02.40 Війна всередині нас 

МЕГА

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

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

09.30, 11.00 «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 Т/с «Свати»
22.00 «Життя без обману 

2017»
23.15 Х/ф «Сурогат»
00.10 Х/ф «Сурогат»
01.25 Т/с «Пончик Люся»
02.25 «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»

11.10, 12.25, 20.40 Т/с 
«Мата Харі»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.15, 05.15 
«Подробиці»

00.35 Т/с «Тільки про 
любов»

03.00 «Скептик»
03.25 «уДачний проект»
03.55 «Готуємо разом»

ІНТЕР

05.30, 20.20 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.20 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Більше ніж правда
11.10, 13.20 Х/ф «Битва 

драконів»
13.35 Скетч-шоу «На 

трьох»
14.10, 16.10 Т/с «На 

безіменній висоті»
16.20, 22.35 Т/с «Балада 

про бомбера»
17.25 Т/с «Пес-3»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Пес-3»
23.35 Х/ф «Кривавий 

спорт»
01.25 Т/с «Невдача 

Пуаро»
03.10, 04.40 Дивитись 

усім!
04.10 Служба розшуку 

дітей
04.15 Студія Вашингтон

ICTV

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 05.30 Корисні 

підказки

07.10 Це наше-це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 Т/с «Чудесна 

подорож Нільса з 

дикими гусьми»

11.55 Панянка-селянка

12.55, 22.00, 02.00 

Казки У

13.25, 16.50, 00.00, 02.50 

Країна У

14.25 Готель Галіція

15.30, 03.40 Віталька

17.50 Казки У Кіно

18.55, 21.00 Одного разу 

під Полтавою

19.55, 23.00 Танька і 

Володька

01.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

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

репортаж»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.15 «Такти і факти»
11.10 Т/ц «Зустріч для Вас»
11.30, 16.30, 23.25 Тема дня
12.00 «Варто знати»
13.00 «Гартуємось!»
13.20 Т/ц «Роки і долі» 

(театр ляльок)
13.40, 05.30 «Волинська 

веселка»
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 Т/ф «Конституція 

Пилипа Орлика»
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»

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 

історії»

АВЕРС 14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Шукаємо таланти
15.00 Т/с «Посмішка 

звіра»
16.00 ЧП+
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 Т/с «Посмішка 

звіра»
03.05 Т/с «Роксолана»
04.00 Волинський 

портрет
04.30 Обережно, діти!
05.00 Т/с «Посмішка 

звіра»

06.00, 09.05 Д/с «Садові 
скарби»

06.30, 07.30, 07.40, 08.15, 
14.20, 16.30, 17.40, 
23.20 Світ он лайн

06.35 Д/с «Розкриття 
Америки»

07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.20 М/с «Чорний пірат»
09.30 Т/с «Гранд готель»
11.15 Т/с «Епоха честі»
13.00, 15.00, 18.05, 

21.00, 01.55 Новини
13.10, 14.30 Радіо. День
13.50 Перша шпальта
15.15, 00.20 Д/с «Вагасі - 

японські смаколики»
16.40 Хто в домі хазяїн?
17.15, 05.40 Вікно в 

Америку
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35, 01.40 Новини. 

Культура
19.00 До справи
19.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром
20.15 Д/ф «Генічеськ»
21.50 Новини. Спорт
22.15 Д/с «Супервідчуття»
23.30 Д/с «Обличчя 

Америки»
02.50 Д/с 

«Латиноамериканська 
музика»

03.45 Т/с «Роксолана»

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»
10.45, 12.20 «Міняю 

жінку - 7»
13.45, 14.45 Т/с «Свати 

- 4»
15.45 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.30 Т/с «Свати»
22.00 «Гроші»
23.15, 00.10 «Танці з 

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

05.40 «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, 12.25 Т/с «Любка»
16.10 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.10, 05.15 
«Подробиці»

20.40 Т/с «Мата Харі»
00.35 Т/с «Тільки про 

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

05.40, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.25 Факти тижня. 100 
хвилин

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.15 Антизомбі
11.10, 13.20 Х/ф «Ковбої 

проти прибульців»
14.20, 16.10 Х/ф «Битва 

драконів»
16.25 Х/ф «Термінатор-3. 

Повстання машин»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Пес-3»
22.30 Свобода слова
00.55 Х/ф «Хулігани»
02.35, 04.45 Дивитись 

усім!
03.20 Провокатор

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 05.30 Корисні 

підказки

07.10 Це наше-це твоє

07.15 Мультмікс

10.30 Х/ф «Вільям і 

Кейт»

11.55 Панянка-селянка

12.55, 22.00, 02.00 

Казки У

13.25, 16.50, 00.00, 02.50 

Країна У

14.25 Готель Галіція

15.30, 03.40 Віталька

17.50 Казки У Кіно

18.55, 21.00 Одного разу 

під Полтавою

19.55, 23.00 Танька і 

Володька

01.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»

07.05 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

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

глобусі»
08.00 Мультфільм
08.10 «Загублені в часі»
08.25, 01.20 «Волинська 

веселка»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині» (дайджест)
10.25 Х/ф «Мамо, я 

льотчика люблю»
12.00 Т/ц «Роки і долі»
12.25 Мультсеріал
13.35 Т/ц «Галерея 

портретів» (В. Стефаник)
15.00 «Такти і факти»
16.00 Новини. День
16.30, 23.30 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
21.30 «Час країни»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

23.00 «Спорт для всіх»
01.40 Т/ц «Києвотека»
02.10 Т/ц «Історія без 

купюр»
02.35 «Фольк-music»
03.35 Т/ц «Роки і долі»
04.30 «Музичний 

проспект»
05.15 Т/ц «Мандруємо 

вдома»
05.30 Т/ц «Живописна 

Сіверія»
06.00 Т/ц «Історія без 

купюр»
06.25 Т/ц «Музеї Волині»

07.05, 15.25 «Все буде 
добре!»

09.05 Х/ф «Кохання на 
два полюси»

11.00 Х/ф «Я подарую 
собі диво»

13.00 «Битва екстрасенсів 
17»

17.30, 22.00 Вікна-
Новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»

20.00, 22.45 «Хата на 
тата»

02.20 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

03.20 «Найкраще на ТБ»

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, 01.40 «Навколо М»
22.00 Х/ф «Цей 

незручний момент»
23.50 Х/ф «Дітородні»
02.30 «Нічне життя»

03.00, 02.55 Зона ночі
06.00, 07.45 Kids Time
06.05 Х/ф «Олександр і 

жахливий день»
07.50 Х/ф «Ліга 

видатних 
джентельменів»

10.00 Х/ф «Перший 
месник»

12.20 Х/ф «Перший 
месник: Інша війна»

15.10 Т/с «Не родись 
вродлива»

19.00 Ревізор
22.00 Страсті за 

Ревізором
00.35 Х/ф «У вигнанні»
02.50 Служба розшуку 

дітей

06.30, 07.10, 08.15 Ранок 
з Україною

07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.50, 
02.15 Сьогодні

09.15 Зірковий шлях
11.30, 15.30 Т/с «Будинок 

на холодному ключі»
16.00, 04.50 Т/с «Адвокат»
18.00 Т/с «Жіночий 

лікар 3»
19.45 «Говорить Україна»
21.35 Футбол. 

Кваліфікація ЧС-2018. 
Україна - Хорватія

00.10 Х/ф «Цар 
скорпіонів 2: 
Сходження воїна»

04.00 Реальна містика

06.00 Бандитська Одеса 
07.20, 13.10 Правила 
життя 08.20 Правда життя 
09.20, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.20, 17.00 
Найдивовижніші тварини 
11.20 Велика пустеля 
12.10 Таємниці дефіциту 
14.10, 00.30 Містична 
Україна 15.10 Нові 
технології війни 16.00, 
20.50 Скарби зі звалища 
18.00, 22.40 Життя після 
людей 19.00 Бандитський 
Київ 19.50, 02.50 
Таємниці кримінального 
світу 23.40 Історичні 
битви 

ПОНЕДІЛОК 9 жовтняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 16.30 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00, 08.00 Новини «На 

часі». Спецвипуск
07.30, 08.30, 18.55, 

22.00, 00.30, 03.00 
Погода

07.35 Євромакс
08.35 Феєрія мандрів
09.00 Х/ф «Наталка 

Полтавка»
10.10 М/ф «Пісня ангела»
11.10 2Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20, 17.20 Забави
12.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
14.00 Сад. Город. Квітник
14.15 Шукаємо таланти
15.00 Т/с «Посмішка 

звіра»

АВЕРС 16.00 ЧП+
17.00 Ломастер
17.30 Рандеву
18.00 МузейОк
18.30, 20.30, 22.05 

Вголос
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На часі»
19.00 Т/с «Роксолана»
20.00 Глобал 3000
20.40 Вечірня казочка
21.00 Дайджест
22.15 Серіал «За 

службовим 
обов’язком»

23.30 Обережно, діти!
00.35 Т/с «Посмішка 

звіра»
03.05 Т/с «Роксолана»
04.00 Волинський 

портрет
04.30 Обережно, діти!
05.00 Т/с «Посмішка 

звіра»

Фільм «Я подарую собі диво»

11:00

stb.ua

Фільм «Битва драконів»

11:10

rutracker.org

НАТАЛЯ ДЕНИСЕНКО 
СТАЛА МАМОЮ  

Зірка серіалу «Село 
на мільйон-2» 

Наталя Денисенко 
на своїх сторінках в 
соціальних мережах 
повідомила радісну 
новину – актриса та ї ї 
чоловік і український 
актор Андрій 
Фединчик уперше 
стали батьками: 
«Ми такі щасливі 

приїхали до пологового будинку, 
оскільки почався день народження 
нашого сина.

Ми так його чекали. Скоро напишу, як 
це було, дуже хочеться зберегти ці відчуття. 
Це неймовірні емоції, сильніші за будь-яке 
вибухове кіно. Мої чоловіки все мужньо 
витримали й допомагали мені. Це було не-
забутньо. Тепер ми тато і мама. Дякую Богу 
і природі за таке диво», – підписала фото-
графію Наталка.

Хлопчик народився з вагою 3 кілогра-
ми і зростом 52 см.

зіркове поповнення

ukr.segodnya.ua
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ЧЕТВЕР 12 жовтня
06.00, 09.05 Д/с «Садові 

скарби»
06.30, 07.30, 07.40, 08.15, 

09.30, 14.20, 16.35, 
23.20 Світ он лайн

06.35 Д/с «Розкриття 
Америки»

07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.50 Від першої особи
08.20 М/с «Чорний пірат»
09.40 Докудрама 

«Доньки Єви»
11.15 Т/с «Епоха честі»
13.00, 15.00, 18.05, 

21.00, 01.55 Новини
13.10, 14.30 Радіо. День
13.50 Слідство. Інфо
15.15 Надвечір’я. Долі
16.40 М/с «Книга джунглів»
17.10, 00.30 Д/с 

«Порятунок ферми»
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35 Новини. Культура
19.00 Д/ф «Дружини. 

П’ять випадкових 
історій жінок в армії»

19.15 Д/ф «Дев’ятнадця-
ти річний командир»

19.25 Д/с «Традиційні 
свята Мацурі»

20.25 «Схеми»
21.50 Новини. Спорт
22.50 Д/с «Супервідчуття»
23.30, 02.50 Д/с 

«Обличчя Америки»
03.45 Т/с «Роксолана»
05.30 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.55 Зона ночі
03.45 Абзац
05.39, 06.55 Kids Time
05.40 М/с «Пригоди кота 

в чоботях»
07.00 Т/с «Щасливі 

разом»
09.50 Т/с «СашаТаня»
12.10 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
01.50 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 15.25 «Все буде 

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

15»
12.25 «МастерШеф - 6»
17.30, 22.00 Вікна-

Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00 «Зважені та щасливі 

- 7»
22.45 «Зважені та 

щасливі»
23.30 «Один за всіх»
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»
02.20 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок 

з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
02.50 Сьогодні

09.15 Зірковий шлях
10.40 Свекруха або 

невістка
11.40 Реальна містика
13.40, 15.30 Т/с 

«Черговий лікар 3»
16.00, 04.50 Т/с 

«Адвокат»
18.00 Т/с «Жіночий 

лікар 3»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Балерина»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00, 19.00 Бандитський 
Київ 07.20, 13.10 
Правила життя 08.20 
Правда життя 09.20, 
21.40 Мистецтво 
виживання 10.20, 
17.00 Найдивовижніші 
тварини 11.20 У пошуках 
краси 12.10 Жертви 
краси 14.10 Містична 
Україна 15.10, 23.40 
Історичні битви 16.00, 
20.50 Скарби зі звалища 
18.00, 22.40 Життя після 
людей 19.50 Таємниці 
кримінального світу 
00.30 Україна: забута 
історія 03.40 Чорна 
піхота 04.40 Майор 
«Вихор» 05.40 Місто 

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, 11.00 «Чотири 
весілля»

12.20, 13.50 «Міняю 
жінку»

15.00 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання»

20.30 «Секретні 
матеріали»

20.50 Т/с «Свати - 2»
22.00 «Світ навиворіт - 9»
23.00 «Право на владу 

2017»
00.40 «Гроші»
02.05, 04.35 Т/с «Пончик 

Люся»

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»

11.10, 12.25, 20.40 Т/с 
«Мата Харі»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.15, 05.15 
«Подробиці»

00.35 Т/с «Тільки про 
любов»

03.00 «Скептик»
03.25 «уДачний проект»
03.55 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.30 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Секретний фронт
11.10, 13.20 Х/ф 

«Патруль часу»
13.40 Скетч-шоу «На 

трьох»
14.05, 16.10 Т/с «На 

безіменній висоті»
16.20 Т/с «Балада про 

бомбера»
17.25 Т/с «Пес-3»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Т/с «Пес-3»
22.40 Х/ф «У пеклі»
00.35 Т/с «Невдача 

Пуаро»
02.30 Т/с «Слідчі»
04.15 Служба розшуку 

дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.45 Т/с «Відділ 44»

ICTV

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 05.30 Корисні 

підказки

07.10 Це наше-це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 Т/с «Чудесна 

подорож Нільса з 

дикими гусьми»

11.55 Панянка-селянка

12.55, 22.00, 02.00 

Казки У

13.25, 16.50, 00.00, 02.50 

Країна У

14.25 Готель Галіція

15.30, 03.40 Віталька

17.50 Казки У Кіно

18.55, 21.00 Одного разу 

під Полтавою

19.55, 23.00 Танька і 

Володька

01.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

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

уст»
08.00 «Уряд на зв’язку з 

громадянами»
08.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
09.00 «Ранок «Нової 

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

волиняни»
12.30 «Відкрите місто»
13.25 Т/ц «Історія без 

купюр»
13.55 Т/ц «Хочу бути»
14.10 Т/ц «Абетка здоров’я»
14.35 Мультсеріал
15.00 «Український клуб»
16.00 Новини. День
16.30, 23.00 «Схід і Захід 

- разом!»
17.00 «Дитячий світ»
17.15 «Кошик творчих ідей»
17.35 Т/ф «М. Кравчук: 

«Моя любов - Україна і 
математика»

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 Т/ф «Світ знає, що 

він - українець»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
23.25 «Серце віддаю 

дітям»
23.40 Т/ц «Обличчя 

війни»
00.30 «Актуально»ц
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 Т/ц «Обрані часом»
05.10 «Волинська 

веселка»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 16.30 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

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

07.35 У фокусі Європа
08.35, 04.10 Феєрія 

мандрів
09.00 Т/с «Сад 

Гефсиманський»
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 Т/с «Посмішка звіра»
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 «Сад 

Гефсиманський»
20.00 Євромакс
20.40 Вечірня казочка
21.00 Заживемо
22.15 Серіал «За 

службовим 
обов’язком»

23.30 Обережно, діти!
00.35 Т/с «Посмішка 

звіра»
03.05 Т/с «Сад 

Гефсиманський»
04.30 Обережно, діти!
05.00 Т/с «Посмішка звіра»

РІКІ МАРТІН ОДРУЖИТЬСЯ 
З КОХАНИМ ЧОЛОВІКОМ

Пуерториканський співак Рікі 
Мартін оголосив про одруження 

з коханим чоловіком – художником 
Джваном Йосефом. «Наразі повним 
ходом триває підготовка до весілля», – 
розповів артист журналові Ocean Drive.

«Це буде 
велика подія. 
Про неї го-
воритимуть. 
Ось чому я 
роблю це пу-
блічно і зби-
раюся розді-

лити своє весілля з усім світом», – пояснив 
співак.

«Більшість родичів мого нареченого з 
Сирії. Тож, може, вони не зможуть приїха-
ти до США. Відтак ми могли би розглянути 
Стокгольм чи Іспанію», – поділився Рікі.

Співак розповів про власну нетради-
ційну сексуальну орієнтацію у 2010 році. 
У зірки підростають двоє синів Матео та 
Валентино, яких йому народила сурогатна 
мати. 

гоп за них!

Фільм «У пеклі»

22:40

СЕРЕДА 11 жовтня
06.00, 09.05 Д/с «Садові 

скарби»
06.30, 07.30, 08.15, 14.20, 

16.35, 23.20 Світ он лайн
06.35 Д/с «Розкриття 

Америки»
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.50 Від першої особи
08.20 М/с «Чорний пірат»
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.15 Т/с «Епоха честі»
13.00, 15.00, 18.05, 

21.00, 01.55 Новини
13.10, 14.30 Радіо. День
13.50 Наші гроші
15.15 До справи
15.50, 05.40 Д/с 

«Мистецький пульс 
Америки»

16.40 М/с «Книга 
джунглів»

17.10, 00.30 Д/с 
«Порятунок ферми»

17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35, 01.40 Новини. 

Культура
19.00 Культурна афіша 

здорової людини
19.25 Д/с «Традиційні 

свята Мацурі»
20.25 Слідство. Інфо
21.50, 02.35 Новини. 

Спорт
22.15 Світло
23.25 Мегалот
23.30, 02.50 Д/с 

«Обличчя Америки»
03.45 Т/с «Роксолана»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.35 Зона ночі
03.45 Абзац
05.39, 06.55 Kids Time
05.40 М/с «Пригоди кота 

в чоботях»
07.00 Т/с «Щасливі 

разом»
09.50 Т/с «СашаТаня»
12.10 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
01.30 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 15.25 «Все буде 

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

15»
12.20 «МастерШеф - 6»
17.30, 22.00 Вікна-

Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 7»
00.40 «Один за всіх»
01.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 

Нова історія»
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»
02.20 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок 

з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
02.50 Сьогодні

09.15, 03.40 Зірковий 
шлях

10.40 Свекруха або 
невістка

11.40 Реальна містика
13.40, 15.30 Т/с 

«Черговий лікар 3»
16.00, 04.50 Т/с 

«Адвокат»
18.00 Т/с «Жіночий лікар 3»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Балерина»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
07.20, 13.10 Правила 
життя 08.20 Правда життя 
09.20, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.20, 17.00 
Найдивовижніші тварини 
11.20 У пошуках краси 
12.10 Таємниці дефіциту 
14.10 Містична Україна 
15.10, 23.40 Історичні 
битви 16.00, 20.50 
Скарби зі звалища 18.00, 
22.40 Життя після людей 
19.00 Бандитський 
Київ 19.50 Таємниці 
кримінального світу 
00.30 Паранормальний 
світ 01.20 Підроблена 
історія 04.40 Наші 

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, 11.00 «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»
20.50 Т/с «Свати»
22.00, 23.40, 00.10 

«Міняю жінку - 12»
01.40 Т/с «Пончик Люся»
02.25 «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»

11.10, 12.25, 20.40 Т/с 
«Мата Харі»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.15, 05.15 
«Подробиці»

00.35 Т/с «Тільки про 
любов»

03.00 «Скептик»
03.25 «уДачний проект»
03.55 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.10, 13.20 Х/ф 

«Кривавий спорт»
13.40 «На трьох»
14.20, 16.10 Т/с «На 

безіменній висоті»
16.45, 22.45 Т/с «Балада 

про бомбера»
17.30 Т/с «Пес-3»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Пес-3»
23.45 Х/ф «Патруль 

часу»
01.40 Т/с «Невдача 

Пуаро»
03.20, 04.45 Дивитись 

усім!
04.20 Студія Вашингтон

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Т/с «Чудесна 

подорож Нільса з 
дикими гусьми»

11.55 Панянка-селянка
12.55, 22.00, 02.00 

Казки У
13.25, 16.50, 00.00, 02.50 

Країна У
14.25 Готель Галіція
15.30, 03.40 Віталька
17.50 Казки У Кіно
18.55, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
19.55, 23.00 Танька і 

Володька
01.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

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

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

Волині»
10.15, 23.00 «Волинська 

веселка»
11.00 «Здоровенькі 

були!»
11.30, 16.30, 23.25 Тема 

дня
12.00 «Тільки разом!» 

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

Закарпаття»
14.00 «Ми вас обирали»
14.30 Д/ф «Сімдесятники. 

Леонід Биков»
15.00 Т/ц «Остання 

барикада»
16.00 Новини. День
17.00 Д/ф «Ловець слів»
17.45 Т/ц «Напам’ять»
18.00 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
18.20 Т/ц «Роки і долі» 

(А.Вихованець)
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, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
23.50 «Хроніка війни»
00.30 «Відкрите місто»
01.25 Д/ф «Чесно жити і 

чесно померти. Ігуменя 
Йосифа Вітер»

02.10 Т/ц «Роки і долі»
02.40 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
04.30 «Музичний 

проспект»
06.00 Т/ц «Історія без 

купюр»
06.35 «Хвилини поезії»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 16.30 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.30, 08.30, 18.55, 
22.00, 00.30 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
14.30 Шукаємо таланти

АВЕРС 15.00 Т/с «Посмішка 
звіра»

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 «Сад 

Гефсиманський»
20.00 У фокусі Європа
20.40 Вечірня казочка
22.15 Серіал «За 

службовим 
обов’язком»

23.30 Обережно, діти!
00.35 Т/с «Посмішка 

звіра»
03.05 Т/с «Сад 

Гефсиманський»
04.00 Волинський 

портрет
04.30 Обережно, діти!
05.00 Т/с «Посмішка 

звіра»

Фільм «Патруль часу»

23:45

Серіал «Готель Галіція»

14:25

tv.ua
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ПОМЕР ЗАСНОВНИК 
PLAYBOY

Х’ю Хефнер залишив цей світ у 
власному будинку в колі сім’ї. 

Йому був 91 рік. Про це йдеться на 
офіційній сторінці Playboy у Twitter.

Х’ю Хефнер, який 
отримав прізвись-
ко Геф, став відомим 
зав дяки випуску жур-
налу, перший номер 
якого вийшов у грудні 
1953 року. Обкладин-
ку Playboy прикраси-
ла Мерилін Монро. 
Цей випуск розійшов-
ся тиражем у 70 тисяч 

екземплярів (за перший тиждень було про-
дано три чверті тиражу – і почалася сексу-
альна революція).

Окрім видання журналу, Х’ю Хефнер 
прославився і своїм особняком – Playboy 
Mansion, де влаштовував різноманітні ве-
чірки.

Хефнер був тричі одружений. З 2000 
року став відомий тим, що проживав у сво-
єму особняку з сімома дівчатами віком від 
18 до 28 років.

втрати

24tv.ua
sanjuanhoy.com



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

За версією журналу 
«Новое время» та згідно 
із даними Українського 
форуму благодійників, 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» лідирує у ТОП-25 
благодійників України у 
2015, 2016 та 2017 роках. 

Національний рейтинг 
благодійників – це 
професійний незалежний 
рейтинг благодійних 
фондів та організацій, які 
готові оприлюднювати 
свої податкові звіти. 
Український форум 
благодійників(УФБ) 
разом з авторитетними 
партнерами проводять 
Рейтинг з 2013 року. 

ФОНД ІГОРЯ ПАЛИЦІ «ТІЛЬКИ РАЗОМ» – 
ОДИН ІЗ ЛІДЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОГО 
РЕЙТИНГУ БЛАГОДІЙНИКІВ

ВІДЗНАКА
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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  

Щороку з нагоди 
відзначення 1 жовтня 

Дня європейських благодійних 
фондів Український форум 
благодійників підбиває 
підсумки за рік та проводить 
церемонію нагородження 
учасників, які впродовж року 
простягали руку допомоги 
тим, хто потребував цього 
найбільше. 

Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» удруге є номінантом у Націо-
нальному рейтингу благодійників. 
Цьогоріч відразу дві відзнаки вру-
чили першому заступнику голови 
правління Фонду Ларисі Тарасюк. 
Отже, Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» став лідером у найбільш 
вагомій категорії «Обсяг витрат на 
благодійну діяльність від 10 млн 
грн на рік» в таких номінаціях: «Ви-
трати у сфері мистецтва та культу-
ри» й «Витрати у сфері спорту та 
фізичної культури». 

Церемонія нагородження від-
булася нещодавно в Києві, де зі-
бралася понад сотня представників 
благодійних фондів зі всієї України: 
Києва, Львова, Житомира, Запо-
ріжжя, Дніпропетровська, Херсона, 
Івано-Франківська, Миколаєва та 
інших міст. До речі, Луцьк пред-
ставляв єдиний благодійний фонд – 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». 

Зі словами привітання з наго-
ди Дня європейських благодійних 
фондів та вдячності звернулася до 
присутніх директор Українського 
форуму благодійників Поліна Ню-
хіна. Вона зазначила, що рейтинг 
дає можливість заявити про себе і 
великим фондам, і меншим, а рей-
тингування відбувається у трьох 
«вагових категоріях» за обсягами 
наданої допомоги. У кожній із них 
відзначають фонди та організації, 
які працюють за різними напрям-
ками. 

– Цьогоріч учасниками Націо-
нального рейтингу благодійників 
стало 89 фондів, шість із них – нові. 
Офіційно кожна четверта благо-

дійна організація відзвітувала про 
свою діяльність. Прозорість, опри-
люднення податкових та описових 
звітів – тренд сектору благодій-
ності, ключ до суспільної довіри та 
ефективної роботи. Тому плекаймо 
й надалі благодійність і будьмо від-
критими одне для одного, – зазна-
чила пані Поліна. 

Потому відбулася церемонія 
нагородження у трьох категоріях 
залежно від обсягу річного бюдже-
ту: до 1 мільйона гривень, від 1 до 
10 мільйонів і понад 10 мільйонів 
гривень. 

Перший заступник голови прав-
ління Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» Лариса Тарасюк зазначила, 
що такі заходи мають відбуватися в 
нашій країні, оскільки вони дають 
можливість відзначити небайду-
жих людей, благодійників та їхній 
вклад у доброчинність. 

– У кожного фонду свій напря-
мок роботи, своя специфіка, різні 
обсяги наданої благодійної допо-
моги, територіальна розпороше-
ність. Дуже добре, що Український 
форум благодійників об’єднує всіх 
нас. Проводить зустрічі, організо-
вує роботу так, що можна поспілку-
ватися, отримати нову інформацію 

щодо альтернативних напрямків 
благодійності. Також ця організа-
ція дає можливість оперативно роз-
міщувати новини благодійників. 
Для нас актуально висвітлити, чим 
живе Волинь у розрізі тих програм 
та проектів, які реалізовує Фонд 

Ігоря Палиці «Тільки разом». Ми 
стежимо за результатами роботи 
інших благодійних організацій, пе-
реймаємо досвід, щоб наша діяль-
ність стала ще більш ефективною. 
Обмін інформацією дуже важли-
вий, оскільки сьогодні благодійні 

організації стають потужним гене-
ратором змін у країні загалом, – на-
голосила Лариса Тарасюк. 

Упродовж останніх років благо-
дійний сектор в Україні має тенден-
цію до зростання. Про це свідчить 
збільшення кількості благодійних 
фондів та окремих меценатів. А 
суспільство, в якому готові прийти 
одне одному на допомогу, прире-
чене на краще життя та взаєморо-
зуміння. Адже милосердя і добро-
та – два крила, на яких тримається 
людство. 

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Луцьк

Лариса Тарасюк та Поліна Нюхіна 
задоволені результатами співпраці

Переможці рейтингу в найбільшій «ваговій категорії»



12 № 39 (87) від 5 жовтня 2017 року

Фонд Ігоря Палиці УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

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

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

ЯК У ВЕРЕСНЕВОМУ ДЕНЬ 
КВАРТАЛУ СВЯТКУВАЛИ

СВЯТКОВЕ ДІЙСТВО

Вересневе – мікрорайон Луцька, 
дещо віддалений від основної 

частини міста. Першого дня жовтня 
затишний і спокійний куточок 
обласного центру перетворився 
на епіцентр розваг та відпочинку – 
жителі Вересневого святкували День 
кварталу. Захід організовано Фондом 
Ігоря Палиці «Тільки разом». До дійства 
долучилася громадська організація 
«Волинський актив молоді». 

Близько тисячі людей різного віку завіта-
ли на свято, що відбулося на території Будинку 
культури мікрорайону Вересневе. Упродовж 
дня на заході вирували святкова атмосфера, 
позитивний настрій та щирі емоції. 

ЯСКРАВІ ЗАБАВИ ДЛЯ МАЛЕЧІ
Для жителів Вересневого організували 

розваги на будь-який смак. Для найменших 
учасників свята діяла зона майстер-класів. 
Дитячій фантазії не було меж. Разом з май-
стринями арт-студії «Чарівний пензлик» 
дітлахи вчилися робити квіти, волонтери 
ГО «Зірка надії» провели майстер-клас із ви-
готовлення глиняного медальйона, а пред-
ставники творчої студії «Соняшник» навча-
ли активну малечу техніки образотворчого 
мистецтва. Хлопчики та дівчатка завзято 
розфарбовували дерев’яні фігурки у яскраві 
кольори, старанно розминали шматки гли-
ни, а найсміливіші разом з гончарем Воло-
димиром Кусиком робили глиняні глечики.

Крім творчих майстер-класів, дітлахи 
мали можливість позмагатися у швидкості 
та вправності на легкоатлетичному майдан-
чику. А любителі поспівати стали учасника-
ми дитячого караоке. Найкращі юні спортс-
мени та артисти отримали цінні подарунки. 

Та найбільший фурор серед дітлахів ви-
кликав танцювальний флешмоб «Тільки ра-
зом» з Анастасією Глух. Найменші учасники 
Дня кварталу демонстрували хореографічні 
здібності під пісню Руслани «У ритмі серця».

УКРАЇНСЬКА ПІСНЯ, КОЗАЦЬКІ 
ЗАБАВИ ТА СМАЧНИЙ КУЛІШ

Упродовж недільного дня гарний на-
стрій та приємні емоції жителям Вересне-
вого та гостям свята дарували юні артисти 
Творчої студії Наталії Журавльової, вихо-
ванці Луцької ЗОШ №16, вокальні ансамблі 
«Творчість заради життя» та «Джерела Воли-
ні», фольклорний гурт «Барви». Мистецтво 
володіння традиційною козацькою зброєю 
та ударною технікою присутнім демонстру-
вали вихованці спортивного клубу «Герць». 
Також із вітальними програмами виступили 
гуморист Володимир Ткаченко та вокалісти 
Будинку культури Вересневого Олег Сто-
ляр і Роман Ковальчук. Хедлайнерами Дня 
кварталу стали молодий джазовий колектив 
«Carlos Bandos» і гурт шаленого креативу та 
потужної енергетики «Давня казка».

Усі охочі мали змогу ознайомитися з вій-
ськовими експонатами із колекції Волонтер-

ського центру «Серце патріота». Також на 
святі діяла виставка козацької зброї, гармат, 
представлених козацьким історичним клу-
бом «Чорна рада». І дорослі, і малеча мали 
нагоду не лише ознайомитися з виставкою 
зброї, а й постріляти з лука та поправлятися 
в метанні сокири. Тим часом волинські ко-
заки приготували аж два казани смачного 
кулешу. Козацька каша смакувала усім гос-
тям свята – і дорослим, і малечі. 

ЖИТЕЛІ ВЕРЕСНЕВОГО 
ВМІЮТЬ НЕ ЛИШЕ СВЯТКУВАТИ, 
А Й ПРАЦЮВАТИ

Жителів мікрорайону привітала перший 
заступник голови правління Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» Лариса Тарасюк. 

– Своєю працею ви змогли змінити ра-
йон, у якому проживаєте, зробити його кра-
щим, сучаснішим. У вас діє кілька ОСББ, ви 
одними з перших створили фонди розвитку 
навчальних закладів у школі й ДНЗ, де на-
вчаються ваші дітки, у вас на високому рівні 
працює будинок культури. Це свідчить про 
вашу активність та небайдужість, – зазна-
чила Лариса Аполлінаріївна. 

Кульмінацією Дня кварталу стало від-
значення лучан, які зробили значний внесок 

у розвиток мікрорайону Вересневе. Лариса 
Тарасюк вручила подяки Фонду Ігоря Пали-
ці «Тільки разом» депутату Луцької міської 
ради Борису Смалю, директору ЗОШ №16 
Василю Троцькому та вчителям цієї школи 
Тетяні Казнадзей і Тетяні Грибок, ініціатору 
створення фонду розвитку в цьому ж на-
вчальному закладі Наталії Рубльовій та го-
лові правління фонду розвитку Наталії Ко-
вальчук, завідувачу ДНЗ №8 Людмилі Смаль, 
голові правління фонду розвитку ДНЗ №8 
«Джерельце» Ірині Дідух, директору Будин-
ку культури мікрорайону Вересневе Тетяні 
Ліпич, завідувачці Луцької бібліотеки-філії 
№3 для дітей Марії Марищук, директору 
КДЮСШ №1 Руслані Оксентюк, голові й за-
ступнику голови ОСН «Вуличний комітет 
«Вересневе» Євгенії Смоленській та Івану 
Лисюченку, головам правління ОСББ «Цу-
крова, 1» та «Цукрова, 5» Валентину Грицю-
ку, «Цукрова, 2» Людмилі Губій, «Фортеця 
12» Олександру Матвіюку, «Корольова, 9» 
та «Корольова, 11» Сергію Сироватці, го-
лові гаражного кооперативу «Цукровик» 
Світлані Жук, колективу ПАТ «Гнідавський 
цукровий завод» в особі голови правління 
Ростислава Новосада, керівнику сільсько-
господарського ТзОВ «Ідна» Володимиру 

Голубу, керівнику первинної ветеранської 
організації ПАТ «Гнідавський цукровий за-
вод» Валентині Громі.

З НАГОДИ СВЯТА – 
ЦІННІ ПОДАРУНКИ 

Яке ж свято без подарунків? Упродовж 
дня усі гості мали змогу зареєструватися для 
участі в розіграші цінних призів від Фонду. І 
ось урочистий момент настав: м’ячі, флеш-
ки, портативний зарядний пристрій, смарт-
годинник, мобільний телефон Samsung 
Galaxy та велосипед Tornado Azimut шляхом 
жеребкування дісталися щасливчикам. 

Головний приз Дня кварталу – велоси-
пед – виграла мешканка Вересневого Юлія 
Соколюк, яка прийшла на свято з дітками. 
Жінка каже, що дуже задоволена подарун-
ком, хоча зовсім не вірила, що поталанить. 

Свято закінчилося, та позитивні емоції 
надовго залишаться не лише у спогадах жи-
телів мікрорайону, а й на світлинах, які ви 
можете переглянути на нашому сайті. А вже 
найближчої неділі, 8 жовтня, запрошуємо 
всіх охочих на День 33-го кварталу, що від-
будеться на території Луцької ЗОШ №10. 

Ірина ЮЗВА, 
Луцьк

Тетяна Ліпич, 
директор 
БК мікрорайону 
Вересневе: 

– Ми проводимо 
багато традицій-
них свят, але такий 
великий захід у нас 
вперше. Люди бага-

то працюють, тож мають і відпочивати. Ми 
прийшли на свято з родинами. Тому можна 
казати, що День кварталу – родинне свято.

Василь Троцький, 
директор Луцької 
ЗОШ №16:  

– Свято вдалося! 
Люди кажуть, і я їх 
підтримую, що такі 
заходи потрібно ро-
бити щороку. Адже 
вони об’єднують 
людей, які тут жи-

вуть, організації, розташовані на території 
мікрорайону. Приємно й те, що сьогодні на 
сцені виступали учні нашої школи. 

Людмила Смаль, 
завідувачка 
ДНЗ №8, жителька 
мікрорайону 
Вересневе: 

– Відчуваєть-
ся масштаб свята, 
високий рівень під-
готовки. Кожен при-

сутній тут може знайти собі заняття до 
душі. Ми вдячні Фонду, що саме в нашому мік-
рорайоні відбувається таке дійство.

Борис Смаль, 
депутат Луцької міської ради: 

– Мікрорайон Вересневе не 
лише дещо віддалений від центру 
міста, а й, можна сказати, в по-
передні роки був позбавлений ува-
ги. Проте за останній час місцеві 
жителі відчули, що вони – команда. 
Люди об’єдналися, аби покращити 
свій район. Такі свята варто про-

водити, аби вносити позитив у 
життя району, його жителів. Аби 
і батьки, і діти могли разом із за-
доволенням та користю провести 
вільний час. Я вдячний Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом», усім орга-
нізаторам та учасникам дійства. 
Сподіваюся, що такі починання ще 
більше об’єднають лучан навколо 
спільної мети – зробити наше міс-
то кращим.

Стефанія Заєць, 
жителька 
мікрорайону:  

– У Вересневому 
я живу понад 50 ро-
ків. З кожним роком 
наш мікрорайон по-
кращується. Дякує-
мо Ігорю Палиці, що 

дбає про Луцьк та лучан, що організовує такі 
гарні свята.

Козацьку міць демонструють 
вихованці клубу «Герць» Свято відвідало близько тисячі людей

Яскраві емоції

Зона майстер-класів для 
найменших учасників свята

Заняття до душі 
міг знайти кожен

Головний приз Дня кварталу – велосипед
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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 оберігаємо дитинствоТільки разом оберігаємо дитинство

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.

БОРОТЬБА ЗА ДИТСАДОК: 
МАЛЮКИ ПРОТИ ПОСАДОВЦІВ

З травня цього року дитячий 
садок у селі Зубильне 

Локачинського району 
перевели на чотиригодинний 
робочий день. Батьки 
занепокоєні, що навчальний 
заклад узагалі закриють, 
адже чимало родин не мають 
можливості приводити 
малюків усього на кілька годин.

НА ЗАХИСТ ДОШКІЛЛЯ – 
У ВЛАДНІ КАБІНЕТИ 

Приміщення Зубильненського 
дошкільного навчального закладу 
збудоване 50 років тому як кол-
госпна контора. Майже відразу бу-
дівлю передали під потреби ДНЗ, 
розрахованого на 10 дітей. 

Завідувачка дитсадка Алла 
Моспанюк уже 20 років працює у 
навчальному закладі. Жінка заува-
жує, що дітей завжди вистачало в 
селі, останні роки дитсадок відвіду-
вало 18 малят. Проте у зв’язку з не-
стачею фінансування заклад пере-
вели на чотиригодинний режим. 

– У нас сьогодні за списком 10 
дітей. Два роки тому працювали по 
10 годин, з минулого року – 8 го-
дин, а з травня 2017-го – взагалі 4. 
Раніше діти отримували триразове 
харчування, спали у садочку. Те-
пер – пограються, з п’ятирічними 
підготуємось до школи і о 13-й 
ідуть додому. На повний день було 
четверо людей – завідувач, вихо-
ватель, помічник вихователя та 
кухар, у холодний період ще ко-
чегар, тепер же нас лише двоє на 
півставки – завідувач та помічник 
вихователя. Нам пояснили скоро-
чення тим, що немає коштів на за-
робітну плату працівникам. Хар-
чуванням малюків забезпечували 
батьки протягом двох років, – роз-
повідає керівник ДНЗ.

Мами кажуть, що не лише 
харчування, але й засоби гігієни, 
іграшки, матеріали для ремонту 
приміщень самі купують, бо ж для 
діток – лише найкраще, а в сільра-
ди коштів немає. Щомісяця зда-
ють у фонд групи на ці потреби по 
20 гривень.

Голова батьківського комітету 
Оксана Медвидюк, почувши про 
скорочення годин роботи дитсад-
ка, відразу забила на сполох, орга-
нізувала батьків та почала стукати 
у чиновницькі кабінети.

– Я зверталася в Локачинську 
райдержадміністрацію та райраду, 
там сказали, що спочатку треба до 
сільської ради звертатись, бо ж це 
наш голова рішення ухвалив ско-
ротити години роботи дитячого 
садочка. Після наших звернень го-
лова зібрав батьків, представників 
з району та повідомив, що через 
те, що з січня до травня була мала 
відвідуваність, немає фінансуван-
ня і, відповідно, коштів на заро-
бітну плату працівникам. Але річ у 
тому, що в холодний період багато 
діток хворіли. Тепер, коли зроби-

ли роботу лише до обіду, то багато 
родин узагалі не можуть водити 
дітей (наш садок обслуговує три 
села). Виходить, нам чекати за-
криття? – зазначає стурбована 
пані Оксана. 

Проте здаватися батьки не зби-
раються. Вже написали звернення 
до обласної ради та облдерж-
адміністрації. Наголошують, що 
готові писати хоч у Київ, але садок 
закрити не дадуть. 

ДІТЕЙ НЕ ВОДИЛИ 
ЧЕРЕЗ ХВОРОБИ 
ТА ЗАСНІЖЕНІ ДОРОГИ

До Зубильненської сільської 
ради входить три населені пунк-
ти – Зубильне, Сірнички та Се-
меринське. Відстань між ними – 
близько трьох кілометрів. Оксана 
Олексюк, мама чотирирічного 
Дмитрика, – одна з тих, хто не во-
дить дитину до садочка після ско-
рочення годин роботи, адже до на-
вчального закладу їй із малюком 
діставатися півгодини пішки.

– Раніше я працювала у цьо-
му дитсадку кухарем. Приводила 
сина, він цілий день тут був. Мене 
скоротили після переведення за-
кладу на чотиригодинний робо-
чий день. Нам на дорогу у два боки 
потрібна година, виходить – при-

вела дитину і сиди тут біля неї, бо 
ж через дві години назад забирати 
треба. Ще із Зубильного реально 
приводити, але із двох сусідніх 
сіл – ні, – пояснює Оксана Олек-
сюк.

Жінка також зауважує, що 
були місяці, коли ходило менше 
дітей, але зазвичай у зв’язку із 
хворобами та погодними умова-
ми. Взимку, за словами місцевих, 
дорогу від снігу не чистять, тому 
під час сильних опадів не можна 
ні пройти, ні проїхати. 

Величезною проблемою ско-
рочення роботи садочка стало для 
батьків, що мають постійні робочі 
місця. Однією з таких мам є Людми-
ла Романюк. У сім’ї – четверо дітей, 
усі відвідували Зубильненський 
ДНЗ. Проте наймолодша донька 
тепер сюди не ходить, адже мама з 
татом не мають змоги її водити. 

– Мій чоловік працює позмін-
но, він подобово на роботі. А я – 
лаборант на пункті прийому мо-
лока в нашому селі. Торік не було 
проблем – завела доньку зранку, 
ввечері забрала. Знаю, що вона на-
годована і в теплі. Тепер мушу її 
брати з собою на роботу. Саджу в 
окремій кімнаті, бо працюю з ре-
активами. Так поки й викручуємо-
ся, – каже пані Людмила.  

Після того як діти перестали 
харчуватися в садочку, виникла й 
ще одна проблема. Як розповіда-
ють мами, уранці спросоння ма-
люки не хочуть їсти вдома та йдуть 
голодні у дитсадок. Оксана Медви-
дюк каже, що й із цієї ситуа ції зна-
йшли тимчасовий вихід – зранку 
жінка централізовано купує для 
діток печиво чи булки, а в садочку 
вихователька робить чай. 

Головним винуватцем скоро-
чення годин роботи ДНЗ батьки 
вважають сільського голову Ми-
колу Іващука, адже саме він ухва-
лив таке рішення. Посадовець ви-
правдовується – рішення було не 
його, а районної влади.

– Нам на садочок із районно-
го бюджету виділили субвенцію 
у розмірі 111609 гривень, а треба 
було 295140 гривень. Бюджет сіль-
ської ради надзвичайно мізерний, 
підприємців, по суті, немає, єдине, 
що поповнює казну, – це земель-
ний податок. Тому ми змогли ви-
ділити лише 51 тисячу гривень на 
дитсадок, – пояснює Микола Ана-
нійович. – Діти з січня до травня 
дуже погано відвідували дошкіль-
ний навчальний заклад, район це 
перевірив, тож сказали скоротити 
робочий день. Я вимагав гроші на 
садочок, а вони казали, що не да-

дуть ні гривні більше. На себе ж 
зобов’язання із зарплати у розмірі 
більш як 180 тисяч я взяти не міг, 
бо ми цього не потягнемо. Тому 
змушені були скоротити праців-
ників та робочі години.

Колектив дитсадка та батьки ж 
розповідають, що не районна вла-
да, а саме представники з сільради 
щодня приходили й перевіряли 
відвідуваність. Кажуть, спричи-
нено це було конфліктом між по-
передньою завідувачкою та сіль-
ським головою.

РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ – 
У КОПРОМІСІ 

Голова Локачинського УКРОПу 
Василь Демидюк у минулому скли-
канні – голова Локачинської ра-
йонної ради. Він зауважує, що 
бюджет Зубильненської сільської 
ради ніколи не був самодостатнім, 
проте протягом багатьох років тут 
вдавалося відстоювати дитячий са-
док. Скорочення робочих годин, на 
думку Василя Ілліча, спровоковане 
радше законодавчими змінами, 
аніж провиною місцевої влади. 

– Відповідно до бюджетного 
кодексу та закону України «Про 
державний бюджет на 2017 рік», 
дошкільні навчальні заклади фі-
нансуються з місцевих бюджетів. 
У нашому районі, коли ділили бю-
джет, то на кожну сільську раду ске-
ровували субвенцію на утримання 
ДНЗ, потреба була закрита на 70%. 
Решту мали закрити сільради. Зу-
бильненський бюджет невеликий, 
а з цього року в них ще й забрали 
податок із фізичних осіб. Фінансу-
вати заклад у сільради немає мож-
ливості. Дитсадок у Зубильному 
хороший, а найголовніше – тут є 
діти. На сьогодні єдиний варіант 
перевести знову дошкільний на-
вчальний заклад на восьмигодин-
ний робочий день – це об’єднати 
зусилля батьків та сільської ради. 
Якщо родини максимально за-
безпечать явку дітей, то сільська 
рада зможе відмінити рішення та 
звернутися до районного відділу 
освіти, аби вони відновили повно-
цінну роботу ДНЗ, – наголошує 
Василь Демидюк. 

Анастасія КОРЕЦЬКА,
Локачинський район

Півстолітня будівля дитсадка добре збереглася Батьки проти скорочення годин роботи ДНЗ

Діти із задоволенням відвідують навчальний заклад

Оксана Медвидюк хоче, аби її син отримував 
повноцінну дошкільну освіту

Василь Демидюк переконаний, що проблему розв’яже 
лише порозуміння між сільрадою і батьками
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вання з соцеконому. 
Окрім того, завдяки нардепу вдалося за-

лучити частину коштів на розвиток округу й 
через програми Міністерства екології та при-
родних ресурсів. 

Цуманський селищний голова Анатолій 
Дорошук розповідає, що незабаром за них для 
Цумані придбають асенізаційний автомобіль. 
На це виділили 1 мільйон 85 тисяч гривень. 

– Сподіваюся, що співпраця з народним де-
путатом триватиме і в Цуманській об’єднаній те-
риторіальній громаді, – каже Анатолій Дорошук. 

ПРО ПЕНСІЙНУ РЕФОРМУ 
– Розгляд пенсійної реформи у Верховній 

Раді перетвориться на справжню битву за пен-
сіонера, аби відстояти елементарні демократич-
ні норми пенсійного забезпечення, – перекона-
на Ірина Констанкевич.

Обговорення цієї реформи буде топ-темою 
найближчих тижнів. 

Нардеп зауважує, що ні нинішнє пенсійне 
законодавство, ні те, яке пропонують, не корелю-
ються з реальними потребами людей, а тим біль-
ше – тих, хто вийде на пенсію через кілька років. 

Зокрема, в цьому контексті реформою за-
пропоновано скасувати низку пільг для потер-
пілих внаслідок катастрофи на ЧАЕС, держав-
ним службовцям. 

За словами Ірини Констанкевич, УКРОП 
проти таких нововведень. Окрім того, укропівці 
зареєстрували низку правок, які стосуються не 
лише пенсійного забезпечення цих категорій, а 
й людей з інвалідністю, науково-педагогічних 
працівників, жінок, які народили трьох та біль-
ше дітей тощо. 

ПРО МЕДИЦИНУ 
На думку народного депутата, нині у най-

більш скрутній ситуації опинилася сфера охо-
рони здоров’я. 

– Якщо у 2018 році розпочнеться впро-
вадження медичної реформи, це може при-
звести до того, що частину медичних установ 
зачинять, тому що вони не мають відповідної 
матеріально-технічної та лікувальної баз, – по-
яснює Ірина Констанкевич. – Окрім того, ство-
ривши на Волині лише три госпітальні округи, 
повністю дискримінованим буде Північне По-
лісся, жителям якого для отримання медичних 
послуг доведеться доїжджати за сто й більше 
кілометрів до Ковеля – центру госпітального 
округу. 

Нардеп наголосила, що працюватиме над 
залученням коштів для лікарень, які мають ста-
тус районних, амбулаторій загальної практики 
сімейної медицини та ФАПів. 

Генеральний директор Ківерцівського ра-
йонного територіального медичного об’єднання 
Михайло Слижук розповідає, що завдяки на-
родному депутату на медицину Ківерцівського 
району було виділено 500 тисяч гривень. 

– За ці кошти ми змогли придбати інстру-
ментарій, апаратуру, оснащення, а це має ве-
лике значення, адже ми поблизу Луцька й пе-
ребуваємо в дуже сильному конкурентному 
середовищі. Без оснащення, інструментарію, 
міцної матеріально-технічної бази конкурува-
ти нам буде дуже важко, – зауважив Михайло 
Слижук. – Моя особиста думка: Ірині Миросла-
вівні можна вірити. У її роботі – мало політики, 
а багато конкретних справ. 

ПРО СУДОВУ РЕФОРМУ
– Зараз парламент, можна сказати, перебу-

ває в стані анабіозу, адже розглядають судову 
реформу з багатьма тисячами правок, у залі 
реально працюють кілька десятків депутатів, – 
розповіла Ірина Констанкевич. – Реформу ви-
несено в парламентську залу зовсім неготовою, 
тому що така кількість правок свідчить про те, 
що вони не відпрацьовані в комітеті. Наприк-
лад, у Швеції законопроекти готують рока-
ми – упродовж двох-трьох років обговорюють в 
експертному, громадському середовищі, на ко-
мітетах по кілька разів. І лише тоді ухвалюють 
за одне голосування. А в нас законопроекти го-
тують за один день, натомість обговорюють ро-
ками. Тому така низька ефективність реформ. 
Судова реформа – антидемократична. Тому на-
віть ті демократичні норми, які колись вдалося 
відстояти, – електронний розподіл справ у суді, 
доступ преси до засідань, відео- та аудіозапис 
судових процесів можуть бути скасовані. 

ПРО БЮДЖЕТ
У Верховній Раді зареєстровано проект 

державного бюджету на 2018 рік. За словами 
народного депутата, цифри, що стосуються Во-
лині, – не оптимістичні. 

– Збільшення мінімальної заробітної плати 
з 3200 до 3725 гривень українці не відчують, – 
зауважила Ірина Констанкевич. – Інфляція в 
наступному році прогнозується на рівні 7 від-
сотків. Однак це малоймовірно. Середній курс 
долара закладено на рівні 30 гривень. Проблем-
ними є місцеві бюджети, їх наповнення, роз-
поділ субвенцій, дотацій, застосування показ-
ників вирівнювання, коли до 80 відсотків буде 
вилучатися в центр. На бюджет Волинської 
області буде перекладено ще 10 навчальних за-
кладів І-ІІ рівня акредитації, а на них потрібно 
сто мільйонів гривень. 

НАСАМКІНЕЦЬ 
Під час публічного звіту Ірина Констанке-

вич привітала освітян Ківерцівського району з 
професійним святом – Днем працівника освіти 
та вручила подяки від комітету з питань науки і 
освіти Верховної Ради України. 

Також народний депутат запросила сіль-
ських і селищних голів на екскурсію до парла-
менту, яка відбудеться у листопаді. 

– Ірина Констанкевич кілька разів була в 
нашій сільській раді, віддаленій від районного 
центру на 30 км, – каже журавичівська сільська 
голова Алла Гонтар. – Ірина Мирославівна – 
справді народний депутат. Кожна людина знає 
її в обличчя, кожен може до неї підійти поспіл-
куватися, жодне наше звернення не залишене 
поза увагою.

– Політик – це та людина, яка опікується 
справами поточного процесу – тим, що є зараз. 
А державний діяч – це та людина, яка бачить і 
працює для майбутнього. На жаль, у нас зараз 
при владі переважно політики, а не державні ді-
ячі: вони бачать і працюють над тим, що є зараз, 
а не над тим, що має бути в майбутньому, – за-
уважила Ірина Констанкевич. 

P.S. Публічні звіти народного депутата 
Ірини Констанкевич відбулися у всіх районах 
23-го виборчого округу. 

Ольга МАКСИМ’ЯК,
Ківерцівський район

Державний бюджет 2018 року має 
чимало суперечностей. Найбільше 

«обділили» сферу охорони здоров’я. 
Про це під час свого публічного звіту 
в Ківерцівському районі розповіла 
народний депутат від УКРОПу Ірина 
Констанкевич. 

Окрім того, під час зустрічі з громадою го-
ворили про освіту, пенсії, судову реформу та 
багато іншого.

ПРО ДЕПУТАТА
Зауважимо, що Ірина Констанкевич об-

рана народним депутатом у 23-му виборчому 
окрузі, до якого входять Камінь-Каширський, 
Ківерцівський, Маневицький та Любешівський 
райони. 

законопроекти проектів постанов

Законодавчі                  ініціативи
п

               5042 8

Проблематика законодавчих ініціатив

Наука і 
освіта, культура

Екологічний захист

Соціальна політика, 
зайнятість 

та пенсійне 
забезпечення

Охорона здоров’я

1414

121211

22

2121Державне 
будівництво 
та місцеве 
самоврядування 

Ірина Констанкевич належить до команди голови Волинської 
обласної ради, члена президії УКРОПу Ігоря Палиці.
На Волині – 421 депутат від УКРОПу в радах різного рівня.

Згідно з аналізом активності 88 народних 
депутатів-мажоритарників щодо їхньої діяль-
ності за період VI сесії Верховної Ради, що його 
провела громадянська мережа ОПОРА, Ірина 
Констанкевич – на сьомому місці в загально-
му рейтингу та на першому – серед волинських 
нардепів. Діяльність відібраних для моніторин-
гу депутатів аналізували за двома ключовими 
показниками: законотворча діяльність та робо-
та в окрузі. 

Додамо, що за минулий парламентський рік 
Ірина Констанкевич подала 50 законопроектів 
(у тому числі й у співавторстві). На початок но-
вого парламентського року разом з укропівця-
ми зареєстрували вже сім законопроектів. 

ПРО ПУБЛІЧНЕ ЗВІТУВАННЯ 
– Виборці – це платники податків, на які 

утримується парламент. Тому вони мають пра-
во знати, що робить їхній депутат, – зауважила 
Ірина Констанкевич.

Народний депутат наголосила, що публічне 
звітування – це не лише інформування грома-
ди про результати роботи, а й спільне напрацю-
вання планів. 

ПРО ФОНД СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Завдяки народному депутату 23-й вибор-
чий округ отримав понад 27 мільйонів гривень 
із фонду соціально-економічного розвитку. Для 
Ківерцівського району ця сума становить май-
же сім з половиною мільйонів гривень. 

– Зважаючи на те, що кошти здебільшого 
концентруються у Києві та великих економічно 
успішних центрах, ми робили все для того, аби 
«затягнути» гроші у волинські села, містечка, 
громади, – сказала Ірина Констанкевич. – Го-
лова Волинської обласної держадміністрації 
Володимир Гунчик неодноразово дорікав мені, 
мовляв, я начебто «розбазарюю» державні кош-
ти, адже дослухалася до пропозицій громад і 
запропонувала включити до заявки придбання 
комп’ютерної техніки для шкіл, заміну вікон та 
дверей, купівлю котлів тощо. На думку ж голо-
ви ОДА, кошти краще спрямовувати на один 
великий об’єкт, приміром, віддати всі 27 міль-
йонів гривень на будівництво школи в Осівцях 
Камінь-Каширського району. Я не можу пого-
дитися з таким принципом розподілу. Тому що 
вважаю, що у всіх населених пунктах прожи-
вають люди, які сплачують податки, які мають 
свої потреби і право на їх забезпечення. 

Ірина Мирославівна додала, що чиновники 
й нині, дорікаючи, запитують у неї: навіщо Кі-
верцівському районному закладу така розкіш, 
як автобус. Додамо, що його теж було придбано 
за кошти із фонду соціально-економічного роз-
витку. На думку ж нардепа, власний транспорт 
мають мати всі будинки культури. 

Директор Ківерцівського районного будин-
ку культури імені Михайла Ковальова Олек-
сандр Бовканюк розповідає, що довго не вірив, 
що для їхнього будинку культури таки придба-
ють автобус, та ще й у такі короткі терміни з 
моменту звернення до народного депутата. 

– У нас ще була потреба в сценічному 
взутті – купили 90 пар, також було виділено 
кошти на придбання сорочок для колективу. 
Хай із якими проблемами зверталися до Ірини 
Мирославівни, завжди отримували конкретну 
відповідь і бачили конкретну роботу, – каже 
Олександр Бовканюк. 

Додамо, що через кілька місяців автобус 
може отримати і Маневицький районний БК, 
адже його вже включили до заявки на фінансу-
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«КОРОЛЬ ДАНИЛО» – 
УКРАЇНСЬКИЙ БОЙОВИК

Цього літа в Україні стартували 
знімання фільму «Король 

Данило». Стрічка стане першим 
історичним бойовиком українського 
виробництва. Вихід у прокат 
заплановано на травень 2018 року.

«Він не такий, як ви думаєте. Він – ін-
ший, завдяки чому перевертає світ із ніг 
на голову. Ніякого сивочолого діда...», – так 
описують головного героя творці фільму.

Епічний образ єдиного короля Київ-
ської Русі на екрані втілить український 
актор Олександр Алексєєв. Режисер філь-
му – Тарас Химич.

– Наша позиція – бути зрозумілими та 
цікавими західному глядачеві, який не знає 
нашої історії, – каже виконавчий продюсер 
стрічки Олеся Галканова-Лань.

СУБОТА 14 жовтня
06.30, 10.45, 13.50, 

16.30, 20.45, 23.15 Світ 
он лайн

06.35 Д/ф «Легіон. 
Хроніка Української 
Галицької армії»

07.30, 02.30 Д/ф «Дмитро 
Вітовський. Шлях до волі»

08.45 Марафон «День 
захисника України»

09.30 Церемонія 
складання урочистої 
клятви ліцеїстами 
Київського військового 
ліцею ім. Івана Богуна

10.20 Д/ф «Січ»
11.00 Фольк-music. Діти
11.50 Лайфхак українською
12.20 Фольк-music. 

«Встань, козацька славо!»
14.00 Х/ф «Свята 

Варвара»
16.40 Д/ф «Аеропорт»
18.00 Д/ф «Рейд»
19.35 Д/ф «Дебальцеве»
21.00 Новини
21.30 Війна і мир
22.25 Церемонія 

складання урочистої 
клятви ліцеїстами 
Київського військового 
ліцею імені Івана Богуна

23.25 Мегалот
23.30 «Вони присягнули 

на мир і волю»
01.10 «Вони присягнули 

на мир і волю» 
03.45 Надвечір’я. Долі
04.35 Світло

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.00 Зона ночі
05.34, 06.55 Kids Time
05.35 М/с «Пригоди кота 

в чоботях»
07.00 Дешево і сердито
08.30 Ревізор
11.30 Страсті за 

Ревізором
14.10 Зірки під гіпнозом
16.10 Зіркові яйця
18.00 Х/ф «Месники»
21.00 Х/ф «Месники: Ера 

Альтрона»
23.50 Х/ф «Сіністер»

НОВИЙ КАНАЛ
06.15 Х/ф «Запасний 

гравець»
08.00 «Караоке на 

Майдані»
09.00 «Все буде смачно! »
10.15 «Зважені та щасливі 

- 7»
13.10 «Сюрприз, 

сюрприз!»
16.00 «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор - 8»
21.30 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
01.30 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.30 М/ф «Мухнемо на 

Місяць»
11.00 Х/ф «Слава»
13.00 «Ух ти show»
14.00 «Орел і Решка»
23.45 Х/ф «Бабій»
01.30 «Вірю не Вірю»
02.20 «Їже, я люблю 

тебе!»
03.00 «Нічне життя»

К1
07.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 03.10 Сьогодні

07.15 Ранок з Україною. 

День захисника

09.10, 15.20 Т/с 

«Балерина»

18.10, 19.40 Т/с «Ноти 

кохання»

23.00 Т/с «Герократія»

00.20 Реальна містика

03.50 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

05.50 Зірковий шлях

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.20 Містична Україна
08.10, 18.10 У пошуках 

істини
10.40 Історичні битви
12.40 Зброя, мікроби та 

сталь
15.40 У пошуках краси
21.00 Справжнє обличчя 

Ісуса
23.00 Хрест у мистецтві
00.00 Таємниці 

автокатастроф
00.40 Гордість України
03.40 Брама часу

МЕГА

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

Вихідний»
09.45 «Життя без обману 

2017»
11.15, 23.10 «Світське 

життя»
12.15 Х/ф «Ва-банк»
14.35 Х/ф «Ва-банк 2»
16.35, 21.15 «Вечірній 

квартал 2017»
18.30 «Розсміши коміка 

2017»
20.15 «Українські 

сенсації»
00.10, 05.15 

«Мультибарбара»
01.15 «Вечірній Київ»
04.50 «Ескімоска - 2: 

Gригоди в Арктиці»

1+1

06.40 Мультфільм
07.10 Х/ф «Свій серед 

чужих, чужий серед 
своїх»

09.10, 03.50 Х/ф 
«Людина-амфібія»

11.00, 05.20 Х/ф 
«Екіпаж»

14.00, 20.30 Т/с «25-та 
година»

20.00, 02.05 «Подробиці»
22.20 Х/ф «Хочеш чи 

ні?»
00.10 Х/ф «Райський 

проект»
02.35 Х/ф «Ми жили по 

сусідству»

ІНТЕР

05.35, 04.45, 12.45 Факти
05.55 Більше ніж правда
07.35 Я зняв!
09.30, 13.00 Дизель-шоу
10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи
14.05 Комік на мільйон
15.50 Х/ф «Тринадцять 

днів»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Термінатор-5. 

Ґенеза»
22.50 Х/ф 

«Термінатор-4. Нехай 
прийде спаситель»

00.55 Х/ф «У пеклі»
02.35 Провокатор

ICTV

06.30 Казка з татом
06.50 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
09.40 М/с «Світ Вінкс»
10.45 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»
11.15 М/ф «Школа 

монстрів: Вітаємо у 
Monster High»

12.35 М/ф «Мавпи в 
космосі - 2: Удар у 
відповідь»

14.00 Танька і Володька
18.00 М/ф «Панда Кунг- 

Фу 3»
19.50 Одного разу під 

Полтавою
00.00 Казки У Кіно
02.50 Країна У
03.40 Віталька

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.45 Т/ф «Поле 

Берестецької битви»
08.10 Т/ц «Історія без 

купюр» (урочище Вовчак)
08.30 Т/ф «Чорний оксамит 

першого Богдана»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.00 Т/ц «Воїни миру» 

(Л.Полінкевич)
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»
13.30 Концерт хорової 

капели «Посвіт» з 
нагоди 75-ї річниці 
створення УПА

15.00 Т/ф «Три новели 
про любов»

15.25 Проект «Спільно 
суспільне»

16.00 Новини. День
17.00 «Клас!»
17.25 Т/ц «Гартуємось!»
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 

із Володимиром 
Гунчиком»

20.50 «Вечірня казка»
21.05 «Молодіжна студія»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.25 «Вікно в Америку»
23.20 Ретроспектива: т/ф 

«Де народилася УПА»
00.25, 04.25 «Із перших уст»
00.30 «Молодіжна студія»
01.20 Проект «Спільно 

суспільне» («Волинь-
Волноваха: коровай 
дружби»)

01.55 Концерт хорової 
капели «Посвіт» з 
нагоди 75-ї річниці 
створення УПА

03.25 Т/ц «Спадщина»
04.30 Т/ц «Гартуємось!»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Мультсеріал «Авто 
про добро»

06.30, 12.30 Феєрія 
мандрів

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 «Сад 

Гефсиманський»
12.00 Говоримо 

польською
12.20 Мультфільм
14.00 Сад. Город. Квітник

АВЕРС 14.15 Я тут живу
14.45 Волинський 

портрет
15.00 Серіал «За 

службовим 
обов’язком»

17.00 Док. фільм 
«Пастка»

19.00 Музей Небесної 
Сотні

20.00 Вісник обласної 
ради

20.30 Вголос
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

подій
22.05 Х/ф «Солдат 

Джанет»
03.05 Док. фільм 

«Пастка»
04.30 Ретроспектива: 

«Людина з 
кіноапаратом»

П’ЯТНИЦЯ 13 жовтня
06.00, 09.05 Д/с «Садові 

скарби»
06.30, 07.30, 07.40, 

08.15, 09.30, 14.20, 
16.35 Світ он лайн

06.35 Д/ф «Секрети 
Вільнюса»

07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.50 Від першої особи
08.20 Д/с «Традиційні 

свята Мацурі»
09.40 Докудрама 

«Доньки Єви»
11.15 Т/с «Епоха честі»
13.00, 15.00, 18.05, 

21.00, 01.55 Новини
13.10, 14.30 Радіо. День
13.50 «Схеми»
15.15 Світло
16.40 М/с «Книга джунглів»
17.10 Д/с «Порятунок 

ферми»
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35 Новини. Культура
19.00 Твій дім
19.25 Д/с «Супервідчуття»
20.25 Перша шпальта
21.50 Новини. Спорт
22.15 Д/ф «Січ»
22.50 Як дивитися кіно
23.20 Короткометражний 

фільм «Мандрагора»
23.50 Д/ф «Срібна земля. 

Хроніка Карпатської 
України. 1919-1939»

02.50 Д/с «Обличчя 
Америки»

03.45 Т/с «Роксолана»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.30 Зона ночі

04.15 Абзац

06.04, 07.59 Kids Time

06.05 М/ф «Ретчет і Кланк: 

Галактичні рейнджери»

08.00, 22.40 Половинки

12.00, 21.40 Київ вдень 

та вночі

16.15, 19.00 Топ-модель 

по-українськи

00.30 Х/ф «Яма»
02.25 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
05.25 Х/ф «Таємниця 

«Чорних дроздів»
07.15, 23.20 Х/ф «Знак 

долі»
09.35 Х/ф «Дурна кров»
17.30, 22.00 Вікна-

Новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 «Сюрприз, 

сюрприз!»

01.45 «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, 21.00 «Орел і 
Решка. Невидане»

17.00 «Навколо М»
22.00, 00.50 «КВН на БІС»
23.00 «КВН»
01.50 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок 

з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, Сьогодні
09.15, 05.00 Зірковий шлях
10.40 Свекруха або 

невістка
11.40 Реальна містика
13.40, 15.30 Т/с 

«Черговий лікар 3»
16.00 Х/ф «Служниця 

трьох панів»
18.00 Т/с «Жіночий лікар 3»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Балерина»
23.20 «Слідами 17 

жовтня. Пролог»
00.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00, 00.30 Бандитська 
Одеса 07.20, 13.10 
Правила життя 08.20 
Правда життя 09.20, 
21.40 Мистецтво 
виживання 10.20, 
17.00 Найдивовижніші 
тварини 11.20 У пошуках 
краси 12.10 Бізнес на 
залякуванні 14.10, 03.00 
Містична Україна 15.10, 
23.40 Історичні битви 
16.00, 20.50 Скарби зі 
звалища 18.00, 22.40 
Життя після людей 19.00 
Бандитський Київ 19.50 
Таємниці кримінального 
світу 

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, 11.00 «Чотири 
весілля»

12.20, 13.50 «Міняю 
жінку»

15.00 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання»

20.15 Прем’єра! «Ліга 
сміху 3»

22.20 «Ігри приколів»
23.15 «Вечірній Київ»
01.15 «Ліга сміху»
05.15 «Мультибарбара»

06.00 Мультфільм
06.20 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 

12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 

«Ранок з Інтером»
10.15 Х/ф «Свій серед 

чужих, чужий серед 
своїх»

12.40 «Склад злочину»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 03.40 «Подробиці 

тижня»
22.00 Т/с «Мата Харі»
01.45 Х/ф «Дика любов»
05.20 «Чекай мене»

1+1 ІНТЕР

05.30 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 01.35 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.55 Інсайдер
10.50 Х/ф «У пошуках 

пригод»
13.20, 16.10 Х/ф 

«Тринадцять днів»
16.30 Т/с «Ангели війни»
17.25 Т/с «Пес-3»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.50 Комік на мільйон
01.55 Т/с «Невдача 

Пуаро»
03.10 Т/с «Слідчі»

ICTV

06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Т/с «Чудесна 

подорож Нільса з 
дикими гусьми»

11.55 Панянка-селянка
12.55, 02.00 Казки У
13.25, 16.50, 00.00, 02.50 

Країна У
14.25 Готель Галіція
15.30, 03.40 Віталька
17.50 Казки У Кіно
18.55 Одного разу під 

Полтавою
20.00 М/ф «Панда Кунг- 

Фу 3»
21.50 Х/ф «Факультет»
01.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.55, 22.30 «Із перших уст»
08.00 «Актуальний 

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

Волині»
10.15 «Чудесний канал»
10.50 «Поліський 

Наполеон»
11.20 Мультфільм
11.35 «Схід і Захід - разом!»
12.00 Т/ц «Творчий 

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

господар»
13.45 «Серце віддаю 

дітям»
14.05, 04.30 «Музичний 

проспект»
14.25 Т/ц «Народна 

скарбниця»
14.50 «Ти - молодий» 

(сурдопереклад)
15.15 Мультфільм
15.30 «На всі 100»
16.00 Новини. День
16.30, 23.15 Тема дня
17.05 «Дитячий світ»
17.20 «Кошик творчих ідей»
17.40 Т/ц «Разом» 

(сурдопереклад)
18.00, 06.25 «Волинська 

веселка»
18.30 Т/ц «Роки і долі»
19.00, 00.00 Новини. 

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

погляд»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ц «Історія без 

купюр»
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок
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 Д/ф «Довженко в огні»
02.50 «Сім нот»
03.15 Д/ф «Сімдесятники. 

Сергій Параджанов»

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 «Сад 

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

історії»
14.00 Сад. Город. Квітник

АВЕРС 14.30 Шукаємо таланти
15.00 Т/с «Посмішка 

звіра»
16.00 ЧП+
17.00 Ломастер
17.30 Рандеву
18.00 МузейОк
18.30, 22.05 Вголос
19.00 Т/с «Сад 

Гефсиманський»
20.00 Життя в цифрі
20.30 Запитай у депутата
22.15 Серіал «За 

службовим 
обов’язком»

23.30 Обережно, діти!
00.35 Т/с «Посмішка 

звіра»
03.05 Т/с «Сад 

Гефсиманський»
04.00 Волинський 

портрет
04.30 Обережно, діти!
05.00 Т/с «Посмішка 

звіра»

Фільм «Месники»

Фільм «Знак долі»

Фільм «Факультет»

18:00

23:20

21:50

hdw
allpapers.in

Фільм «Термінатор-5. Ґенеза»

20:05

vokrugzvezd.com

kino-teatr.ru

kinogo.club

«ЧУДОВЕ ЧУДОВИСЬКО» 
ПОЇДЕ У ВАРШАВУ

Анімаційний фільм «Чудове 
чудовисько», створений за 

підтримки Держкіно України, 
відібрано до участі у позаконкурсній 
програмі 33-го Варшавського 
міжнародного кінофестивалю.

«Чудове чудовисько» – це історія про 
незвичайну дружбу дівчинки Соні та мон-
стрика Чу, яскраво наповнена фольклор-
ним, фентезійним та реальним світами. 
Сценарій написано на основі однойменної 
книжки Олександра Дерманського.

 «Завжди приємно, коли коло глядачів 
твого фільму розширюється, – зазначив 
режисер фільму Сергій Мельніченко. – Для 
мене сам факт присутності стрічки на фес-
тивалі такого класу вже є винагородою».

фестивалі

знімальний майданчик

tenew
s.org.ua

freecinem
a.com

.ua
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Цінуйте тих, з ким можна бути собою. Без масок, недомовок та амбіцій. Фільм «1+1»
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НЕДІЛЯ 15 жовтня
06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
06.30, 07.30, 07.30, 

07.45, 08.15, 09.30, 
23.20 Світ он лайн

06.35, 08.20 Д/с 
«Традиційні свята 
Мацурі»

07.50 Смакота
09.05 Д/с «Садові скарби»
09.40 Д/с «Дика планета»
10.25 Х/ф «Свята 

Варвара»
12.40 Як дивитися кіно
13.30 Фольк-music. Діти
14.20 Фольк-music
15.30 Перший на селі
16.15 Т/с «Гранд-готель»
21.00, 01.10 Новини
21.35 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром
22.15 Д/с «Супервідчуття»
23.10 Лайфхак 

українською
23.30 Богатирські ігри
01.35 Д/с «Розкриття 

Америки»
05.05 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

05.10 Більше ніж правда
06.55 Т/с «Слідчі»
08.15 Т/с «Відділ 44»
11.05, 13.00 Скетч-шоу 

«На трьох»
12.45 Факти
14.05 Х/ф 

«Термінатор-4. Нехай 
прийде спаситель»

16.10 Х/ф «Термінатор-5. 
Ґенеза»

18.45 Факти тижня. 100 
хвилин

20.35 Х/ф «47 ронінів»
22.55 Комік на мільйон
01.00 Х/ф «У пошуках 

пригод»
02.45 Провокатор

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
09.40 М/с «Світ Вінкс»
10.55 М/ф «Мавпи в 

космосі - 2: Удар у 
відповідь»

12.25 Х/ф «Герцог»
14.00 Країна У
18.00 Одного разу під 

Полтавою
23.00 Х/ф «Факультет»
01.00 Казки У Кіно
03.40 Віталька

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

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

із Володимиром 
Гунчиком»

08.50 «З добром у серці»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Клас!»
10.30, 19.30 «Медичний 

журнал»
11.00 «Молодіжна студія»
11.50 Т/ц «Забуті смаки 

Луцька»
12.10 Проект «Спільно 

суспільне»
12.45 Мультсеріал
13.35 Т/ц «Кулінарія від 

Андрія»
14.00, 00.00 «Волинський 

тиждень»
14.30 «Вікно в Америку»
14.50 Т/ц «Ключ до успіху»
15.10 Т/ц «Мандри кота 

Фініка»
15.30 Т/ц «Молодіжний 

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

«Новій Волині»:
18.35 «Натхнення»
19.00 Місто
20.00 Т/ф «Три новели 

про любов»
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ц «Історія без 

купюр» 
21.40 Т/ф «Над Волинню 

сонце золоте»
22.00 «Волинський 

тиждень» (сурдопереклад)
22.30 «Час-Time»
22.45 «Такти і факти»
23.35 «На всі 100»
00.25 Х/ф «Прикольна 

казка»
02.05 «Волинська веселка»
03.35 Д/ф «Іван 

Терещенко. Колекціонер 
справ благодійних»

03.55 «Піщані історії»
04.25 Д/ф «Блукаюча 

зірка Ісаака Бабеля»
05.05 «Музика осені»
06.00 «Український клуб»

06.10 «Хата на тата»

09.00 «Все буде смачно! »

10.45 «Караоке на 

Майдані»

11.45 «МастерШеф - 7»

19.00 «Битва екстрасенсів 

17»

21.30 «Один за всіх»

22.40 «Х-Фактор - 8»

01.40 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
08.50 «Ух ти show»
10.00 Х/ф «Слава»
12.00 М/ф «Мухнемо на 

Місяць»
13.25, 21.30 «Орел і 

Решка»
20.00 М/ф «Астерікс: 

Земля Богів»
00.20 «КВН»
02.15 «Нічне життя»

06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
10.15 Х/ф «Служниця 

трьох панів»
12.10 Т/с «Ноти кохання»
16.10 Х/ф «Мрії з 

пластиліну»
18.00, 20.00 Т/с «Доля на 

ім’я любов»
19.00 Події тижня з 

Олегом Панютою
23.00 Музична 

платформа
01.00 Реальна містика
02.45 Т/с «Жіночий 

лікар 3»

06.00, 05.40 Бандитська 
Одеса

07.20 Містична Україна
08.10, 18.10 У пошуках 

істини
10.40 Історичні битви
12.40 Боїнг 747: 

революція
14.40 Мегаяхти
15.40 У пошуках краси
21.00 Зброя, мікроби та 

сталь
00.00 Таємниці 

автокатастроф
00.40 Україна: забута 

історія
03.40 Прокляття 

скіфських курганів
04.40 Зони росту

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»
11.55 «Світ навиворіт - 3: 

Танзанія, Ефіопія»
12.55, 14.00, 15.05, 16.05 

Т/с «Свати - 4»
17.05 «Ліга сміху 3»
19.30, 05.00 «ТСН-

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

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»
13.00 Т/с «25-та година»
18.30 «Крутіше всіх»
20.00, 02.25 «Подробиці»
20.30 Х/ф 

«Джентльмени удачі»
22.20 Док.проект «Євген 

Леонов. Я король, любі 
мої!»

23.15 Х/ф 
«Американський 
дідусь»

00.50 Х/ф «Сльози 
капали»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

03.00, 02.20 Зона ночі
04.55, 06.09 Kids Time
05.00 М/с «Пригоди кота 

в чоботях»
06.10 Топ-модель по-

українськи
09.00 Х/ф «Ліга видатних 

джентельменів»
11.00 М/ф «Робінзон 

Крузо: Дуже населений 
острів»

13.00 Х/ф «Месники»
16.00 Х/ф «Месники: Ера 

Альтрона»
18.50 Х/ф «Зелений 

ліхтар»
21.00 Х/ф «Темний 

лицар»
00.00 Х/ф «Сіністер 2»

06.00 Мультсеріал «Авто 
про добро»

06.30 Феєрія мандрів
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 Музей Небесної 

Сотні
11.00 2 я - одне життя
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 Х/ф «Солдат 
Джанет»

20.40 Вечірня казочка
21.00 Євромакс
22.05 Док. фільм 

«Генеральна 
репетиція»

23.30 Волинський 
портрет

00.35 Завтра-сьогодні
02.00 Огляд світових 

подій
03.05 Док. фільм «Фіалка 

терору»
04.30 Ретроспектива: 

«Максимко»

ФУТБОЛ 1

ПН 9 жовтня ВТ 10 жовтня СР 11 жовтня ЧТ 12 жовтня ПТ 13 жовтня СБ 14 жовтня НД 15 жовтня
06.00 Топ-матч 06.05 Іспанія 
- Албанія. Відбір до ЧС-2018 
07.55 «Моя гра» В. Чеснаков 
08.25, 17.50 Огляд 1-го 
ігрового дня. Відбір до ЧС-2018 
10.00, 15.40 Футбол NEWS 
10.20 «Великий футбол» 11.05 
Німеччина - Азербайджан. 
Відбір до ЧС-2018 12.55 Відбір 
до ЧС-2018. Огляд туру 13.50 
Хорватія - Фінляндія. Відбір 
до ЧС-2018 16.00 Італія - 
Македонія. Відбір до ЧС-2018 
18.40 Косово - Україна. Відбір 
до ЧС-2018 20.30, 22.30, 
23.40 «Головна команда» 
21.35 LIVE. Україна - Хорватія. 
Відбір до ЧС-2018 00.40 Огляд 
2-го ігрового дня. Відбір до 
ЧС-2018. Прем’єра 02.15 Кіпр - 
Греція. Відбір до ЧС-2018 04.05 
«Шлях на Мундіаль. ONLINE».

06.00 Топ-матч 06.05 Ісландія - 
Косово. Відбір до ЧС-2018 07.55 
Журнал Ліги Чемпіонів 08.25, 
16.05 Огляд 2-го ігрового дня. 
Відбір до ЧС-2018 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.25 
Фінляндія - Туреччина. Відбір 
до ЧС-2018 12.10 Андорра - 
Португалія. Відбір до ЧС-2018 
13.55 Албанія - Італія. Відбір 
до ЧС-2018. Прем’єра 17.30 
«Передматчева студія» 17.55 
LIVE. U-21. Україна - Нідерланди. 
Відбір до ЄВРО-2019 19.55 
«Післяматчева студія» 20.30, 
23.40 «Шлях на Мундіаль» 
21.35 LIVE. Португалія - 
Швейцарія. Відбір до ЧС-2018 
00.30 Огляд 3-го ігрового 
дня. Відбір до ЧС-2018 02.05 
Франція - Білорусь. Відбір до 
ЧС-2018. Прем’єра 03.55 «Шлях 
на Мундіаль. ONLINE»

06.00, 10.20 «Моя гра» В. 
Чеснаков 06.30, 12.40 Топ-матч 
06.35 Польща - Чорногорія. 
Відбір до ЧС-2018 08.25 Огляд 
3-го ігрового дня. Відбір до 
ЧС-2018 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.50 Вельс 
- Ірландія. Відбір до ЧС-2018 
12.55 Нідерланди - Швеція. 
Відбір до ЧС-2018 14.45 
Відбір до ЧС-2018. Огляд туру. 
Прем’єра 16.00, 18.55 «Шлях 
на Мундіаль» 17.05 Португалія 
- Швейцарія. Відбір до ЧС-2018 
19.45 Відбір до ЧС-2018. Огляд 
туру 20.40 Україна - Хорватія 
22.50 Огляд 1-го ігрового 
дня. Відбір до ЧС-2018 00.20 
«Передматчева студія» 00.45 
U-21. Україна - Нідерланди02.35 
«Післяматчева студія» 03.05 
Німеччина - Азербайджан. 
Відбір до ЧС-2018

06.00, 08.00, 21.45 Топ-матч 
06.10 Норвегія - Півн. Ірландія. 
Відбір до ЧС-2018 08.10 Данія 
- Румунія. Відбір до ЧС-2018 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Словенія - 
Шотландія. Відбір до ЧС-2018 
12.10 Польща - Чорногорія. 
Відбір до ЧС-2018 13.55 
Ісландія - Косово. Відбір до 
ЧС-2018 16.00, 18.55 «Головна 
команда» 17.05 Україна - 
Хорватія. Відбір до ЧС-2018 
19.55 Фінляндія - Туреччина. 
Відбір до ЧС-2018 22.00 
Журнал Ліги Чемпіонів 22.50 
Огляд 2-го ігрового дня. Відбір 
до ЧС-2018 00.20 Албанія - 
Італія. Відбір до ЧС-2018 02.10 
Вельс - Ірландія. Відбір до ЧС-
2018 04.00 «Шлях на Мундіаль. 
ONLINE». Відбір до ЧС-2018 

06.00, 08.00, 18.20, 21.20 
Топ-матч 06.10 Португалія - 
Швейцарія. Відбір до ЧС-2018 
08.10 Нідерланди - Швеція. 
Відбір до ЧС-2018 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 
10.20 Бельгія - Кіпр. Відбір до 
ЧС-2018 12.10, 22.50 Огляд 
3-го ігрового дня 12.50 Україна 
- Хорватія. Відбір до ЧС-2018 
14.40 «Головна команда» 16.00 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру. Прем’єра 16.30 
Франція - Білорусь. Відбір до 
ЧС-2018 17.20 Коефіцієнти 
ФІФА/УЄФА 18.30, 20.55 «Тур 
ONLINE» 18.55 LIVE. Шахтар - 
Ворскла 19.45 Футбол Tables 
21.35 Відбір до ЧС-2018. 
Огляд туру 00.20 Фінляндія - 
Туреччина. Відбір до ЧС-2018 
02.10 Еспаньйол - Леванте. 
Чемпіонат Іспанії 

06.00 Вельс - Ірландія 07.45, 
13.25 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру 08.15 
Франція - Білорусь 10.00, 
15.55, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 «Халатний футбол» 
11.10 Чемпіонат Англії. 
Передмова до туру. Прем’єра 
11.40 Шахтар - Ворскла 12.30, 
18.05 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА 
13.55 LIVE. Атлетік - Севілья 
14.45 Футбол Tables 16.15 
Відбір до ЧС-2018. Огляд туру 
17.10 LIVE. Хетафе - Реал. 
Чемпіонат Іспанії 19.10, 
21.25, 02.00 Топ-матч 19.25 
LIVE. Алавес - Сосьєдад 21.40 
LIVE. Атлетіко - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 23.40 Світ 
Прем’єр-Ліги 00.10 Ліверпуль 
- МЮ. Чемпіонат Англії 02.10 
Сталь - Зоря 04.00 Вотфорд - 
Арсенал. Чемпіонат Англії 

06.00 Шахтар - Ворскла 07.45 
Світ Прем’єр-Ліги 08.15 Хетафе 
- Реал. Чемпіонат Іспанії 10.00, 
16.15, 20.15 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 «Халатний футбол» 
11.10 «Моя гра». Прем’єра 
11.40 Атлетіко - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 13.30, 
15.55, 16.35, 18.55 «Тур 
ONLINE» 13.55 LIVE. Зірка - 
Карпати 14.45, 17.45 Футбол 
Tables 16.55 LIVE. Олімпік 
- Олександрія 19.25 LIVE. 
Малага - Леганес. Чемпіонат 
Іспанії 21.20 «Великий футбол» 
23.00 Журнал Ліги Чемпіонів 
23.30 Брайтон - Евертон. 
Чемпіонат Англії 01.20, 03.25, 
05.30 Топ-матч 01.35 Атлетік 
- Севілья. Чемпіонат Іспанії 
03.40 Саутгемптон - Ньюкасл. 
Чемпіонат Англії 

ВАКАРЧУК ВИКЛАДАТИМЕ 
В АМЕРИКАНСЬКОМУ ВИШІ

Лідер українського гурту «Океан 
Ельзи» Святослав Вакарчук стане 

викладачем та одночасно студентом на 
осінньому семестрі у Стенфордському 
центрі з питань демократії, розвитку 
та утвердження верховенства права 
(CDDRL), Каліфорнія.

Про це повідомляє ONLINE.UA з посилан-
ням на прес-службу навчального закладу.

Музикант відвідуватиме курси в універ-
ситеті й читатиме відкриті лекції про Україну, 
а також братиме участь «у кількох заходах» 
CDDRL. Сам Вакарчук зазначив, що це для 
нього велика честь.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук є спів-
засновником Центру економічної стратегії та 
має науковий ступінь у теоретичній фізиці.

нашого цвіту

Фільм «47 ронінів»

20:35

onlain-full-hd.com

Фільм «Темний лицар»

21:00

kinoprofi .org

знімальний майданчикшури-мури

КОЗЛОВСЬКИЙ БІЛЬШЕ НЕ 
НАРЕЧЕНИЙ

УКРАЇНСЬКІ ФІЛЬМИ 
БОРОТИМУТЬСЯ ЗА «ОСКАР»

Цьогоріч за кінопремію 
«Оскар» у різних номінаціях 
боротимуться три українські 
фільми. Таку інформацію 
оприлюднив віце-прем’єр-
міністр України Павло Розенко.

Від України – «Рівень чорного», 
від Литви – «Іній» (продукція Укра-
їни, Польщі, Литви і Франції) від 
Словаччини – «Межа» (спільний 
українсько-словацький фільм).

Міністр зауважив, що «Межу» 

частково профінансовано за кошти 
держбюджету, він уже здобув наго-
роду престижного кінофестивалю в 
Карлових Варах – «За кращу режи-
серську роботу».

Павло Розенко привітав усіх при-
четних до цієї унікальної події в істо-
рії українського кінематографа та за-
кликав дивитися українське кіно. 

P.S. Прем’єра «Межі» та її про-
кат в українських кінотеатрах – у 
середи ні листопада цього року.

Нещодавно Віталій Козловський та 
Раміна Есхакзай повідомили про 
розлучення. Для шанувальників це 

стало шоком, адже пара готувалася до 
весілля. 

За словами дівчини, у них із Віталієм були різні по-
гляди на весілля. До того ж, Раміна не поспішала знайо-
мити нареченого з батьком. А потім в ефірі кулінарного 
шоу «Свекруха чи невістка» на телеканалі «Україна» не-
сподівано заявила, що взагалі не планувала виходити 
заміж. 

Для співака розлука стала справжньою травмою, 
після чого в інтернеті він почав публікувати вірші та 
сумні фото, які стали приводом насмішок з боку корис-
тувачів соцмережі. Так, на особистій сторінці в Instagram 
Козловський розмістив фото з цуценям, яке підписав: 
«Може, собаку завести? Вона ж віддана!».

Шанувальники закликали співака не втрачати надію. 
«Є й люди віддані, які можуть любити щиро, не тільки 
тварини», – відзначили в одному з коментарів під фото.

kinow
ar.com

«Межа»

obozrevatel.com

beztabu.net
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Франсуа де Ларошфуко
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Телефони для оголошень: 0332-78-22-06, 066-652-47-02    купи-продай     ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ
ЄДРПОУ/ДРФО 35963888 
В ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
Р/Р № 26003060513367, 

МФО 303440

БУДІВНИЦТВО

 Продам у Луцьку котли (газові, твердопа-
ливні, електричні), газові колонки, конвек-
тори, електричні бойлери, радіатори опа-
лення (стальні, алюмінієві, біметалічні), 
циркуляційні насоси і насоси для свердло-
вин, обсадні труби для свердловин, запірну 
арматуру і автоматику. Газові лічильники й 
регулятори тиску. 050-736-93-28.

 Продам 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 буді-
вельні, цеглу. Доставка пиломатеріалів. 
050-378-19-98.

 Щебінь, відсів, пісок, камінь бутовий, ка-
мінь річковий, цегла (100, 75, облицюваль-
на, вогнетривка), блоки (газоблоки, блоки з 
відсіву та фундаментні), клей для блоків, 

очевидне-неймовірне домашня аптечка

цемент. Доставка, послуги маніпулятора та 
самоскида. Гірка Полонка, вул. Луцька, 9. 
050-529-95-20, 096-429-69-75.

 Виготовляємо і продаємо кольорові мета-
леві штахети з одно- та двоcтороннім фар-
буванням, ширина – від 8 до 13 см (матові, 
глянцеві, золотий дуб, темний дуб). Оцин-
ковані труби, ринви, коліна. Ціна виробника. 
050-682-21-71, 096-129-25-88.

 Продам дрова, пісок, щебінь різних фрак-
цій, блоки будівельні, цеглу. Доставка пи-
ломатеріалів вантажопідйомністю до 12 т. 
050-378-19-98.

 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

 Куплю мотоцикли «Урал», К-70, «Дні-
про» за помірною ціною. 096-773-79-00, 
096-845-38-39.

 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

 Терміново продам квартиру площею 
43 м2 в новобудові у Луцьку. Ціна – $13 500. 
066-660-63-03.

 Продам земельну ділянку площею 30 со-

ток під забудову в с. Цеперів Луцького ра-
йону. 9 км від міста, є льох, криниця, тимча-
сівка, підведено електрику. 095-077-39-82 
(Віта).

 Продам земельну ділянку площею 10,2 со-
ток під забудову в с. Великий Омеляник на бе-
резі річки. Комунікації поряд. 099-114-54-15.

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

 Продам будинок у с. Жабче, Горохівський 
р-н (3 км від Боремля). 3 кімн., кухня, комо-
ра, гараж, 70 соток землі. 050-222-06-13.  

 Продам 1-кімн. квартиру на вул. Декаб-
ристів (р-н просп. Відродження) у Луцьку. 
31 м2, 2/5, ц, новий ремонт, сантехніка, елек-
трика, вмебльована кухня, вікна 5-камерні, 
балкон. Ціна договірна. 050-844-74-26, 
067-361-04-05.

 Продам 2-кімн. квартиру з євроремон-
том у центрі с. Липини, Луцький р-н. За-
гальна площа 50 м2, площа кухні 8 м2. 
Розташована на 2 пов. 2-поверх. будин-
ку. Є сарай, підвал, грядка. Ціна – 23 тис. 
у.о. 066-254-63-47.

 Продам землю під забудову: с. Заріч-
чя, Володимир-Волинський р-н, вул. Озер-
на. 20 соток, 5 хв до міста, неподалік парк. 
Ціна за домовленістю. Можливий обмін. 
096-695-78-85, 095-360-48-20 (Вадим).

 Продамо ковбасний цех, два забійні 
цехи і приміщення міжрайбази в м. Камінь-
Каширський. 097-290-74-94.

 Продам земельну ділянку під забудову 
(0,25 га) в с. Копачівка, Рожищенський р-н. 
Ціна договірна. 093-577-59-62 (Сергій).

 Продам цегляний будинок (8х10 м) з 
господарськими спорудами у с. Люб-
че, Рожищенський р-н. Земельна ділян-
ка 0,40 га, повністю приватизована. Є газ, 
криниця. Можлива оплата частинами. 
063-674-48-22.

 Продам газифікований житловий цегля-
ний будинок з усіма надвірними спорудами 
в с. Марковичі, Локачинський р-н, земельна 
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

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

 На харчове та кондитерське виробництво 
потрібні працівники (жінки) для роботи на 

устаткуванні, інженер-механік, прибираль-
ниці й різноробочі, борошнорозважувач. 
067-382-28-96 (з 10:00 до 17:00).

 Робота в Польщі, Німеччині: будівельні 
спеціальності; різноробочі на склади, фаб-
рики; зварники, слюсарі, столяри. Висо-
кі зар плати, перевірені роботодавці. Візо-
ва підтримка. Довезення до місця праці. 
(Ліц. МСПУ серія АВ № 585198, 30.07.2012). 
096-956-37-96, 066-799-53-22. 

 Потрібні працівники у продуктовий су-
пермаркет «Biedronka» (Польща). Робота 
для жінок – викладання товарів на полиці, 
прийом і сортування продукції тощо. Робо-
чий день – 8-9-10-12 год (6 днів на тижд.). 
Зарплата – 10 зл./год. Житло безплатне. Чо-
ловіків запрошують на роботу на продукто-
вих складах. Обов’язки: пересування скла-
дом на електрокарах, завантаження товару 
та доставка до місця вивантаження. Прохо-
дження інструктажу з техніки безпеки та 
отримання прав на водіння кара, безплат-
но видають робочий одяг (лише чоловікам). 
097-908-64-46 (Вікторія). Є й інші вакансії, 
можлива допомога у виготовленні доку-
ментів. Усі вакансії – 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).

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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ВАШ ДІМ – НЕ СКЛАД 
ПОНОШЕНИХ РЕЧЕЙ

ДЛЯ СУГЛОБІВ – ЖЕЛАТИН
Цей продукт прекрасно 

відновлює «мастило» 
в суглобах, адже його 
отримують шляхом витяжки 
клейких речовин із м’яса, 
суглобів та сухожиль тварин, 
в основному великої рогатої 
худоби. За своїм складом 
желатин має білкове 
походження: понад 85% – 
колагенові білки. І саме цим 
пояснюється користь 
желатину, адже колаген є 
обов’язковим для побудови 
хрящової тканини.

Як правильно вживати желатин 
для оздоровлення суглобів? Рецепт 
такий: звечора у чверть склянки 
холодної води насипати 2 ч. ложки 
(без чубочка) звичайного желатину, 
розмішати й залишити до ранку. За 
ніч він набубнявіє і розчиниться. 
Уранці випити натще, додавши соку 

або теплої води з цукром чи без 
нього.

На курс оздоровлення потрібно 
150 г желатину, через рік повтори-
ти. Це чудовий спосіб відновити 
«мастило» в суглобах, адже від того, 
наскільки вони здорові, залежить 
і нормальна робота багатьох ор-
ганів. Людям, які потерпають від 
остеохондрозу та артриту, варто 
постійно мати в раціоні страви, 
приготовані на основі желатину.

Однак майте на увазі, що жела-
тин сприяє підвищенню згортання 
крові, його треба обережно спо-
живати людям, в яких ці показники 
завищені, щоб уникнути утворення 
тромбів у судинах. Для них нагада-
ємо, що желатин має  рослинні ана-
логи – пектин і агар-агар. Пектину 
дуже багато в печених яблуках та 
буряках, агару – в мармеладі та зе-
фірі.

Не секрет, що для 
кожної людини 
дім – ї ї фортеця. І тому 

потрібно постійно стежити за 
тим, що і як відбувається в 
ньому. Речі, які перебувають 
у домі, мають нести тільки 
позитивну енергетику, тому 
корисно періодично робити 
генеральне прибирання. На 
що ж слід звернути увагу 
невідкладно?

Старе взуття та одяг. Щойно 
взуття пошкодилося (так, що не 
підлягає ремонту) або зносило-
ся, його потрібно позбуватися. 
Те саме стосується й одягу. Не 
варто перетворювати будинок на 
склад старих поношених речей. 
Усе це притягує негативну енер-
гію і навіть перешкоджає змінам. 
А фахівці з фен-шуй вважають, що 
старі речі заважають жінкам по-
збавлятися... зайвих кілограмів і 
вносять у життя метушню та зане-
покоєння. 

Битий посуд. Не секрет, що 
українцям викидати надщербле-
ний посуд шкода, а користуватися 
новим теж... шкода. Ми ставимо 
гарний посуд на полички в сер-
вант, а щодня користуємося по-
шкодженим. І щоразу дивуємося, 
чому зі здоров’ям проблеми, в осо-
бистому житті якісь перешкоди. 

А все тому, що тріщини на посуді 
дають тріщини в долі. І це аж ніяк 
не містика. Тарілки символізують 
родину, затишок, достаток. І якщо 
посуд потріскався, ми підсвідомо 
налаштовуємо себе на невдачі. 

В’юнкі рослини. Рослини в 
домі – це добре. Але у жодному 
разі не в’юнкі, бо вони притягують 
різні хвороби. Однак, якщо росли-
на росте із зовнішнього боку бу-
динку (на вулиці, за вікном), вона 
захистить його від лихого ока й не-

приємностей. Нехай в’юнкі росли-
ни ростуть ззовні будинку, так ви 
будете впевнені у своєму захисті. 

Це лише невеличкий лікнеп у 
сфері управління енергією будин-
ку. Ви можете й самостійно визна-
чати непотрібність предметів. Пі-
дійдіть до тієї чи тієї речі в оселі й 
визначтеся, чи вам біля неї добре. 
Якщо некомфортно – річ чужа, не 
ваша. Якщо ж затишно – ця річ за-
рядилася вашою енергією і зможе 
охороняти ваш дім від злих сил.
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В оселі усе має мати позитивну енергетику

Колаген незамінний для хрящової тканини
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Хто не мав серця, коли був молодим, ніколи не буде мати його. Серце – не зимовий фрукт, 
воно не достигає в снігу. Александр Дюма
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вдалий експеримент СОЛОДКА ЯГОДА – ДЛЯ ОНУКІВ
НЕЗАБАРОМ НА ВОЛИНІ, ВІДМОВЛЯЮЧИ ЖЕНИХАМ, 
ЗАМІСТЬ ГАРБУЗА ПІДНОСИТИМУТЬ... КАВУНА

  Наталія ЛЕГКА 
Старовижівський район

  Лілія БОНДАР 
Луцький район  

не такі, як усі МАМА ОСОБЛИВОЇ ДИТИНИ: 
«МИ НЕ ЛЮБИМО СЛОВО «ДАУН». 
ВОНО КРАЄ НАМ СЕРЦЯ»Лариса Новосад – 

молода доглянута 
жінка. Енергійна і 

красива. Вона – мама 17-
річного Валентина, хлопця 
з синдромом Дауна. Попри 
генетичне відхилення, 
він дуже самостійний та 
соціалізований. Валентин 
ходить на танці й чудово 
грає у футбол. Нещодавно 
їхня команда паралімпійців 
привезла з Полтави золото. 

Під впливом побаченого у моїй 
голові один за одним руйнуються 
стереотипи. Валентин може зро-
бити каву та чай, і не лише собі, а й 
близьким. Він дістається до школи 
без супроводу батьків, щоранку їз-
дить туди громадським транспор-
том. Це велика рідкість серед таких 
дітей. 

Його мама – соціальний праців-
ник у громадській організації «Даун 
синдром». Усі досягнення сина – це 
їхня щоденна праця. 

«Ми з ним дуже багато працю-
вали. Та й зараз працюємо, – каже 
Лариса. – Ходимо на танці, до лого-
педа, на футбол. Постійно розвива-
ємося та вдосконалюємося». 

Мами таких дітей завжди гово-
рять «ми»: усе удвох, усе разом. 

ВІД НЕСПОДІВАНКИ 
ДО РАДОСТІ 

Ларисі було 19, коли народився 
Валентин. Гарний хлопчик, з двома 
ручками та ніжками. Медики сказа-
ли, що всередині у нього все добре. 
От тільки має проблеми з м’язовим 
тонусом. Жінка дізналася, що у сина 
синдром Дауна, лише через півроку 
після його народження. 

«Знаєте, і я вдячна лікарям за ці 
півроку, адже могла насолодитися 
безтурботним материнством. Наш 
Валентин був бажаною дитиною. 
Ніхто не передбачав, що він наро-
диться особливим. Лікар покликав 
до себе, сказав, що у дитини одна 
зайва хромосома. Це на генетич-
ному рівні. Наші генетики кажуть 
прямо: гірше, як є, уже не буде. Для 
мами це великий стрес. Дуже важ-
ливо, щоб її підтримали на почат-
ках, наголосили, що все вернеться 
сторицею, тільки не треба опускати 
рук. Хай яка дитина народилася, з 
нею треба працювати». 

Жінка каже, що була приголом-
шена, коли їй сказали, що дитина 
особлива. Відтоді їхнє з чоловіком 

життя перетворилося на нескінчен-
ні перегони. 

«Здавалося, світ перевернувся. 
Багато місяців поспіль від того дня 
я відчувала якусь усюдисущу по-
рожнечу, – зізнається вона. – Ми не 
хотіли показувати сина родичам, 
аби уникнути докорів, непотрібних 
запитань, сорому. Пізніше зрозумі-
ли, що так чинити не треба. Відтак  
я опанувала себе й почала шукати 
інформацію. Намагалася займатися 
з сином сама». 

Коли в чотири з половиною 
роки Лариса побачила, що син не 
хоче говорити, то почала створю-
вати вдома з елементарних речей 
те, що зараз називають Монтессорі-
середовище. Коли Валентин ішов у 
школу, то вже вмів писати та читати. 

Лариса Новосад каже, що є 
матері, які довго шукають чарівну 
пігулку, відтягують час, плачуть і 
шкодують себе. Вони втрачають 
дорогоцінні роки, коли з дитиною 
треба інтенсивно займатися. Адже 
генотип не змінити. Є речі, які треба 
прийняти. 

«Дитина з синдромом просто 
побудована не так, – каже мама 
хлопця. – Але ж усі ми різні. Особли-
во це мають пам’ятати батьки. Для 
мами її син найкращий у світі. Якби 
мені сказали, що є можливість по-
вернутися у минуле і щось змінити, 
то я нічого не змінювала б. Коли Гос-
подь посилає в сім’ю таку дитинку, 
то, можливо, хоче змінити батьків. 
Хоче саме цій сім’ї дати таку дитину. 
Треба пристосуватися до обставин. 
За синдромом ховається особис-
тість. Валентин завше відстоює свої 
інтереси. На все має свою думку. Він 
хоче жити своїм життям, а не тим, 
яке йому нав’язують». 

Сім’я живе у селі Чаруків Луць-
кого району. Валентин ходить у де-
сятий клас луцької спеціалізованої 
школи-центру для реабілітації дітей 
з особливими потребами. 

«Він сам їздить до Луцька у шко-
лу, сам збирається, – каже жінка. 
– Маму поцілує і біжить на навчан-
ня. Їздить туди маршруткою. Це 
дуже самостійна, соціалізована ди-
тина. Я навіть не хвилююся, бо знаю, 
що він дістанеться додому. Син за-
вжди знай де те, що йому потрібно. 
Можливо, він не може вивчити тео-

через себе, важко бачити жалісли-
ві погляди людей. Дуже незручно, 
коли люди на вулиці чи в транспор-
ті витріщаються на наших дітей. Є 
батьки, які навіть соромляться своїх 
дітей. Їхні діти ізольовані. Бо їх дра-
тує, що вони в центрі уваги: у марш-
рутці, в гостях – усюди». 

Жінка каже, що в них немає 
таких проблем. Бо Валентин дуже 
яскрава дитина. Він любить життя. І 
вчить усіх навколо його любити. Він 
змусив батьків зробити переоцінку 
цінностей. 

«17 років тому я будувала гран-
діозні плани, хотіла мати успішну 
кар’єру, – ділиться пані Лариса. 
– Але коли в моєму житті з’явився 
Валентин, усе змінилося. Я не вва-
жаю, що він мені завадив, ні. Якби 
не мій син, я не подорожувала б так 
багато, не жила б таким насиченим 
життям. Нам ще досі важко чути це 
образливе – «синдром Дауна». Ми 
не любимо слово «даун». Воно крає 
нам серця». 

Лариса переконана: особливі 
діти самі обирають собі батьків. 
Вона впевнена, що Бог ніколи не 
дає таких дітей неблагополучним 
родинам. 

«Я не знаю, як це назвати. Це 
такий собі Божий конвеєр. Бог 
знає, що ми дамо цій дитині дуже 
багато. Це не кара, а винагорода. 
Їхня любов безумовна. Їм байдуже,  
безхатько це чи хтось інший, вони 
завжди простягнуть людині руку. 
Такі дітки нікого не засуджують. Не 
злостяться. Бо вони у тисячу разів 
кращі за нас. Ми не цінуємо життя 
так, як вони. Ми заклопотані що-
денними проблемами і не бачимо 
прекрасне. А ці дітки бачать. Вален-
тин може годинами спостерігати за 
природою, за красою, яка нас ото-
чує. Треба показувати своїх діток 
людям. Це таке собі послання сус-
пільству: нас багато і від нас нікуди 
не подінешся». 

На неприємні слова від людей 
про Валентина пані Лариса має 
одну відповідь: «Він не просто так 
прийшов у цей світ. Такі дітки від-
чувають людей дуже глибоко. Це 
нам потрібно вчитися у них тепла 
та щирості. Бог такими дітками не 
лише батьків випробовує, а й усіх 
навколо». 

А ще жінка переконана: треба 
жити для своєї дитини. Не слід зва-
жати на оточення. 

«Любіть свої дітей. Ця любов 
буде їх надихати, – каже Лариса. 
– Батьки мають переступити через 
усі переживання, тоді зникнуть усі 
питання. З’явиться мета – побачити 
свою дитину успішною та щасли-
вою».

рему Піфагора, але знає щось інше. 
Я дуже задоволена, що Валентин 
знайшов себе у цьому житті. Я можу 
довірити йому домашні справи. 
Він прибере, закине брудний одяг 
у пральну машину, в усьому нам 
допоможе. Елементарні побутові 
речі моя дитина може робити. Він 
заварює мені вранці каву. Це дуже 
приємно. Ми з чоловіком задоволе-
ні тим, що наша дитина старається 
якомога більше нам допомогти». 

Лариса дозволяє Валентину ро-
бити усе, що він хоче. Звісно, в ме-
жах розумного. Вона каже: не треба 
боятися, що дитина обпечеться чи 
виллє чай на скатертину. 

«Батьки думають: нащо воно 
їй, якщо я є. Не варто так думати. 
Так ми забираємо в них маленьке 
право на працю, право бути потріб-
ними, корисними. Я навчила його 
елементарних речей. Тепер мені 
приємно, що Валентина хвалять у 
школі. Я горда за свою дитину». 

Жінка каже, що Валентин хоро-
ший старший брат. Адже у сім’ї Но-
восадів є ще двійко менших дітей. 
Меншому Денису три, середульшій 
Міланці – 12. 

«Коли в сім’ї є особлива дитина, 
то батьки стараються присвячувати 
весь час їй. Я не знаю, правильно це 
чи ні. Мої діти були прикладом для 
Валентина. Коли навчалася Мілана, 
Валентин вчив букви та цифри ра-
зом з нею ще раз. Вона писала – і 
він сідав писати. Сестричка була 
для нього другом. Він намагався її 
копіювати. А от коли з’явився Де-
нис, він хотів показати йому своє 
лідерство. Я тільки спостерігала за 

цим, але не втручалася. Треба бути 
друзями для своїх дітей. Не можна 
їх до чогось змушувати. Дитина – це 
особистість, незалежно від того, з 
синдромом вона чи без». 

ЛЮБОВ, ЩО НЕ 
ВИМАГАЄ НІЧОГО 
НАТОМІСТЬ 

Мама хлопця розповідає, що 
Валентин має багато друзів, бо 
може легко порозумітися з іншими 
людьми. Влітку він навіть був на ста-
жуванні у «Кав’ярні-цукерні».

«Якось даю йому гроші на марш-
рутку, а він мені каже: «Мені не треба. 
Друг їде, він мене підвезе», – розпо-
відає вона. – У нього всюди є друзі». 

Жінка каже, що нині суспільство 
вже зовсім інакше, не таке, як 17 ро-
ків тому. Зараз є багато різних орга-
нізацій, куди можна звернутися по 
допомогу. 

«Я спокійна за свою дитину, – 
каже мама хлопця. – Її ніхто не об-
разить. Люди вчаться сприймати 
таких дітей. Особливо молодь. Це 
дуже потрібно таким дітям, як Ва-
лентин. Вони не можуть бути ізо-
льовані від суспільства». 

Валентин ходить на додаткові за-
няття з хореографом та логопедом. 
Мама каже, що він невиразно гово-
рить, але хлопець не комплексує з 
цього приводу. Якщо людина щось 
не розуміє, то він повторює це двічі. 

«Дітям з синдромом Дауна все 
одно, що про них думають. Вони 
такі, які є: веселі, усміхнені, добрі та 
життєрадісні. Це проблема батьків. 
Це вони переживають, що поду-
мають інші. Їм важко переступити 

з особистого архіву

Валентин любить життя. І вчить усіх навколо його любити

Ця солодка історія 
розпочалася, коли 

Василь Юхимук відмовився 
засаджувати весь город 
картоплею. Скільки ї ї там 
треба для сім’ї – латочку! 
Приголомшена таким 
рішенням чоловіка, дружина 
Зоя Семенівна розповіла про 
свою проблему найкращій 
подрузі Галині Шуляр, з якою 
багато років працювали 
разом у дитячому садку, і 
нині – нерозлийвода, тож 
жінки вирішили посадити на 
городі звичайні волинські 
гарбузи.

– Та одного дня ми з Зоєю ку-
пували насіння в супермаркеті й 
натрапили на пакетики з кавунами 
«Вогник», – розповідає Галина Йоси-
півна. – Ідея взятися за вирощуван-
ня солодкої ягоди спала на думку 
обом разом. Коли ж прочитали, що 

цей сорт кавунів ранній, усі сумніви 
вщент розвіялися. А тут ще й сестра 
вислала мені з Херсонської області 
насіння кавунів та динь.

Тож коли настала пора висаджу-
вати в полі традиційні для Волині 
гарбузи, у жінок вже було пророще-
не насіння баштанних культур. Як 

лограма, дині – 3 кілограми. Їх зі-
брали чимало, тож сезон солодкої 
ягоди триватиме ще довго.

– Тепер добре знаємо, який ка-
вун стиглий, а який ні, – розкриває 
маленький секрет Галина Йоси-
півна. – Як вусик біля хвостика за-
крутиться – такого кавуна можна 
зривати. У стиглого і бочок має 
пожовтіти. Якщо цього не поміча-
єте – не поспішайте нести до столу 
солодку ягоду.

Зважаючи на такий сміливий та 
вдалий творчий експеримент, як 
називають його Зоя Юхимук та Га-
лина Шуляр, чоловік Зої Семенівни 
Василь пообіцяв наступного року 
виділити подругам ще більшу пло-
щу під баштанні. До речі, вони не 
єдині, хто в Старій Вижівці уподобав 
ці теплолюбові південні культури. Їх 
вирощують і Ольга Таксюк, і Марія 
Семенюк, і Галина Савчук, і ще ба-
гато інших господинь. Тож, мабуть, 
незабаром у нашому краї, відмов-
ляючи женихам під час сватання, 
дівчата підноситимуть не гарбузи, 
як ведеться здавна, а кавуни, щоб 
хоч якось підсолодити гіркоту роз-
чарування.

з’ясувалося, особливого обробітку 
вони не потребували. Господині 
вгадали і з ґрунтом, додаючи під 
нові культури лише курячий послід 
та попіл. Кавуни й дині проросли і 
пустили стебло. Боячись злодіїв (на 
жаль, такі любителі легкої наживи 
ще не перевелися в Старій Вижівці), 
не особливо й виполювали гряд-
ки, щоб приховати свій смугастий 
скарб. І склалося так, що тривалий 
час жінки не навідувалися на поле.

– А коли прийшли сапати, то 
були ошелешені: та частина, де рос-
ли баштанні, була встелена кавуна-
ми та солодкими динями, – згадує 
Зоя Семенівна. – Вони лежали вели-
кі та дорідні, наче поросята в заго-
роді. Тож цьогоріч уже в липні наші 
діти та онуки смакували солодкими 
ягодами досхочу, не озираючись на 
базарну ціну, що вражала. Домашні 
баштанні у нас виросли без жод-
ного грама мінеральних добрив, в 
екологічно чистих умовах, не по-
требуючи якихось великих затрат. 
Найбільші кавуни важили 7-6,5 кі-

Н
аталія Легка

Галина Шуляр та Зоя Юхимук залишили 
кавуни та дині ще й на насіння
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ВИДАТНИЙ ВОЛИНЯНИН – ПОЧЕСНИЙ

ПРИ ЗАХОДІ ЖИТТЯ 
ЛЮБОВ НЕХАЙ НЕ ГАСНЕ

ВАЛЕНТИН МОРОЗ, ЯКОГО США ВИМІНЯЛИ НА РАДЯНСЬКИХ 
ШПИГУНІВ, СТАВ ПОЧЕСНИМ ГРОМАДЯНИНОМ ВОЛИНІЗвання «Почесний 

громадянин Волині» 
удостоєно українського 
історика, одного з 
представників українського 
національного руху, 
політв’язня, дисидента, 
автора понад сотні наукових 
праць Валентина Мороза. 
Депутати Волинської 
обласної ради ухвалили таке 
рішення на черговій сесії 
7 вересня. В українському 
дисидентському русі за 
значимістю Валентин Якович 
стоїть поряд із В’ячеславом 
Чорноволом.

Він народився 15 квітня 1936 
року в селі Холонів Горохівського 
району у селянській родині. Після 
закінчення школи вступив на іс-
торичний факультет Львівського 
університету, потім до заочної аспі-
рантури (на стаціонар не прийняли 
через незадовільну оцінку з історії 
КПРС). Працював тоді завучем і вчи-
телем сільської школи, а з 1964-
го – викладачем Луцького, потім 
Івано-Франківського педінститутів. 
Заарештований у вересні 1965 року, 
засуджений за ст. 62 КК УРСР (анти-

Пісок тонкою цівкою втікав 
крізь пальці. «Отак і 
життя – поспішає кудись, 

просочуючись крізь пальці, як 
оцей пісочок, – сумно всміхаючись, 
думала собі Віра Петрівна. – І не 
втримаєш його, не спиниш ні на 
мить. Здається, ще тільки вчора 
схід сонця після випускного 
стрічали, а тут уже – й власний 
захід на порозі… Скільки їх, отих 
піщинок, ще в мене залишилося?». 
І тоненьким ручаєм заструменіли з 
уже вицвілих, але ще прекрасних 
очей сльози, ховаючись у 
зморщечках, що ними життя рясно 
помережило обличчя. 

– Тримай, Вірунько, ось твій сік, – почу-
ла над головою такий рідний голос. – Знов 
плакала? От маєш! Чого вже?  Дивися-но, яке 
синє-синє море, золотий-золотий пісочок, і ми 
з тобою – лишень удвох, як колись, пам’ятаєш, 
коли щойно побралися?

– Так, та не так, Ромку, – сумно всміхну-
лася жінка. – Тоді ми були молоді, красиві. І 
такі щасливі! Пригадуєш, як ти заносив мене 
на руках у воду, бо я дуже боялася медуз при 
березі? Куди ті роки втекли... Чи то, може, їх 
хвилі буйні щоднини змивають з берега на-
шого життя?

– Та я, Вірунько, й зараз ще парубок ого-
го! – із тими словами Роман Григорович під-
хопив дружину на руки й хвацько побіг з нею 
до води.

Молодь, що саме «різалася» в дурня непо-
далік, навіть карти покидала. Усі, роззявивши 
роти, зачудовано споглядали, як сивочубий 
дідуцик біжить у море з бабцею на руках.

– Ото старенькі розважаються! – кинув хтось 
із компанії. – Точно на сонечку перегрілися.

– Замовкни, – обірвала його миловидна 
білявка. – Такому можна лишень позаздрити. 
Адже мало кому до сивини вдається зберегти 
ніжність. Учіться, хлопці, як любити треба. 

Тим часом Роман Григорович з Вірою Пет-
рівною вже поверталися назад – під свою па-
расолю, що захищала їх від палючих променів 
південного сонця та цікавих поглядів відпо-
чивальників. Він – гордий собою, мовляв, є ще 
порох у порохівницях, вона – усміхнена й щас-
лива від того, що, незважаючи на роки, таки 
горять ще почуття у їхніх з чоловіком серцях.

– Пробачте, а можна, я у вас щось запи-
таю? – підійшла до них та сама білявка.

– Звісно, дитино. Що тебе цікавить? – під-
моргнув Роман Григорович.

– Я... розумієте, ми з друзями спостерігали 
за вами. І видалося нам, що ви дуже-дуже щас-

ливі разом. У чому ж секрет вашої любові?
Віра Іванівна здивовано звела брови:
– Хіба ж у любові є секрети? Просто ми 

зав жди були щирі одне з одним. І стали поло-
винками одного цілого. От і весь секрет.

– А розкажіть про ваше життя, – це вже 
хлопець, що підсів ближче разом із компані-
єю. – Може, чогось і ми навчимося...

Роман Григорович, всміхнувшись самими 
очима, кивнув на знак згоди.

...Уперше русяву Віруньку він побачив на 
подвір’ї інституту культури. Вона так зосере-
джено вивчала списки зарахованих, що й не 
помітила, як якийсь спритник витягнув гаман-
ця з кишені. (А там же – усі-всі гроші, що мама 
дала!). Роман, на ту пору вже старшокурсник, 
якраз проходив повз. Тож горе-злодієві добря-
че дісталося на горіхи від кремезного парубка. 
Вірунька ж, нічого ще не второпавши, тільки 
розгублено кліпала величезними сірими очима 
й нервово смикала себе за кінчик тугої коси.

– Ось, тримай, красуне. І будь уважніша! – 
підморгнув Роман і почимчикував собі далі, 
залишивши спантеличену дівчину посеред 
подвір’я alma mater. 

Може, і забулася б парубкові літня історія, 
але раз по раз спливали в пам’яті оті дивні 
сірі очі тендітної русявки. Щось таке було в 
тому погляді, що змушувало серце калатати.  
Втім вересневі студентські клопоти відсунули 
амурні зітхання на другий план. Атож – як-не-
як п’ятий курс!

Удруге русяву першокурсницю Роман 
здибав у бібліотеці. Дівчина, розмазуючи по 
щоках сльози, плакала над зошитом: не могла 
знайти матеріалу, щоб підготуватися до пер-
шого семінару. Тоді й дізнався, що звати її Ві-
рою, що приїхала до столиці навчатися із села 
аж за сто кілометрів, що мусить добре вчити-
ся, аби мати стипендію і назбирати на нову 
скрипку, бо ж мама її сама виховує, а грошей 
бракує...

Одне слово, до семінарів відтоді він їй 
частенько допомагав готуватися. Відтак і 
в гості до гуртожитку зачастив. А якось на 
день народження підніс їй таку омріяну нову 
скрипку! «Ну й проворна ж ти, Вірко, – майже 
сичали дівчата-сусідки. – Он якого красеня 
столичного у свої сіті впіймала. Може, й заміж 
кличе вже?». Дівчина ж на те лишень загадко-
во усміхалася. Бо не хотіла тим заздрісницям 
про своє щастя розповідати. І тільки найліпша 
подруга Наталка знала, що тьохкає у Віруньки 
серце, коли в коридорі чутно Ромкові кроки, 
і що давно вже він їй освідчився, тільки домо-
вилися закохані, що спершу нехай Віра бодай 
третій курс закінчить.

...Перед першим візитом до майбутніх 
свек рів вона так хвилювалася, що ледь не 
знепритомніла на порозі. «Як вони мене прий-
муть? А раптом я їм не сподобаюся? Скажуть, 
мовляв, ліміта нещасна, заради прописки в 
столиці їхнього сина окрутила», – вервечкою 
снували недобрі думки. Проте, ледь ступивши 

за поріг, опинилася... в обіймах майбутньої 
свекрухи Надії Семенівни.

– Ласкаво просимо в нашу сім’ю, дити-
но, – почула від Ромкового тата Григорія 
Івано вича.

Ці добрі інтелігентні люди, відмівши геть 
усі нашіптування «доброзичливців» та ано-
німні дзвінки, давно постановили собі: якщо 
їхній син когось уподобав, то й вони цю люди-
ну полюблять. Бо таки не помиляється Роман 
у людях. І вони не помилилися...

Закохані побралися якраз перед Віриним 
випускним. Батьки подарували їм мандрівку до 
моря. Господи, якими ж щасливо-незабутніми 
були ті кілька тижнів казки! Відтак треба було 
повертатися додому, оформлюватися на ро-
боту, облаштовувати побут у новій квартирі, 
яку їм як молодій сім’ї виділили поза чергою. 

За два роки у молодят знайшлися хлоп-
чики-близнята. Роман працював у філармо-
нії, Віра доглядала дітей та чекала чоловіка з 
роботи. Здавалося б, побут і буденність мали 
б охолодити серця, притупити почуття. Але, 
напевно, самі небеса благословили цю любов. 
Бо не йшов Роман на роботу без вранішнього 
Віруньчиного поцілунку. А ввечері не лягав 
спати без її запитання: «Як минув твій день?..».

– Отак, молоді люди, і життя пробігло – у 
клопотах і в любові, – трішки сумно усміхнув-
ся Роман Григорович своїм слухачам, які, зда-
валося, й не дихали, аби жодного його слова 
не пропустити. – Скільки водички сплило, а 
я й досі щодня долі дякую, що того далекого 
дня опинився на подвір’ї інституту. Вірунька 
моя тепер іноді сумує, що коса русява по-
сивіла, що очі вже не так горять, як в юності. 
Але, повірте, я люблю кожну зморщечку на її 
обличчі, кожен промінчик, що струменить з 
її сірих очей. І більшого щастя у житті мені й 
не треба. А оце на сорокаліття подружнього 
життя сини з невістками й онуками подару-
вали нам романтичну подорож до моря, мов-
ляв, згадайте-но, старенькі, молодість. От ми 
й згадуємо... Ну що, Вірунько, йдемо сонечко 
на захід проводжати?

І, взявшись за руки, ці старі-молоді люди 
неквапом побрели узбережжям – туди, де 
сонце з морем цілується.

Молодь ще довго сиділа, зачудовано про-
воджаючи поглядами поважну пару. І якось 
по-особливому подивилася білявка на хлоп-
ця, що сидів поряд. І якось дуже ніжно він об-
няв її за плечі. І якось миттєво обоє збагнули, 
що справжня любов не гасне навіть і при за-
ході життя.

радянська агітація і пропаганда) до 
чотирьох років таборів. Відбував 
покарання в таборі ЖХ-385-17-А у 
Мордовії, звідки у самвидаві вихо-
див його «Репортаж із заповідника 
імені Берії». 

Після звільнення у 1969 році 
пише статті «Серед снігів», «Хро-
ніка опору», «Мойсей і Датан», які 
з’явилися в самвидаві. Новий арешт 
Мороза 1 червня 1970 року та за-
критий судовий процес над ним з 
порушенням закону, а також вирок 
(14 років) за тією ж ст. 62, ч. 2 КК 
УРСР викликали гостру негативну 
реакцію не лише в Україні, а й за її 
межами. 

Коли 17 листопада 1970 року в 
Івано-Франківську розпочався суд, 
виявилося, що він закритий, бо у 
залі засідань були лише учасники 
процесу. Мороз висловив про-
тест проти незаконного закритого 
суду й відмовився брати в ньому 
участь. Свідки В’ячеслав Чорно-
віл, Іван Дзюба, Борис Антоненко-
Давидович теж відмовилися свідчи-
ти в незаконному суді, заявивши, що 
вони могли б дати суттєві свідчення 
у справі, бо їхні показання в попе-

редньому розслідуванні виявилися 
спотвореними. На оголошення ви-
року не було допущено близьких 
та друзів Мороза. Волинянину дали 
шість років спецтюрми, три роки та-
борів особливо суворого режиму і 
п’ять років заслання, а також визна-
ли особливо небезпечним рециди-
вістом. Українська інтелігенція дуже 
різко відреагувала на беззаконня й 
жорстокість суду. Було понад 40 
протестів до Верховного Суду УРСР, 
а у США та Канаді відбулися демон-
страції протесту біля радянських 
посольств і консульств.

Мороз відбував ув’язнення у 
Владимирській тюрмі, його утри-
мували в камері з карними злочин-
цями, які знущалися з нього. Один 
з них так порізав чоловікові живіт 
загостреною ложкою, що наклада-
ли шви. Після цього на прохання 
Мороза і дружини його помістили 
в одиночну камеру, де він пробув 
майже два роки. 1 липня 1974 року 
Мороз розпочав безтермінове го-
лодування, просив, аби його пе-
ревели з тюрми до табору. Попри 
хвилю протестів і заяв на підтрим-
ку Мороза і в СРСР, і за кордоном, 

представник КДБ сказав дружині 
дисидента, що він залишиться в 
тюрмі на весь термін.

Після закінчення тюремно-
го ув’язнення Мороза відпра-
вили у табір особливо суворого 
режиму в Мордовію. Після його 

п’ятимісячного голодування у 1979 
році під тиском світової громад-
ськості влада була змушена обмі-
няти Мороза та ще чотирьох диси-
дентів на двох радянських агентів 
КДБ. Включення волинянина до 
списку обміну відстояв Збігнєв Бже-
зинський, державний радник з без-
пеки при президенті США Джиммі 
Картері, який прихильно ставився 
до України.

Уночі з 27 на 28 квітня 1979 року 
в Нью-Йоркському аеропорту ім. 
Кеннеді представники радянської 
влади обміняли п’ятьох політв’язнів 
на радянських громадян Черняє-
ва та Енґера, колишніх службовців 
ООН, засуджених у США на великі 
терміни за звинуваченням у шпи-
гунстві. Жоден з обміняних не знав 
про це, згоди ні в кого не питали – 
акцію було оформлено як позбав-
лення громадянства та видворення 
з країни.

Після звільнення Валентин Мо-
роз оселився в Америці, викладав у 
Гарвардському університеті. Трива-
лий час жив у Канаді, працював ра-
діожурналістом, редагував часопис 
«Анабазис», з 1990 року приїздив на 
батьківщину з лекціями «Україна XX 
століття». З 1997 року Валентин Мо-
роз живе у Львові.

Мало кому до сивини вдається зберегти ніжність

progorodnn.ru

ukrnationalism
.com

Валентин Мороз
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  Богдан ПРИСТУПА
Луцьк

легка атлетикана п’єдесталі

а ви так можете?

у центрі уваги

Лучанці Яні Беломоїній 
лише 24 роки, а вона вже 
чемпіонка Європи і володарка 

Кубка світу з маунтинбайку. 
Дівчина двічі представляла 
Україну на Олімпійських іграх – у 
2012 році в Лондоні та у 2016-му 
в Ріо-де-Жанейро. Ми зустрілися 
з Яною у період міжсезоння 
(а це всього півтора місяця в 
році!) та поспілкувалися про 
спорт, підготовку до змагань, 
відпочинок, хобі та особисте 
життя.

– Дуже хочу максимальну кількість часу 
присвятити відпочинку. Сезон був насиченим 
і, ніде правди діти, найкращим у кар’єрі, – роз-
повідає Яна. – Вдалося перемогти на трьох із 
шести етапів Кубка світу, а мала мету підняти-
ся хоча б на один подіум. Раніше я була близь-
кою до цього, була фаворитом на багатьох 
гонках, але чогось бракувало. Після першого 
подіуму на першому етапі, коли мені вдалося 
переміститися з 13-го місця на найвищу схо-
динку п’єдесталу, щось усередині підказало, 
що цей сезон стане моїм.

– Після того на кожну наступну гонку 
виходила з думкою не лише про подіум, а 
й про перемогу?

– Наприклад, етап у Канаді. Першість до-
зволяла автоматично здобути перемогу в 
усьому турнірі. На початку гонки стався масо-
вий завал, у який потрапила і я. Але в голові 
одразу промайнула думка, що потрібно про-
биратися до групи лідерів. І не тому, що це 
дозволило б отримати перемогу, а хотілося 
довести собі, що, оскільки я з номером 1 на 
майці, то мушу перемогти.

– Розкажи про фініш на Чемпіонаті Єв-
ропи, про історію з прапором...

– Я випереджала всіх більш ніж на 3 хви-
лини. Тренер дав мені прапор перед самим 
фінішем. Я його хотіла розгорнути, але раптом 
він заплутався у колесі, оскільки виявився за-
надто довгим... Я спробувала його дістати, але 
марно, тому вирішила фінішувати з велосипе-
дом на плечі (сміється, – Б.П.).

– Ти любиш гонки в горах. Чому не рів-
нина, не спринтерські етапи?

– Наприклад, траса в Ріо була більш швид-

ЯНА БЕЛОМОЇНА: «ПРАПОР ЗАПЛУТАВСЯ 
У КОЛЕСІ, ТОМУ Я ВЗЯЛА ВЕЛОСИПЕД 
НА ПЛЕЧІ Й ТАК ФІНІШУВАЛА»

Луцьк

Завершення літнього 
легкоатлетичного 

сезону в Луцьку відбулося 
під час міжнародної 
зустрічі юнаків. 

На Волинь приїхали легкоатле-
ти з п’яти областей країни, а також 
делегація з Бреста. На доріжках і в 
секторах «Авангарда» змагалися дві 
команди з Луцька, а також спортс-
мени з Рівного, Бахмута (Донецька 
область), Львова, Хмельницького 
та Бреста.

Короткі й захопливі змагання 
зібрали чимало вже відомих нашій 

легкій атлетиці прізвищ та трима-
ли в напрузі до останнього, адже 
тільки завершальні види визначи-
ли переможців. Срібло у жіночій та 
золото в чоловічій скандинавських 
естафетах дозволили перемогти 
на змаганнях команді Рівного (102 
очка). Тільки на одне очко відстали 
спортсмени з Бахмута (101), третіми 
фінішували господарі з першої ко-
манди Луцька (87).

Усі переможці у видах змагань 
такі.

Юнаки: 100 м – Віталій Глушко 
(Львів); 200 м – Кирило Приходь-
ко (Бахмут); 400 м – Ярослав Голуб 
(Львів); 800 м – Микола Овсянні-

ков (Бахмут); 1500 м – Андрій Ко-
лодистий (Рівне); спис – Дмитро 
Кальков (Луцьк); довжина – Артем 
Коноваленко (Бахмут); естафета 
100м+200м+300м+400м – І міс-
це – Рівне, ІІ місце – Хмельницький, 
ІІІ місце – Бахмут.

Дівчата: 100 м – Марія Джеті-
баєва (Рівне); 200 м – Юлія Рузак 
(Львів); 400 м – Олена Зуєва (Бах-
мут); 800 м – Катерина Коваль (Бах-
мут); 1500 м – Іванна Кух (Луцьк); 
спис – Софія Богдан (Луцьк); довжи-
на – Настя Бубенюк (Хмельницький); 
естафета 100м+200м+300м+400м – 
І місце – Бахмут, ІІ місце – Рівне, ІІІ міс-
це – Львів.

ЮНАЦЬКИЙ МАТЧ У ЛУЦЬКУ 
ВИГРАЛИ РІВНЯНИ

ЛЮБЕШІВСЬКА ДЮСШ 
ЗНОВУ КРАЩА В КРАЇНІ

Київ 

Юлія Тимошенко та колишній 
банкір, віце-президент Федерації 
триатлону України Андрій Оністрат 
разом пробігли 12 кілометрів за 
1 годину 20 хвилин.

Оністрат зазначив, що Тимошенко 
перебуває в прекрасній фізичній фор-
мі. Він переконаний, що політик упора-
ється і з марафоном. 

Своєю чергою, Тимошенко зажада-
ла в Оністрата дві пляшки вина, оскіль-
ки вона пробігла більше кілометрів, ніж 
спочатку вимагало парі. Разом з тим, 
політик подякувала йому за бадьорий і 
спортивний ранок.

Дніпро

У Дніпрі відбувся Командний 
чемпіонат України з легкої 
атлетики серед юнаків 2002 
р. н. і молодших. Наймолодші 
легкоатлети Волині знову 
виступили дуже впевнено. 
Наші юнаки й дівчата 
вибороли високе шосте 
місце серед 23 команд, а 
легкоатлети Любешівської 
ДЮСШ фінішували в 
командному заліку першими! 

Спільний успіх кували пере-
моги і призові місця таких волин-
ських спортсменів: Дарина Касян, 
Юлія Петрик і Валерія Шоломіцька 
окупували увесь п’єдестал у спор-
тивній ходьбі на 3 000 м, Тарас 
Корецький був третім у ходьбі на 
3 000 м, Борис Абрамович – дру-
гим на 2 000 м з перешкодами, 
Дарина Кравчук узяла відразу дві 
медалі – фінішувала другою на 800 
м і третьою на 400 м, Максим Тро-
цюк був другим у метанні списа. 

ТИМОШЕНКО ТРЕНУЄТЬСЯ 
БІГТИ МАРАФОН

кісна і технічна, фактично не було підйомів. 
Точніше, був один, але швидкісний, на який 
ставиш високу передачу і входиш у підйом. 
Інша причина не зовсім вдалого виступу – ми 
не поїхали на тест-івент, який відбувається за 
рік до ігор, тому не знали, до чого готувати-
ся. Передбачити не змогли, що траса буде так 
різнитися від тих, які є в світі. У Ріо одразу зро-
зуміла, що буде важко боротися за подіум.

– Наскільки настрій та психологічна 
складова впливають на результат?

– Усе залежить від особистості. Є чимала 
кількість гонщиків, які можуть «перегоріти» 
на старті, адже перед тим багато думають 
про майбутню гонку, переживають. Це зава-
жає. Я найбільше хвилювалася перед стартом 
на іграх у Лондоні, адже була наймолодшою 
учасницею. А коли починаєш переживати, то 
втрачаєш сон, збиваєшся з режиму, і це все за-
важає під час старту.

– Більшу частину свого життя ти ката-
єшся на велосипеді...

– Так, починала у Луцьку в спорткомп-
лексі «Динамо». Завжди, коли приїжджаю до-

дому, йду в гості до своїх тренерів, на рідну 
базу. Вважаю, що саме вони мене виростили і 
зробили з мене того спортсмена, яким я зараз 
є. На базі дуже багато моїх постерів, тренер 
зав жди розповідає молодим вихованцям про 
мене. Я стараюся годину-півтори просто по-
кататись з дітлахами, поспілкуватися з ними.

– Ті, хто знається на велоспорті, тебе 
впізнають. А коли просто гуляєш містом, 
підходять по автограф?

– Напевне, впізнають, бо помічаю, див-
ляться в мій бік і щось обговорюють. Але не 
підходять. За кордоном, якщо тебе впізнають, 
то одразу підходять і просять сфотографува-
тися. У нас же люди більш сором’язливі, хоча 
частенько пишуть у соцмережах. Я намагаюся 
максимально відписувати усім.

– Як ти проводиш вільний час? Що лю-
биш робити?

– Упродовж року буваю вдома лише три-
чотири рази, причому по кілька днів. Зустрі-
чаюся з друзями та рідними. Гуляю Луцьком. 
Не люблю дискотек, мені цікавіше провести 
час із бабусею, сходити з нею до ресторану. 
Люблю з друзями сходити в кінотеатр чи по-
слухати музику. Мені не цікавий шопінг, я 
віддам перевагу прогулянці містом, відвідаю 
якісь цікаві місця, зайду в кав’ярню випити 
кави або чаю. 

– Який у тебе розклад дня?
– Прокидаюсь я о 7 чи 7:30, для мене це 

норма. Люблю хвилин 15 зробити зарядку: 
розтяжка, прес... Готую сніданок і через го-
дини півтори їду на перше тренування, яке 
триває в середньому дві години. Після цього 
приїжджаю додому, обідаю, відпочиваю та 
готуюсь до другого тренування, яке триває 
години півтори. Бувають тренування, які за-
ймають чотири години на день та більше. Це 
коли проїжджаю до 100 км. У такому випадку 
беру з собою усе необхідне (воду, їжу, технічні 
засоби).

– У якій країні світу хотілося би лиши-
тися жити?

– Ще тиждень тому я була в Австралії. Цю 
країну справді можна назвати раєм на землі. 
Але дім є дім. Я люблю Луцьк та Україну, і бать-
ківщину ми ніколи не змінимо. Мені часто ка-
жуть, що я побачила уже фактично весь світ, 

але... Я дуже мало була в українських Карпа-
тах. Один збір, в 2014 році, ми там провели, 
але хочеться поїхати туди відпочити.

У Європі дуже подобається Словенія. Там 
гарні гори, для маунтинбайку це ідеальна 
країна. А ще там не дуже дорого, порівняно 
з Австрією чи Німеччиною. І в Словенії дуже 
смачна кухня.

– Розкажи трохи про команду, за яку  
виступаєш. Знаю, що вона має інтернаціо-
нальний склад...

– Так, але з кожним роком склад зміню-
ється, усе залежить від результатів, які демон-
струють спортсмени. Відсутній результат – мо-
жуть зменшити зарплату чи взагалі розірвати 
контракт, або ж спортсмен сам вирішує зміни-
ти команду.

– Поговорімо про особисте життя. Чи 
маєш ти на нього час?

– У мене є хлопець. Це мій тренер і механік 
Максим Гавриленко. Познайомилися ми з ним, 
коли я почала їздити на міжнародні змагання 
у складі збірної. Кілька років ми були просто 
як тренер і підопічна, але згодом зійшлися й 
тепер є парою. Я, до слова, показувала хороші 
результати не без його допомоги. Максим від-
повідав за мій велосипед. Зрозуміло, що мо-
рально набагато легше кататися на змаганнях 
з рідною тобі людиною. Враховуючи, скільки 
часу ми проводимо поза домом, то самому 
можна збожеволіти. А так він завжди поряд і в 
усьому допомагає.

Богдан П
риступа

nashagazeta.net
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Юнаки показали, яким красивим 
видом спорту є легка атлетика Переможці з Рівного

Селфі з тренером

Яна Беломоїна

Яні вдалося перемогти на трьох 
із шести етапів Кубка світу
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а в кінці перемагають німці. Гарі Лінекер
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11-й тур: 
«Шахтар» – «Карпати» – 2:0, 
«Зоря» – «Динамо» – 4:4, 
«Верес» – «Сталь» – 1:1, 
«Олімпік» – «Маріуполь» – 3:2, 
«Олександрія» – «Зірка» – 0:0, 
«Чорноморець» – «Ворскла» – 0:3.

на секторі

прем’єр-ліга

перша ліга

ТІЛЬКИ ЛІДЕРИ 
КРОКУЮТЬ БЕЗ 
ПОРАЗОК

5-й тур, група «А»: «Агропродукт» 
(Горохів) – «Турія» (Затурці) – 5:0; «Торпе-
до» (Копачівка) – «Колос» (Ківерці) – 0:1; 
«Олімпія» (Княгининок) – «Луцьксантех-
монтаж №536» (Луцьк) – 0:6; «Ласка» (Бо-
ратин) – «Вікторія» (Луцький район) – 1:0. 
№ команда І В Н П М О
1 ЛСТМ №536 5 5 0 0 42-2 15
2 Ласка   5 5 0 0 25-2 15
3 Колос К 5 4 0 1 12-14 12
4 Вікторія 5 2 0 3 10-10 6
5 Олімпія 5 2 0 3 6-18 6
6 Торпедо 5 1 0 4 7-13 3
7 Агропродукт 5 1 0 4 8-19 3
8 Турія 5 0 0 5 1-34 0

5-й тур, група «Б»: «Стир» (Старий 
Чорторийськ) – «Шахтар» (Новово-
линськ) – 1:3; «Ковель-Волинь» (Ковель) – 
«Колос» (Іваничі) – 3:0; «Надія» (Хорів) – 
«Прип’ять» (Любешів) – 6:0. 
 № команда І В Н П М О
1 Ковель-Волинь 5 5 0 0 22-4 15
2 Стир     5 3 1 1 11-9 10
3 Шахтар 5 3 0 2 19-6 9
4 Надія    4 3 0 1 14-6 9
5 ДЮСШ-ВІК 3 1 0 2 4-5 3
6 Рубіж    4 1 0 3 8-14 3
7 Прип’ять 5 0 2 3 2-27 2
8 Колос І 5 0 1 4 3-12 1

МАРЛОС СТАВ 
МАРЛОСЕНКОМ

Півзахисник «Шахтаря» Марлос отри-
мав українське громадянство. Це сталося 
за тиждень до ключових матчів збірної 
України. Бразилець уже понад п’ять років 
жив в Україні, вочевидь мав пропозицію 
від керівництва збірної і минулого тижня 
все вирішилося. Марлос отримав укра-
їнський паспорт, а ще – запрошення від 
Андрія Шевченка на матчі проти Косова 
та Хорватії.  

Українець із бразильським корінням 
уже вивчив перші рядки гімну й пообіцяв 
учити російську та українську мови.  

Отримання громадянства спростить 
завдання тренерам «Шахтаря», адже 
вони дістануть нагоду випускати на поле 
більше легіонерів. 

чемпіонат Волині

Турнірна таблиця
М Команда І В Н П PМ О
1 Арсенал 14 12 2 0 26-7 38
2 Полтава 14 11 2 1 25-8 35
3 Десна   14 9 2 3 24-8 29
4 Геліос   14 9 1 4 21-12 28
5 Інгулець 14 7 4 3 20-11 25
6 Авангард 14 8 1 5 19-19 25
7 Колос   14 7 2 5 17-13 23
8 Гірник-Спорт 14 7 1 6 12-13 22
9 Балкани 14 4 6 4 12-14 18

10 Оболонь-Бровар 14 4 4 6 9 - 11 16
11 Миколаїв 14 4 3 7 16-20 15
12 Рух       14 3 5 6 12-16 14
13 Нафтовик-Укрнафта 14 2 6 6 10-16 12
14 ВОЛИНЬ 14 3 3 8 11-19 12
15 Жемчужина 14 3 2 9 14-26 11
16 Кремінь 14 3 2 9 10-22 11
17 Черкаський Дніпро 14 3 1 10 11-22 10
18 Суми    14 2 3 9 7-19 9

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
№ КОМАНДА I В Н П М’ЯЧІ О

1 ШАХТАР 11 9 1 1 23-8 28

2 ДИНАМО 10 7 3 0 24-7 24

3 ВОРСКЛА 11 6 3 2 13-8 21

4 ВЕРЕС   11 4 5 2 13-6 17

5 ОЛІМПІК 11 4 5 2 11-8 17

6 МАРІУПОЛЬ 10 4 3 3 13-9 15

7 ЗОРЯ    11 2 5 4 15-15 11

8 ОЛЕКСАНДРІЯ 11 1 6 4 9-13 9

9 ЗІРКА   11 2 3 6 8-16 9

10 СТАЛЬ  11 2 2 7 8-18 8

11 КАРПАТИ 11 1 5 5 7-22 8

12 ЧОРНОМОРЕЦЬ 11 1 3 7 5-19 6

«ВІРНІ ЗБІРНІЙ» 
ЧИ ХАЛЯВІ?

  Юрій КОНКЕВИЧ
Київ

zbirna.com

«Пацани, розходимося. 
Схоже, нам знайшли 
заміну! Тисячі вірних 

халяві відвідали матч збірної. Усі 
як один – в жовтеньких курточках 
і з логотипом пивної компанії 
на шаликах. Більшість людей, 
яких під поліцейським конвоєм 
провели від вокзалу до стадіону 
в Харкові під час матчу Україна-
Туреччина, і близько не уявляють, 
що таке активний фанатизм», – 
це цитата із найвпливовішого 
сайта українських ультрас. 
«Стара школа» жорстко 
відреагувала на створення нового 
вболівальницького об’єднання 
із яскравою та патріотичною 
назвою – «Вірні збірній». 

«ХАЛЯВА, СЕР»
Частина фанатів з часом презирливо на-

звала проект «Вірні пиву» або ж «Вірні халяві», 
вважаючи, що спільні фан-марші та поїздки 
вболівальників із футбольними функціонера-
ми за рахунок спонсора не личать справжнім 
фанатам, а в такий спосіб футбольна влада 
робить ультрас підконтрольними собі. 

«Вірні збірній» змінили картинку вболіван-
ня в Україні, принаймні на матчах збірної, які 
ще збирають повні стадіони в нашій країні. Фа-
нати зазвичай їздили на матчі синьо-жовтих з 
власної ініціативи – після жеребкування груп 
відбору на ЧЄ та ЧМ вони самостійно шукали 
перельоти і проживання, воювали за квитки 
на матч... Але навесні 2017-го новий фан-рух 
раптово почав щедро допомагати діставати-
ся до гостьових матчів збірної. Спочатку – в 
Хорватію, куди на 50 автобусах поїхало при-
близно 1500 осіб, потім – у Фінляндію (теж ав-
тобусами), а у вересні – в Ісландію, куди вболі-
вальників доправили літаком. 

«У Ісландії ми вперше реально поди-
вилися один на одного, наче перебували в 
різних таборах. Десь відсотків 70 у «Вірних 
збірній» – це ліві на секторі люди. Решту ві-
зуально впізнав. Часто перетинався з ними й 
на матчах в Україні, і за кордоном. У принципі, 
нормальні хлопці, але вони зробили свій ви-
бір. Думаю, більша частина «движів» усе ж не 
піде за «Вірними збірній». Хтось у той рух по-
трапив випадково, хтось купився на халяву, 
частина свідомі, що за збірну треба вболівати 
суто «культурно». Пацани роблять тільки те, 
що їм скажуть. Якоїсь ініціативи чи креативу 
немає», – розповідає відомий уболівальник-
блогер Роман, якого також хотіли «підряди-
ти», аби й він катався на матчі та гарно писав 
про «вірних». 

Роман додає, що коли запитав у харків-
ських хлопців, чому пішли за офіціозом, ті 
відповіли: «А як ми по-іншому вивеземо 30 
людей в Європу? За свої кататися можуть 
5-6 фанатів, а так...».

Запоріжжя

Чергові «штатні» поразки «Карпат», 
нудні матчі від кіровоградських 
команд та гальма для «Вереса» – 
нічого порівняно з тим, що відбулося 
у грі «Зорі» та «Динамо». 4:4 при тому, 
що перший тайм «Зоря» провалила 
0:3. Представники України в Лізі 
Європи зіграли наразі найкращий матч 
року в Україні. 

Перше коло чемпіонату позаду, і тільки 
три команди можуть упевнено сказати, що 
вони гарантували собі місце в шістці, яка ро-
зіграє медалі на другій стадії чемпіонату.

МАТЧ РОКУ В ЗАПОРІЖЖІ

РОЗДІЛЯЙ І ВЛАДАРЮЙ
Ще перед подіями на Майдані в 2014-му у 

фанатських колах розпочалися розмови про 
те, щоб мати представництво в керівництві 
ФФУ для озвучення власної думки. Ідею під-
тримав і Андрій Павелко під час виборів пре-
зидента федерації. Але оскільки самі фанати 
не змогли спочатку домовитися і щось ство-
рити, а з початком Майдану та війни на сході 
їм стало не до цього, то підхопив і видозмінив 
її віце-президент Вадим Костюченко, вико-
риставши гроші пивного спонсора федерації 
на чолі з Андрієм Мацолою.

Раніше Костюченко працював із вболі-
вальниками у «Динамо», дотепер тривають 
розмови про його участь в організації тітушок 
для Антимайдану, нещодавно вилізли факти 
відсутності в чоловіка справжнього диплома 
про вищу освіту. Лідери рухів більшості укра-
їнських команд, які місяць тому збиралися, 
щоб обговорити питання співробітництва з 
«Вірними збірній», вирішили, що підтримка 
і співробітництво з організаціями на кшталт 
«ВЗ» суперечить ідеології класичного фа-
ната. Частина ж ультрас «Динамо» і частина 
харків’ян вирішили співпрацювати з ФФУ і її 
пивним спонсором. 

«Про Мацолу нічого поганого сказати не 
можу. Чоловік здається патріотом, але таке 
враження, що його тупо юзають у ФФУ. При-
смокталися і використовують. Він отримав 
піар свого пива, а федерація, отримавши зав-
дяки його чартерам фанатський ресурс, пере-
слідує інші цілі», – вважає Роман. 

ДЛЯ ЧОГО ВСІ ЦІ РУХИ?
Під час Майдану 2014-го саме ультрас 

українських клубів були однією з найбільш 
рухомих та впливових сил. Фанати вирішу-
вали долю багатьох моментів і на Майдані, й 
після нього – пішли на війну. Влада збагнула, 
що якщо вчора фанати допомагали скидати 
Януковича, то завтра вони можуть піти про-
ти когось іншого. Оскільки ультрас так про-
сто не прибрати/знищити тощо, політична 
верхівка вирішила їх розділити на «хороших» 
(правильних фанів) та «поганих». Загалом – 
одні й ті ж люди, але з різними принципами. 
«Хороші» поступово приєднуються до нового 
фан-руху під стягами ФФУ, організовано їз-
дять підтримувати збірну та не висловлюють 
незадоволення різними нововведеннями, 
наприклад, іменними квитками на матчі. «По-
гані» ж – усі інші, хто не одягає жовті куртки 
та проти входу на стадіони за паспортами, ма-
ють імідж націоналістів та фашистів. 

«Вірні збірній» уже розділили ультрас на 
два табори – хто за та проти нового фан-руху. 
Табір «хороших» під контролем влади, вболі-
ває «правильно» та без непотрібних ексцесів. 
Наступна ціль – «така, як треба» суспільна 
думка «хороших» фанатів під час реалізації 
нових ініціатив щодо вболівання у країні. А го-
ловне – під час наступних виборів. Тому саме 
від позиції ультрас нині залежить, чи вдасть-
ся політикам знову почати використовувати 
футбольних фанатів у своїх цілях і чи вдасться 
владі та ФФУ придушити найбільш незалежну 
частину українських уболівальників.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2018, 
ВІДБІРКОВІ МАТЧІ, ГРУПА І

Косово – Україна, 6 жовтня, 21:45, канал 
«Україна».

Україна – Хорватія, 9 жовтня, 21:45, канал 
«Україна». 

Наступний тур УПЛ відбудеться 
13-14 жовтня.

Київська область

14-й тур, «Колос» (Ковалівка) – 
«Волинь» (Луцьк) – 1:0.
Гол: Коропецький, 54.

«Волинь»: Хвалицький – Шаповал (к), Ники-
тюк, Воробей, Романюк – Неделюк (Марчук, 26), 
Медведь – Шандрук (Дмитренко, 51), Ляшен-
ко – Пищур, Щербань (Тетеренко, 57).

Серія поєдинків із лідерами чемпіонату для 
«Волині» складається невдало. Не скажеш, що ко-
манда повністю провалює матчі, але програє або 
грає у нічию внаслідок незбагненних помилок у 
захисті та незрозумілої ротації й замін у складі. 

Наступний тур: «Волинь» – «Полтава», 
6 жовтня, п’ятниця, 18:00.

ЧОТИРИ МАТЧІ 
БЕЗ ПЕРЕМОГ

НОВИЙ ФАН-ПРОЕКТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЗБІРНОЇ 
З ФУТБОЛУ РОЗДІЛИВ УКРАЇНСЬКИХ ФАНАТІВ

Офіційний фан-рух збірної має респектабельний 
вигляд, але водночас «прилизаний». Мета «Вірних 
збірній» – не тільки вболівати мирно й неагресивно...

«Динамо» повторило клубний 
антирекорд, пропустивши в 
одному матчі УПЛ чотири рази

zarya-lugansk.com

асиміляція
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– Петре, чому ти нікуди не береш 
мене?

– Беру.
– І куди ж це?! Ні в кіно, ні на тусовки, ні 

в кав’ярню...
– Марусю, ти завжди в моєму серці.

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

Песиміст бачить тунель.
Оптиміст  – світло наприкінці тунелю.
Реаліст бачить тунель і поїзд, що йде 

рейками.
А машиніст бачить трьох ідіотів, що си-

дять на тих рейках.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Прибиральниці спортивного комп-
лексу, які мили підлогу, не розібралися в 
ситуа ції і випадково виграли чемпіонат 
світу з керлінгу.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Де можна недорого відзначити день 
народження?

– Олівцем у календарі...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Інститут, п’ята пара. Всі студенти стом-
лені. Просять лектора:

– Олегу Миколайовичу, відпустіть, ми 
дуже зморилися.

– Гаразд, коли цей шматок крейди скін-
читься – тоді ви підете додому.

Голос із останнього ряду:
– Дайте я його з’їм!

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

– Вам кави з коньяком?
– Без...
– Без коньяку?
– Без кави.

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

– Що за неподобство! У ваших пиріж-
ках із м’ясом немає ніякого м’яса!

– Не може бути!
– Може! Немає м’яса!
– Ану, відкусіть шматочок...
– Ось, бачите... немає!
– А ви ще відкусіть...
– Ось... і знову немає!
– Ану, ще раз... Стійте! Ви проскочили!

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

– Ви маєте в продажу дор блю?
– А що це?
– Це сир із синьою цвіллю.
– Сиру немає. Але є ковбаски дор блю і 

копчена риба дор блю.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

За статистикою, 65% жінок чекають 
принца на білому коні, щоб задурити йому 
голову, заволодіти конем та іншим май-
ном.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Як ти думаєш, чим харчувався Ной, 
перебуваючи на ковчегові?

– Напевно, рибалив.
– Ну, з двома черв’яками багато не на-

рибалиш...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Якщо у вас скінчились цигарки, а вам 
не хочеться йти до магазину, бо надворі 
дощ, постукайте до сусіда й попросіть у 
нього десять тисяч на три місяці. Вислу-
хавши його пояснення й вибачення, сумно 
зітхніть: «Шкода, дуже шкода, а я на тебе 
так сподівався... Ну, дай хоч цигарку тоді, 
чи що». У дев’яти випадках з десяти він на 
радощах дасть вам цілу пачку! І ще буде ра-
дий, що так дешево відбувся!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

В одеському автобусі їде жінка і роз-
мовляє телефоном:

– ...І ти уявляєш, Софочко, заходжу я в 
нашу спальню, а він із сусідкою Надькою 
там перекидається на нашому ліжку, ну я 
навшпиньки прокралася на кухню, взяла... 
Ой, Софочко, моя зупинка, я о шостій з ро-
боти вертатимуся і дорозкажу.

Шоста вечора. Та ж жінка сідає в авто-
бус, а там усе ті ж пасажири сидять, тут за-
скакує якийсь захеканий хлопець, ледве 
переводить подих:

– Я не спізнився?
Дивиться на жінку і каже:
– Чого витріщилась? Дзвони Софочці!

Жартівливий гороскоп на 5 – 11 жовтня
Овен (21.03 – 20.04)
Анатолій Тимощук 
30 березня 1979 р.
Футболіст, тренер
Сумнівні оборудки 
не оминатимуть і вас. 
Загостряться сімейні 
скандали, але життя бігтиме 

звичним ритмом. Зробіть подарунок собі й 
прихильникам – світіться менше, працюйте 
більше.

Телець (21.04 – 21.05)
Юлія Сиротинська 
2 травня 1985 р.
Директор муніципальної 
варти Луцька
Почнете шукати нові напрямки 
використання своєї активності. 
Навколо стільки мотлоху, 

сміття та бездоглядності! Ймовірні юридичні 
похибки на тлі запаморочення від успіхів. 
Остерігайтеся пропозицій турагенцій.

Близнята (22.05 – 21.06)
Ігор Лапін 
28 травня 1969 р.
Народний депутат
Уявите бажане дійсним, а 
недосяжне – зробленим. 
Змінити алгоритм дій 
допоможуть опоненти, які 

стежать за кожним вашим хибним кроком. 
Велика ймовірність проблем із законом.

Рак (22.06 – 23.07)
Володимир Грушовінчук  
7 липня 1962 р.
Начальник ДСНС у 
Волинській області
Аби не рвалося там, де тонко, 
зорі радять оглянути кожен 
закуток, перевірити шланги, 

«Крим і Рим, і мідні труби». Попереду – 
боротьба з неправильно запаленими 
грубками й незагаслими свічками.  

Лев (24.07 – 23.08)
Антон Цісарук
18 серпня 1957 р.
Голова громадської ради при 
обласному управлінні поліції
Хапатимуть докори 
сумління за нереформоване, 
незловлених, несудимих і 

недоглянутих стражів закону. Зорі радять 
не посипати голову попелом суддівських 
рішень, а далі змінювати людей з погонами. 

Діва (24.08 – 23.09)
Олександр Пищур 
25 вересня 1981 р.
Нападник ФК «Волинь»
Дуже швидко розчаруєтеся 
у вчорашніх радниках, які 
нашіптували уп’яте пірнути 
в Стир. Приємні очікування 

справдяться хіба у фінансовому плані. 
Тримайте голову в холоді, це допоможе 
швидко ухвалити рішення на полі бою. 

Терези (24.09 – 23.10)
Сергій Сафулько 
10 жовтня 1947 р.
Член Вищої ради юстиції
У цей період зорі радять 
дуже уважно ставитися до 
інформації, що надходить 
Терезам. Чутки й плітки 

намагаються видати вам за чисту монету. 
Крім того, не варто втручатися у важку ношу 
Феміди – не намагайтеся розплющити їй очі.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Тарас Третяк 
26 жовтня 1992 р.
Голова ГО «Червоно-білі»
Спробуєте вкотре «запалити 
серця і очі». Переконаєтеся, 
що ефективніше зруйнувати 
все під корінь, а після того 

зводити нове – досконале та демократичне. 
Скорпіони цього тижня пощипуватимуть та 
надихатимуть. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Андрош Бідзіля  
15 грудня 1942 р.
Архітектор
Провінційність вимагатиме 
від вас швидких і помпезних 
ліній, дешевих проектів та 
великих відкатів. Зорі радять 

не зраджувати принципів і тримати горе-
нашіптувачів на відстані. Темні часи минуть, 
а жити всім десь треба.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Ілля Токаренко  
8 січня 1985 р.
Громадський активіст
На Парнасі належно оцінять 
ваші успіхи як митця. Тролінг 
зараховано. Але внаслідок 
цього можете позбутися 

закордонного паспорта. Ви тепер цінний 
продукт, який не можна експортувати. 
Розважайте і розважайтеся!

Водолій (21.01 – 19.02)
Федір Войтюк  
26 січня 1959 р.
Селищний голова Іваничів
Варто відпочити день-другий 
перед вирішальним марш-
кидком за пані Удачею і 
Прихильністю. Опоненти 

гратимуть на нервах. Зорі вважають, що 
краще йти перевіреною дорогою, а не 
шукати манівців. 

Риби (20.02 – 20.03)
Петро Саганюк 
8 березня 1950 р.
Міський голова 
Володимира-Волинського
Найкраща ідея для 
вікенду – замислити якусь 
грандіозність. Пам’ятайте, 
що кожний ваш крок – під 

мікроскопом «активістів», тому не грайтеся 
у «князя всія...», адже з князів у нас люблять 
відправляти до буцегарні... 
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(22.06 – 23.07)

Козоріг
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(24.07 – 23.08)

Водолій
(21.01 – 19.02)

Діва
(24.08 – 23.09)

Риби
(20.02 – 20.03)

ГОРОСКОП 5 – 11 жовтня

Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

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

№

колесо історії ЗРУЙНОВАНІ СКУЛЬПТУРИ 
СТАНІСЛАВА САРЦЕВИЧА

  Олександр КОТИС
«Хроніки Любарта»  
hroniky.com
Луцьк

У радянський час в 
Луцьку на вулиці 

Хакімова проживав 
скульптор Станіслав 
Сарцевич. Його двір був 
дуже знаним. Містив 
десятки скульптур 
тварин і людей, 
розставлених по всій 
території довкола хати. 

Усе життя працював – спершу 
вчителем, потім бухгалтером, а 
коли вийшов на пенсію, присвя-
тив себе улюбленій справі.  Свої 
скульптури творив з цементу й 
розфарбовував малярськими 

фарбами, майже всі вони за роз-
міром людського росту. У 1979 
році Станіслав Валеріанович 
Сарцевич був учасником ви-
ставки самодіяльних майстрів у 
Луцьку. Загального визнання за 
життя народний скульптор не 
зазнав. Про свою творчість Сар-
цевич казав: «Я хочу, щоб було 
гарно на землі».

Якось сусіди написали на 
нього скаргу. Вимагали, аби він 
забрав фігури оголених жінок. 
Відповідь скульптора була про-
мовистою: він домалював на ста-
туях білизну.

Роботи майстра були виконані 
із суміші піску й цементу, тому не 
могли зберегтися довго. Частину 
їх просто знищили після смерті 
Сарцевича у 1987 році. Залиши-
лися одиниці скульптур. Частина 
з них чекає реставрації в Києві у 
музеї Гончара.Двір талановитого лучанина

arthurgautam
a.w

eebly.com
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Світ не зігрієш, світ не одягнеш, світ не нагодуєш, але не відпускай 
голодною дитину. Народна мудрість

№ 39 (87)  5 жовтня 2017 року

погляд у минуле

5 жовтня – Олександр, Макар, 
Михайло, Микола, Петро, Федір, 
Флора, Феофан
6 жовтня – Андрій, Іван, 
Інокентій, Микола, Петро, Іраїда
7 жовтня – Антон, Владислав, 
Давид, Дмитро, Семен, Степан, 
Фекла, Данило
8 жовтня – Опанас, Герман, 
Євген, Лаура, Максим, Микола, 
Павло, Роман, Сергій, Єфросинія
9 жовтня – Єфрем, Іван, Денис, 
Тихон
10 жовтня – Аристарх, Веніамін, 
Віктор, Гнат, Марк, Зінаїда, 
Филимон, Калістрат 
11 жовтня – Антон, 
Олександр, Олексій, 
Анатолій, Валентин, 
Василь, В’ячеслав, 
Григорій, Іван, Ілля, Лука, 
Уляна, Марія, Марк, Матвій, 
Нестор, Микола, Семен, 
Сергій, Степан, Федір

5 жовтня – Олександр, Макар, 
Михайло, Микола, Петро, Федір, 

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
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Редакція залишає за собою право 
літературного редагування матеріалів
Публікації із позначкою * друкуються 
на правах реклами
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 11 жовтня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера – 
настінний годинник.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
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* Під отриманням подарунка розуміється придбання його за 1 грн. 
Умовою отримання подарунка є пред’явлення паспорта та іденти-
фікаційного номера, а також надання копій цих документів.

1 місяць –  15,7415,74 грн

3 місяці –  46,1646,16 грн

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТАТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
ТИЖНЕВИКА ТИЖНЕВИКА 
«ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» 

98008Передплатний індекс

ЧОМУ ПАДАЄ ПІЗАНСЬКА ВЕЖА 

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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Розфарбуйте малюнок 
та допоможіть дівчинці 

знайти дорогу до квіточки.

Домалюйте свинку 
та розфарбуйте
 ї ї у відповідні 

кольори.

Пізанську вежу 
побудовано в Італії 
у місті Піза. Вона є 

дзвіницею кафедрального 
собору Санта-Марія 
Ассунта. Нахилятися 
вежа почала ще під час 
будівництва у 1173 році.

На той час Піза була одним з 
найбагатших міст Європи, а дзвіни-
ця мала стати небаченою доти архі-
тектурною спорудою. Однак після 
зведення трьох поверхів будівельні 
роботи призупинили: башта почала 
просідати, а грошей на перебудову 
не було. Уже в наш час було встанов-
лено, що «падіння» Пізанської вежі 
відбувається через русло річки, яка 
протікає під нею.

Будівельні роботи завершилися 
лише у 1370 році. Пізанську вежу 
було оголошено архітектурним ше-
девром. Однак вона нахилялася й 
далі. У 1838 році фундамент спробу-

вали укріпити, але пам’ятка нахили-
лася ще на кілька сантиметрів через 
вихід на поверхню підземних вод. 

У 1934 році Беніто Муссоліні ви-
рішив, що Пізанська вежа – невда-
лий символ сильної Італії і наказав 
вирівняти споруду. У спеціально 
зроблені в фундаменті отвори було 
залито майже 200 тонн бетону. Але 
це не допомогло. 

У 1990 році у вежу перестали 
водити туристів. А з 1992 року по-
чалися аварійні роботи. До другого 
поверху будівлю обкрутили сталь-
ною сіткою, фундамент укріпили, а з 
північного боку на нього помістили 
противаги. Це дозволило зменши-
ти нахил вежі на кілька сантимет-
рів. У 1999 році з північного боку 
прочистили ґрунт, це дало змогу за 
рік зменшити нахил ще на 30 см. У 
кінці 2000 року башту вдалося по-
вернути до нахилу, який вона мала 
в 1838 році. 

Дослідники кажуть, що Пізанська вежа 
не впаде протягом наступних 200 років 

es-kiz.ru
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ШЕСТИКЛАСНИЦЯ 
НАРОДИЛА ДИТИНУ

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

117-РІЧНА УКРАЇНКА – ОДНА 
З НАЙСТАРШИХ НА ПЛАНЕТІ

СЕКРЕТ ПІРАМІДИ ГІЗИ – 
НА ПАПІРУСІ

м. Ковель, вул. Володимирська, 118
066 718 50 51, 068 778 93 93

с. Підгайці, вул. Дубнівська, 16а
095 485 97 77, 096 977 02 70

Завод покрівельних матеріалівЗавод покрівельних матеріалів

•Металочерепиця 
•Металопрофіль

Гуртом та вроздріб

Школярка навіть не 
здогадувалася, 

що носить під серцем 
дитя. Коли вагітність 
підтвердила УЗД, 
дівчинка розплакалася. 
Батьком немовляти, 
за попередньою 
інформацією, є 
18-річний сусід, 
повідомляє «Високий 
замок». До слова, він 
замовив генетичну 
експертизу й поки чекає 
ї ї результату.

Юній мамі з Борислава 
зробили кесарів розтин в 
одному з пологових будин-
ків Львова. Як стало відомо, 
дівчинка народилася не-
доношеною (35 тижнів за-

мість 40). Вага – 2500 кг. 
Новоспечена породіл-

ля – з багатодітної сім’ї, в якій 
виховуються семеро дітей. 
Коли Таня завагітніла і ста-
ла набирати вагу, на її стан 
особ ливо ніхто не звернув 
уваги. А вже у вересні стри-
вожена мати побігла з нею 
до лікаря. «Скарги були зви-
чайні, то на головний біль, 
то на болі в шлунку. Матір, 
дивлячись на великий живіт, 
вирішила, що це пухлина», – 
згадують сусіди.

Таню, зазначають у міськ-
раді, очевидно, будуть пе-
реводити на індивідуальне 
навчання хоча б на перший 
час – інакше доглядати за 
донькою вона не зможе.

Жителька Чернігівщини Христина 
Нагорна претендує на звання 
найстаршого жителя планети. 

Наразі на цьому віковому п’єдесталі – 
117-річна японка Набі Тадзіма, пише 
«ТСН.ua».

Українка старша за японку на місяць, народи-
лася вона 1 червня 1900 року. Жінка пережила чо-
тирьох чоловіків, а також дітей та онуків. Старень-
ка не вміє ні читати, ні писати.

У березні минулого року Христину Нагорну за-
несли до Національної книги рекордів як найстарі-
шу жінку в Україні. А от у світовому рейтингу її поки 
немає.

Проте бабуся не радіє своєму рекорду, бо зізна-
ється: довге життя прирекло її на самотність. «Нема 
ні мужчин моїх років, нема ні бабів моїх років, нема 
ніяких. Нема ні дочки, нема ні внучки. Онуччиної 
дочки – і тієї нема. Усі поховались», – зітхає довго-
жителька.

Бабця Христина свого часу була відома на всю 

область, адже знімала переляк, лікувала болячки, 
ворожила на картах. У 100 років тримала корову, а 
в 110 ще порала город, розводила кролів та птицю.

Наразі офіційно зафіксований світовий рекорд 
із довгожительства серед жінок належить францу-
женці Жанні Кальман. Вона померла у 1997 році, 
коли їй було 122 роки і 164 дні.

Христина Нагорна 
народилася 
1 червня 1900 року

vesti-ukr.com

Протягом століть було 
загадкою, як єгиптяни 

змогли побудувати Велику 
піраміду Гізи, яка є єдиним із 
Семи Чудес Стародавнього 
Світу.

Археологи виявили захопливий до-
каз, який розповідає, як єгиптяни тран-
спортували на відстань 500 миль блоки 
з вапняку та граніту завважки 2,5 т. Із 
них вони будували гробницю фараона 
Хуфу у близько 2600 р. до н. е., пише 
Daily Mail.

Знайдені археологічні матеріали 
свідчать, що тисячі кваліфікованих ро-
бітників транспортували 170 тис. т вап-
няку вздовж Нілу в дерев’яних човнах, 
зв’язаних канатами. Човни рухалися 
спеціально сконструйованою систе-
мою каналів, які вели до внутрішнього 
порту, що розташовувався за кілька 

метрів від будівельної бази піраміди.
Згорток стародавнього папірусу, 

який пролив світло на велику таємни-
цю, знайшли у морському порту Ваді 
Аль-Джарф. Стародавній документ на-
писав Мерер, який був у той час нагля-
дачем за командою із 40 елітних робіт-
ників. Він у цьому документі й розповів, 
як транспортували важкі камені.

Важкі камені 
транспортували у човнах

m
eganauka.com
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