
ІГОР ПАЛИЦЯ: 
«КОРУПЦІЯ ТА 
БЕЗЗАКОННЯ СТОЯТЬ НА 
ЗАВАДІ ЕКОНОМІЧНОМУ 
РОЗВИТКУ»

Про перешкоджання діяльності 
«Волиньприродресурсу», причини 

відсутності закордонних інвестицій та 
гальмування адміністративної реформи 
розповів голова Волинської обласної 
ради Ігор Палиця.

ДО ТРАНСПЛАНТАЦІЇ 
ОРГАНІВ – ГОТОВІ

У Волинській обласній клінічній 
лікарні дуже високий рівень 

надання медпослуг. Заклад оснащено 
високотехнологічним обладнанням, у 
лікарні є сучасна лабораторія, яка може 
робити 14 тисяч аналізів, покривши 
потреби усієї області.

ПРОКУРАТУРА 
СУДИТЬСЯ З ГРОМАДОЮ 
ЧЕРЕЗ БУРШТИН

Прокуратура Маневицького району 
позивається до Прилісненської 

ОТГ з вимогою скасувати рішення 
про співпрацю з комунальним 
підприємством «Волиньприродресурс». 
Причому позов ґрунтують на рішеннях 
майже десятирічної давнини, які 
втратили актуальність ще в 2011 році.
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ВЯЧЕСЛАВ РУБЛЬОВ: «БЮДЖЕТ 
ВОЛИНІ МАЄ ПРАЦЮВАТИ НА 
ЛЮДЕЙ І ДЛЯ ЛЮДЕЙ»

авторитетно

на крок попереду

закон як дишло

 читайте на стор. 13

ЗАМІСТЬ 
ЦВИНТАРЯ – 
У ПАРК?
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 читайте на стор. 12

Ця подія трапилася майже 
вісімдесят років тому, 

проте й досі залишається 
однією з найганебніших 

сторінок в історії футбольної 
збірної Англії.

 читайте на стор. 6

ПЕНСІОНЕРКА 
ЗАГИНУЛА, 
СПАЛЮЮЧИ 
ТРАВУ

нищівне полум’я

 читайте на стор. 5

майте на увазі

Передплатний індекс – 9800898008

Шановні читачі!
Якщо ви отримували нашу газету 

безплатно, то у квітні ознайомча 
редакційна передплата завершилася. Аби 
й надалі отримувати тижневик, вам слід 
звернутися у найближче 
поштове 
відділення 
або до свого 
поштаря й 
передплатити 
газету. 

Вартість передплати

9 місяців 141,44 грн

6 місяців 97,16 грн

3 місяці 52,88 грн

ТІ, ЩО САЛЮТУВАЛИ 
ГЕББЕЛЬСУ

На митному посту «Устилуг» в січні-лютому 
було організовано схему незаконного 
ввезення товарів у транспортних засобах 

з ухиленням від сплати податків. Вона діє 
таким чином: на польському боці податки 
сплачують і в їхніх реєстрах вказано, що 
автомобілі їдуть з товарами, а на українському 
боці, якщо подивитися бази, транспортні засоби 
вказані в реєстрах як порожні. Якби ні хто не 

давав митникам вказівок пропускати авто з 
товарами як порожні, то всі кошти надходили 
б у бюджет. На митників зараз чинять 
психологічний тиск. Не бажаючи виконувати 
злочинних вказівок, працівники Волинської 
митниці ДФС відмовляються від керівних 
посад, звільняються або беруть лікарняні.  читайте на стор. 5

 читайте на стор. 7

ЗЛОЧИННІ СХЕМИ 
ВОЛИНСЬКИХ МИТНИЦЬ

У ТРАВНІ 1938 РОКУ ЗБІРНА АНГЛІЇ ЗІГРАЛА В 
БЕРЛІНІ НАЙПОХМУРІШИЙ МАТЧ В ІСТОРІЇ СПОРТУ

 читайте на стор. 20

 читайте на стор. 6
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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 Навчайте співробітників так, щоб вони могли від вас піти. 

Ставтеся до них так, щоб вони хотіли залишитися. Річард Бренсон

В АЛЖИРІ Й РОСІЇ – 
АВІАКАТАСТРОФИ 
11 квітня в Алжирі розбився військово-
транспортний літак Іл-76. Загинуло що-
найменше 257 осіб. А в російському 
Хабаровську цього ж дня на території 
військової частини впав вертоліт Мі-8. 
Він зачепився за вишку. На борту було 
шість людей, усі загинули. 

У СЕКТОРІ ГАЗИ – ПРОТЕСТИ 
13 квітня поранено щонайменше 500 
палестинців, одного вбито внаслідок 
нових масових протестів на кордоні між 
Ізраїлем та Сектором Гази. Це суперечка 
з претензіями на землі та суверенітет на 
одній і тій самій території Палестини.

У ТАНЗАНІЇ – ПОВІНЬ
Мінімум дев’ять осіб загинуло через 
зливи в танзанському Дар-ес-Саламі. 
Повінь зруйнувала будинки, автомобілі 
та об’єкти інфраструктури.

В АЗЕРБАЙДЖАНІ ТА 
ЧОРНОГОРІЇ – НОВІ 
ПРЕЗИДЕНТИ 
Президентом Азербайджану вчетвер-
те став Ільхам Алієв. Він при владі уже 
15 років. А на виборах президента Чор-
ногорії переміг Мило Джуканович, лідер 
правлячої Демократичної партії соціа-
лістів. Він уже чотири рази був прем’єр-
міністром та один раз президентом.

У ЄРЕВАНІ – СУТИЧКИ 
У столиці Вірменії через зіткнення де-
монстрантів з поліцією госпіталізовано 
46 людей, шість із них – правоохоронці. 
Масові акції протесту відбулися через 
обрання 17 квітня колишнього пре-
зидента Вірменії Сержа Саргсяна на 
посаду прем’єр-міністра. Лідер протес-
тувальників, глава опозиційної партії 
Вір менії «Цивільний договір» Нікол Па-
шинян оголосив про початок Оксамито-
вої революції.

КАТАЛОНІЯ ВИМАГАЄ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
Понад 300 тисяч прихильників від-
окремлення Каталонії від Іспанії вимага-
ють у Барселоні від іспанських органів 
юстиції звільнити лідерів каталонсько-
го руху за незалежність, звинувачених 
владою Іспанії в заколоті. 

ЛЕХА КАЧИНСЬКОГО 
ПІДІРВАЛИ 
Літак із президентом Польщі Лехом Ка-
чинським на борту, що розбився в Росії 
у 2010 році, було знищено в результаті 
щонайменше двох вибухів. Положення 
тіл загиблих свідчать, що вони випадали 
уже після вибуху.

ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО – 
ЧЕРЕЗ ЗАМИКАННЯ 
Причиною пожежі у торгово-
розважальному центрі «Зимова вишня» 
в російському Кемерово, де 25 березня 
загинуло щонайменше 64 людини, стало 
коротке замикання проводки.

У АЛЬПАХ ЗНИК НІМЕЦЬКИЙ 
МІЛЬЯРДЕР 
Глава німецького холдингу Tengelmann 
Group Карл-Еріван Хауб зник під час від-
починку в Альпах 9 квітня. Рятувальники 
шукали його дев’ять днів, але припинили 
пошуки. Він був досвідченим лижником і 
альпіністом, мав при собі спецпристрій, 
який дозволяє відшукати лижника, якщо 
той потрапив під лавину.

УКРАЇНЦІ ВТІКАЮТЬ ДО 
ПОЛЬЩІ
Майже 15 тисяч українців стали грома-
дянами Польщі за десять років. У 2017 
році українці отримали 134 дозволи на 
придбання землі в Польщі, що стано-
вить майже 50% всіх дозволів на купів-
лю земельної нерухомості, які видано 
фізичним особам. 

РОСІЯ – БЕЗ TELEGRAM
13 квітня Таганський суд Москви задо-
вольнив позов Роскомнадзору й поста-
новив заблокувати Telegram на терито-
рії Росії. Месенджер не надав ключі для 
декодування повідомлень користувачів, 
тому його заблокували. 

світова хроніка

cитуація sos

холоне кровсуд та діло

нечисті на руку

ПСЕВДОМІНЕРА ЛІКАРНІ 
ЗАТРИМАЛИ

ні сорому, ні совісті

ДЕПУТАТУ ЗАКОНИ НЕ ПИСАНІДЕПУТАТУ ЗАКОНИ НЕ ПИСАНІ

«ВОЛГА» З ЛЮДЬМИ ВПАЛА У СТИР «ВОЛГА» З ЛЮДЬМИ ВПАЛА У СТИР 

контрафакт

біда

Луцьк

Увечері 11 квітня 
на номер «102» 
зателефонував 

невідомий і повідомив 
про замінування 
Волинської обласної 
клінічної лікарні.

На місце події відразу прибу-
ли правоохоронці та максималь-
на кількість бригад екстреної 
медичної допомоги. Усіх важко-
хворих пацієнтів автомобілями 
швидкої транспортували в інші 
лікувальні заклади Луцька та 
Луцького району. За 30 хвилин 
евакуювали 750 пацієнтів.

На щастя, інформація про 

замінування не підтвердилася. 
Транспортування пацієнтів назад 
до обласної лікарні завершилось 
о 00:22, повідомили в поліції.

Псевдомінера, який був 
напідпитку, затримали того ж 
вечора. Чоловіка вирахували 
працівники СБУ. У його квартирі 
на вулиці Чорновола знайшли 
близько десяти мобільних те-
лефонів та багато SIM-карт. 39-
річний лучанин під час затри-
мання поводився агресивно та 
представлявся племінником ке-
рівника волинської поліції Петра 
Шпиги. Наразі чоловіка затрима-
ли. Йому загрожує до п’яти років 
позбавлення волі.

Унаслідок термінової евакуації в 
лікарні доведеться робити ремонт

zik.ua

Луцьк

Днями відбулося судове 
засідання щодо арешту 
рахунків фірми «Полісся-
Трейд», що належить депутату 
міськради Петру Нестеруку. 

Оскільки власник не дозво-
ляє провести обшуки на складах 
свого підприємства, представни-
ки ДФС змушені вимагати арешту 

його рахунків, інформує телека-
нал «Аверс».

На судовому засіданні 11 квіт-
ня стало відомо, що не лише жур-
налісти, а й фіскали купували 
підозрілий алкоголь у магазинах 
«Гроно», що належать Петру Не-
стеруку. Податківці навіть штрафу-
вали депутата: двічі по 10 тис. грн.

Адвокат фірми Павло Черні-

ка запропонував зупинити роз-
гляд справи. Юрист аргументу-
вав це тим, що 20 квітня мають 
розглядати скаргу підприємства 
на податківців, які хотіли обшука-
ти фірму Петра Нестерука. Якщо 
скаргу від «Полісся-Трейд» буде 
задоволено, то потреби арешто-
вувати рахунки підприємства не 
буде, мотивував Черніка. 

Луцьк, Луцький, Володимир-
Волинський райони

Минулого тижня внаслідок 
ДТП загинуло четверо 
волинян.

Неподалік села Рованці 
12 квітня впав у Стир і пішов на 
дно автомобіль. 

Як інформує прес-служба па-
трульної поліції Волині, в салоні 
«Волги»  було двоє чоловіків. 
Один із них врятувався, інший 
потонув. За словами очевидців, 
водій випадково натиснув на газ 
і машина різко рвонула вперед у 
воду, повідомляє «Волинь24».

У селі Забороль 13 квітня за-
гинув мотоцикліст. 24-річний 

місцевий чоловік, ймовірно, не 
впорався з керуванням і в’їхав у 
бетонний паркан, повідомили в 
поліції. На жаль, травми виявили-
ся несумісними з життям.

Ще одна аварія з трагіч-
ними наслідками сталася в 
ніч на 11 квітня у Володимир-
Волинському районі. Поблизу 
села Людмильпіль 37-річний 
чоловік керував гужовим тран-
спортом, навантаженим коло-
дами. Чоловік, імовірно, не 
впорався з керуванням і з’їхав 
у кювет. Підвода перекинулася 
й притиснула їздового та його 
14-річного сина. Батько й син за-
гинули на місці.

Володимир-Волинський, 
Горохівський  райони

Правоохоронці на гарячому спіймали го-
ловного державного інспектора митної служ-
би на митному посту «Устилуг».

Посадовець отримав 1300 грн та $220 за 
безперешкодне ввезення на митну територію 
України легкових автомобілів на іноземній 
реєстрації, повідомили у прес-службі облас-
ної прокуратури. Загалом вдалося зафіксу-
вати чотири епізоди незаконного збагачення 
посадовця митного органу.

Під час одержання хабара в 200 тис. грн. 
затримали заступника начальника Горо-
хівського райвідділу державної виконавчої 
служби.

За інформацією прокуратури області, за 

ГПУ ВИМАГАЄ З «ВОЛИНЬГАЗУ» ГПУ ВИМАГАЄ З «ВОЛИНЬГАЗУ» 
МАЙЖЕ 118 МІЛЬЙОНІВМАЙЖЕ 118 МІЛЬЙОНІВ

ЧИНОВНИКИ ПОГОРІЛИ НА ЧИНОВНИКИ ПОГОРІЛИ НА 
ХАБАРАХХАБАРАХ

volyn24.com

Рятувальники знайшли «Волгу» 
на шестиметровій глибині

Луцьк

У луцькій квартирі 10 квітня виявили 
мертвою 53-річну господиню. На тілі були 
ознаки насильницької смерті.

Поліція встановила, що до скоєння зло-
чину причетний 33-річний син загиблої. На-
передодні між ним і матір’ю виник конфлікт, 
унаслідок чого син побив матір. Жінка від 
отриманих тілесних ушкоджень померла. Тіло 
відправили на судово-медичну експертизу. 

«Правопорушника раніше притягували 
до кримінальної відповідальності за скоєння 
вбивства батька через необережність», – за-
значив Аркадій Найдич, заступник начальни-
ка Луцького відділу поліції.

Зловмисника взяли під варту на шістдесят 
днів без права внесення застави. Підозрюва-
ному загрожує від семи до десяти років по-
збавлення волі.

Луцьк

Заощадження пенсіонерки, які вона 
зібрала на чорний день, випадково 
опинилися на смітнику. 

Жінка розповіла, що зберігала $2200 у ко-
робочці за ліжком. Під час передвеликодньо-
го прибирання господиня помилково викину-
ла її у смітник на проспекті Відродження, 10а. 
Лучанка закликає небайдужих допомогти в 
пошуку випадково викинутих коштів. 

ЗАОЩАДЖЕНІ ЗАОЩАДЖЕНІ 
ДОЛАРИ – НА СМІТНИКДОЛАРИ – НА СМІТНИК

УБИВ БАТЬКА, УБИВ БАТЬКА, 
ПОТІМ – МАТІРПОТІМ – МАТІР

Генпрокуратура просить суд визнати 
недійсними договори про безоплатну 
експлуатацію газорозподільних систем 
«Волиньгазом».

Зокрема, господарський суд Києва від-
крив провадження за позовними заявами 
Генпрокуратури про визнання недійсними 
договорів про безоплатну експлуатацію 

газорозподільних систем трьома облга-
зами – «Волиньгазом», «Львівгазом» і «Хар-
ківгазом». Підготовче засідання в усіх спра-
вах призначено на 25 квітня, повідомляє 
«Українська правда». 

У позові щодо «Волиньгазу» суд просять 
визнати недійсним договір та стягнути кош-
ти у розмірі 117 792 772 грн. 

таку суму посадовець обіцяв закрити ви-
конавче провадження та зняти арешт із 
майна одного з фермерських господарств 
у виконавчому провадженні про стягнен-
ня банківського кредиту.

Митник хотів налагодити механізм 
системного одержання хабарів 

vol.gp.gov.ua

vip.volyn.ua

Петро Нестерук
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і здоровим глуздом, а не формальними правилами. Петті Маккорд

ЗНИКЛОГО МИТНИКА ВБИЛИ
Колишнього начальника Миколаївської 
митниці та екс-заступника начальника 
Ягодинської митниці Артура Полякова 
знайшли мертвим у лісосмузі під Мико-
лаєвом. 3 квітня він мав забрати борг у 
€50 тис. Однак боржник разом зі спіль-
ником убив Полякова і вкрав його авто. 
Вбивцю затримали.

У КРИВОМУ РОЗІ – 
АВТОКАТАСТРОФА 
17 квітня у Кривому Розі зіткнулися лег-
ковик, маршрутка та автобус. Загинуло 
8 людей, понад 20 постраждалих.

ПРОДАВАВ СОЛДАТАМ 
НАРКОТИКИ 
Військовослужбовець чотири місяці по-
спіль постачав амфетамін до військової 
частини в Черкаській області, де проходив 
службу. За одну дозу брав 300 грн. Йому 
світить від трьох до шести років тюрми.

ПОСАДОВЦІ «УКРЗАЛІЗНИЦІ» – 
ПІД СЛІДСТВОМ
14 службовцям «Укрзалізниці» повідом-
лено про підозру. Вони вкрали й поділи-
ли між собою 70 млн грн, призначених 
на дизель-поїзди.

ЗАРОБИВ 1,5 МЛН ГРН НА 
ВАКЦИНІ
Гендиректор «Укрвакцини» протягом 
2012-2013 років перерахував 1,5 млн 
грн на рахунки двох фірм за нібито на-
дання послуг з охоронного супроводу 
вантажів під час перевезення вакцин та 
інших медпрепаратів на території Укра-
їни. Його відсторонили від посади й по-
садили під домашній арешт. 

УКРАЇНА – БЕЗ СНД
Президент Петро Порошенко заявив, 
що спільно з урядом готуватиме пропо-
зицію щодо припинення членства в ста-
тутних органах СНД. Після цього також 
закриються українські представництва 
при відповідних інституціях у Мінську.  

МАЙЖЕ 80% ВУГІЛЛЯ – З РОСІЇ 
Минулоріч 78,6% імпортних постачань 
антрациту в Україну було здійснено з 
Росії. Це вугілля з ДНР і ЛНР, яке іде че-
рез РФ в обхід блокади за завищеними 
цінами. 

В УКРАЇНІ – РЕФОРМА 
ПРОФТЕХОСВІТИ 
Професійно-технічну освіту переорі-
єнтують на ті професії, які реально за-
требувані в країні. У 2016-2017 роках 
уже створено 50 сучасних навчально-
практичних центрів. На 2018 рік запла-
новано ще 50. Для їх створення Кабмін 
виділив 100 млн грн.

У БПП НАЗРІВАЄ РОЗКОЛ  
Низка депутатів від БПП та їхні колеги з 
«Народного фронту» планують створи-
ти нову партію під парламентські вибо-
ри. Частина депутатів провладної партії 
хоче дистанціюватися від антирейтингів 
БПП і «Народного фронту», створивши 
політико-маркетинговий проект.

ЗА РІК – МАЙЖЕ ТИСЯЧА 
НЕЗАКОННИХ МІГРАНТІВ 
З 1991 року з України було видворено по-
над 40 тисяч іноземців-правопорушни-
ків, затримано близько 150 тисяч не-
легальних мігрантів та відмовлено у 
пропуску майже 180 тисячам потенцій-
них незаконних мігрантів. У 2017 році 
прикордонники впіймали 886 осіб.

«КОНТИНІУМ» ДУРИТЬ 
СПОЖИВАЧІВ
На упаковках молочної продукції 
ТМ «Галичина», яка належить групі «Кон-
тиніум», є напис «З чистих Карпат», про-
те виробництво розташоване на Волині. 
Цей факт вводить споживачів в оману, 
адже люди можуть вважати, що молоко і 
справді з Карпат. У 2013 році «Галичину» 
вже за це штрафували.

УКРАЇНЦІ БІДНІШАЮТЬ 
За рік на 17% зменшилася купівельна 
спроможність українців, які мають зар-
плату 3723 грн. Тепер українець може 
придбати на 27 кг менше сала, ніж торік, 
свинини – на 9 кг.

українська хроніка«ФІНЛЯНДІЮ» «ФІНЛЯНДІЮ» 
РОЗЛИВАЛИ НА ВОЛИНІРОЗЛИВАЛИ НА ВОЛИНІ

ПЕНСІОНЕРІВ ДУРЯТЬ ПЕНСІОНЕРІВ ДУРЯТЬ 
ПСЕВДОЕНЕРГЕТИКИ ПСЕВДОЕНЕРГЕТИКИ 

підпільний бізнес

пильнуймо

контрабанда сумнівний промисел

трагедія

грошики народні життя немиле

Луцький, Ковельський райони 

Поблизу Луцька та Ковеля 
викрили незаконне 
виробництво алкогольних 

напоїв та збут незаконно ввезених 
в Україну цигарок.

У передмісті Луцька правоохоронці ви-
явили спеціально обладнане приміщення 
та засоби для підпільного цехового вироб-
ництва горілки й віскі під торговельними 
знаками іноземних брендових виробників, 
інформує прес-служба прокуратури області. 
Зловмисники реалізовували свою продукцію 
до інших областей України. 

Під час обшуків вилучили понад 8600 л 
спиртогорілчаних виробів та підготовлених 
до розливу сумішей, а також 7200 блоків ци-
гарок іноземного виробництва без марок 

Луцький район

Дві жінки, назвавшись 
працівниками 
«Волиньобленерго», 
незаконно проникали в 
будинки жителів села 
Верхівка.

Після візиту псевдоенергети-
ків дехто із селян виявив зникнен-
ня грошей. Така схема шахрайства 
останнім часом стала досить по-
ширеною, повідомляють у прес-
центрі ПрАТ «Волиньобленерго».

Найчастіше жертвами зло-
вмисників стають люди поважно-
го віку. Злочинці представляються 
працівниками енергопостачаль-
них організацій, комунальних 

установ, соціальних служб, бла-
годійних фондів тощо. У будинки 
вони проникають під приводом 
зняття показників лічильника, різ-
них додаткових виплат чи нібито 
надання матеріальної допомоги.

Також вони можуть просити 
невелику суму на повірку лічиль-
ника, пропонувати оплатити на 
місці електроенергію або інші 
послуги. 

Енергетики нагадують: їхні 
співробітники в жодному разі 
не мають права отримувати го-
тівку. Про випадки шахрайства 
волинян просять інформувати 
правоохоронні органи або теле-
фонувати на номер цілодобової 
гарячої лінії «Волиньобленерго» 
0-800-21-01-31. Усі дзвінки з мо-
більних та стаціонарних телефо-
нів – безплатні.

konstantinovsk.ru

vl.sfs.gov.ua

Фальсифіковану продукцію 
годі відрізнити від оригіналу

Остерігайтеся шахраїв

У мішках перевозили 
штани та футболки 

vol.gp.gov.ua

акцизного податку. Затримано також вантаж 
готової продукції, що його зловмисники пе-
редали до відправки за межі Волині за допо-
могою фірми з доставки вантажів.

Місце зберігання тютюнових виробів та 
спирту працівники податкової міліції вияви-
ли в одному з населених пунктів Ковельщини, 
інформує ГУ ДФС в області. У результаті обшу-
ку підсобного приміщення з незаконного обі-
гу вилучено близько 34 тисяч пачок цигарок 
Compliment, Marvel та Lifa виробництва Біло-
русі без марок акцизного податку встановле-
ного зразка, а також 60 л спирту. Орієнтовна 
вартість вилучених підакцизних товарів ста-
новить понад 1 млн грн.

Луцьк

Очільник Волинської обласної 
лікарняної каси Дмитро 
Глазунов роздрукував 25 
тисяч листівок з інформацією, 
яка дискредитує його колег 
із Луцької муніципальної 
лікарняної каси.

Колишній працівник СБУ за-
певняє, що живе на мінімальну 
зарплату, інформує телеканал 
«Аверс». Однак за дуже скром-
них прибутків веде спосіб життя 
успішного бізнесмена та воло-
діє елітним автомобілем Porsche 
Cayenne.  ВОЛК працює майже 

15 років, та не має жодної звіт-
ності. За певні членські внески 
вона має забезпечити пацієнтам 
доступ до безплатної медицини. 
Внески, які не було використано 
протягом року, мають накопи-
чуватися на наступний, однак у 
цій установі гроші просто зни-
кають.

Підрахувати доходи органі-
зації нескладно. Одна людина 
платить на місяць 50 грн внеску. 
За рік набігає 600 грн. Якщо в ор-
ганізації 1000 членів, то, відповід-
но, річні доходи лікарняної каси 
складають близько 600 тис. грн.

Ківерцівський район

30-річна жителька 
райцентру залишила 
передсмертну записку, 
в якій попрощалася з 
близькими та попросила 
виховати ї ї трирічну доньку. 

Трагедія трапилася 15 квіт-
ня. Як повідомили в обласному 
управлінні Нацполіції, жінку 
знайшли в першій половині дня. 
На той час вона була ще живою 
і медики зуміли її реанімувати. 
На жаль, у лікарні настала клі-
нічна смерть. У передсмертній 
записці жінка попросила нікого 

не звинувачувати в її смерті. У 
поліції цей факт підтвердили. 
Жінка була заміжня та працюва-
ла у відділі освіти Ківерцівської 
РДА. Зі слів знайомих, померла 
завжди була активною, пози-
тивною, ніхто не міг подумати, 
що вона піде на такий крок.

Того ж дня поквитався з 
життям житель села Прилуць-
ке, повідомляє «Район. Ківер-
ці». Тіло 64-річного батька 
на веранді власного будинку 
знайшов син. До слова, це вже 
не перша спроба чоловіка вчи-
нити суїцид.

ДЕ ОСІДАЮТЬ ВНЕСКИ ДЕ ОСІДАЮТЬ ВНЕСКИ 
В ЛІКАРНЯНУ КАСУ? В ЛІКАРНЯНУ КАСУ? 

ДВОЄ ВОЛИНЯН ДВОЄ ВОЛИНЯН 
ПОКВИТАЛИСЯ З ЖИТТЯМПОКВИТАЛИСЯ З ЖИТТЯМ

Володимир-Волинський
район

Жительку райцентру, яка 
зникла 5 квітня, через тиждень 
знайшли мертвою.

За словами начальника 
Володимир-Волинського відді-
лу поліції Михайла Бобика, до 

пошуків залучали військових. 
Тіло виявили 12 квітня біля лісу 
між селами Зимне і Селець.

Загибла – Антоніна Демо-
сюк, 1945 року народження. 
Ознак насильницької смерті не 
виявили. Ймовірно, жінка по-
мерла від переохолодження. 

Любомльський район

На митному посту «Ягодин» у 
салоні авто виявили 34 мішки 
незадекларованого товару.

Автомобіль в’їжджав з Поль-
щі смугою руху для спрощеного 
митного контролю. Як інформує 
прес-служба Волинської мит-
ниці, в Україну везли чоловічі й 

дитячі штани та футболки чоти-
рьох турецьких торгових марок. 
Загальна вартість одягу – 1 млн 
82 тис. грн. 

Імпорт тимчасово вилучили 
до рішення суду. Порушнику за-
грожує конфіскація товару, а та-
кож штраф у розмірі 100% його 
вартості.

ТУРЕЦЬКИЙ ОДЯГ ТУРЕЦЬКИЙ ОДЯГ 
ЗАТРИМАЛИ НА КОРДОНІЗАТРИМАЛИ НА КОРДОНІ

КРАДЕНІ СОСНИ ЗНАЙШЛИ КРАДЕНІ СОСНИ ЗНАЙШЛИ 
НА ПРИВАТНІЙ ПИЛОРАМІ НА ПРИВАТНІЙ ПИЛОРАМІ 

ЗНИКЛУ ЖІНКУ ЗНИКЛУ ЖІНКУ 
ЗНАЙШЛИ МЕРТВОЮЗНАЙШЛИ МЕРТВОЮ

Маневицький район

На території Тельчівського 
лісництва працівники лісової 
охорони 12 квітня виявили 
самовільну порубку.

Зловмисники зрізали 12 
сосон, повідомили в обласно-
му управлінні лісового та мис-
ливського господарства. 

Лісова охорона встанови-
ла, що частину лісопродукції 
доставили на одну з приват-
них пилорам села Матейки. 
Ще частину знайшли на при-
ватному обійсті сусіднього 
села Погулянка. Сума завда-
ної шкоди становить майже 
50 тис. грн.
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Громадянська війна в Сирії – збройний та 
політичний конфлікт, що розпочався 15 березня 
2011 року з демонстрацій, які були частиною 
Арабської весни (руху спротиву в низці арабських 
країн проти політики президентів-диктаторів). 
Після цього переріс у повстання та громадянську 
війну в 2012 році. Протестувальники вимагали 
відставки президента Башара аль-Асада та 
завершення майже 50-річного однопартійного 
правління Баасистів.

міжнародний конфлікт США ТА СОЮЗНИКИ 
ЗАВДАЛИ УДАРУ ПО СИРІЇ 

влада як діагноз

ПОРОШЕНКО – КОРУМПОВАНИЙ БІЗНЕСМЕН 
І ДОСІ КЕРУЄ ФАБРИКОЮ В РОСІЇ

ність Збройних сил США до вій-
ськового сценарію. Удару було 
завдано 14 квітня. США задіяли 
три кораблі, підводний човен і 
два стратегічні бомбардувальни-
ки B-1. Від Франції були фрегат та 
літаки, від Британії – тільки авіа-
ція з бази на Кіпрі. Загалом було 
випущено 105 крилатих ракет, 
що вразили науково-дослідний 
комплекс у Дамаску, пов’язаний 
з виробництвом хімічної та біо-
логічної зброї, і дві цілі поблизу 
міста Хомс.

Після удару президент США 
Дональд Трамп наголосив, що 
США продовжать діяти доти, доки 
Сирія не припинить використо-
вувати хімічну зброю. Тереза Мей 
заявила, що метою атаки не було 
повалення чинного режиму Аса-
да. А це важливий сигнал не тіль-
ки для Асада, а й для Кремля.

Країни НАТО висловили пов-
ну підтримку ракетного удару 
США, Великобританії та Франції 
по Сирії. Генсек НАТО Єнс Стол-
тенберг зазначив, що Велико-
британія, Франція та США надали 
достатню кількість інформації 
щодо мотивів своїх дій. «У нас 
немає причин сумніватися у їх-
ніх оцінках», – додав Столтен-
берг. Удар по Сирії він назвав 
точним і пропорційним. Дії США 
підтримали Німеччина, Ізраїль, 
Саудівська Аравія та Туреччина. 
Росія та Іран, що є союзниками 
сирійського правителя Башара 
Асада, засудили удари по Сирії. 
Їх підтримали Китай, Білорусь та 
Болівія. 

Європейські аналітики схо-
дяться на думці, що ракетний 
удар союзників був демонстра-
тивним і символічним, у результа-

ті чого вдалося уникнути значних 
жертв серед мирного населення. 
Наразі сирійська влада підтвер-
дила загибель трьох мирних гро-
мадян.

15 квітня постійний представ-
ник США в ООН Ніккі Гейлі повідо-
мила, що вже найближчим часом 
Вашингтон оголосить про нові 
санкції проти Росії у відповідь на 
підтримку Москвою режиму Аса-
да в Сирії. Однак президент США 
Дональд Трамп розпорядився 
відкласти запровадження додат-
кових економічних санкцій про-
ти Росії. Він аргументував це тим, 
що інформація про нові санкції 
стала публічною, а також амери-
канський президент має намір 
пригальмувати запровадження 
обмежень, оскільки сам ще недо-
статньо їх вивчив.

Представник Сирії в ООН Ба-
шар Джаафарі заявив, що його 
країна не дозволить повторити 
іракський чи лівійський сценарій 
руйнування і зміни влади, пере-
дають російські «Вести». Загалом 
російські журналісти порівню-
ють те, що відбувається в Сирії, 
з Карибською кризою 1962 року, 
але імітують повну непричетність 
своєї країни до політичної напру-
ги. Однак через схильність Росії 
до дестабілізації ситуації весна-
2018 обіцяє бути гарячою.

radiosvoboda.org
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Президент Петро 
Порошенко зберігає 

контроль над фабрикою 
Roshen. У цьому 
певен співзасновник 
Центру дослідження 
корупції й організованої 
злочинності Дрю 
Салліван.

«Порошенко – корумпова-
ний бізнесмен, навколо якого 
багато небезпечних людей. І він 
продовжує робити дуже сумнівні 
речі, – заявив він. – Представни-
ки Порошенка запевняли, що не 
переводили гроші в офшори, але 
докази свідчать про протилежне. 
Порошенко запевняв, що від-
дасть бізнес у довірчу власність. 
Але ми не отримали жодного під-
твердження цьому, а сам Прези-
дент відмовляється опублікувати 
ключові документи, які довели б, 
що він каже правду».

Дрю Салліван переконаний, 
що ці документи засвідчать 
протилежне. Тому що опосеред-
ковані докази вказують на те, 
що Порошенко і далі володіє 
Липецькою фабрикою, просто 
вона в сліпому трасті. Бенефіці-
ар не може втручатися, рішення 

ФІСКАЛЬНА 
СЛУЖБА СТЯГУЄ З 
WOG 145 МЛН ГРН
Львівський апеляційний 
адміністративний суд підтвердив 
рішення Державної фіскальної 
служби щодо донарахування ТОВ 
«Вог Трейдинг» 145,3 млн грн за 
придбання пального у фіктивних 
підприємств.

Завдяки рішенню суду Офіс великих 
платників податків ДФС зміг почати про-
цедуру стягнення цих донарахувань, пе-
редає «БізнесЦензор». 

Схему мінімізації ПДВ за рахунок 
залучення фіктивних підприємств ви-
крили під час проведення Офісом 
контрольно-перевірочних заходів щодо 
підприємства, яке провадить діяльність 
у сфері оптової торгівлі пальним.

Згідно з даними фіскальної служби, 
«Вог Трейдинг» з метою мінімізації пла-
тежів до бюджету здійснювало перера-
хування коштів на адресу фіктивних під-
приємств за нібито паливно-мастильні 
матеріали (дизпаливо).

Зараз підприємству призначено 
податкового керуючого, сформовано і 
вручено боржнику податкову вимогу, 
рішення про опис майна. Наразі по-
датковий керуючий проводить аналіз 
майнового стану платника та виявлення 
ліквідного майна боржника для подаль-
шого його опису в податкову заставу. 

До слова, протягом 2017 року в ме-
режах АЗС WOG і ОККО спостерігалися 
найвищі ціни на бензин А-95 і дизпаливо, 
також оператори синхронно підвищува-
ли вартість нафтопродуктів, створюючи 
передумови для антиконкурентних дій. 
Про це йдеться в річному звіті Антимо-
нопольного комітету України.

«КОНТИНІУМ» НЕ 
ВІДДАСТЬ БОРГ 
ВКЛАДНИКАМ 
«ФОРУМУ» 
Майже півмільярда гривень 
фірма бізнес-групи «Континіум» 
не заплатить вкладникам 
банку, що ліквідовується. 
Волинський господарський суд 
не задовольнив позов банку 
«Форум» про стягнення відсотків 
із заборгованості за три роки.

Уже понад три роки 22 тисячі вклад-
ників ПАТ «Банк Форум» чекають на по-
вернення своїх коштів, повідомляє теле-
канал «Аверс». Банк, що ліквідовується, 
уже погасив заборгованість перед трьо-
ма чергами, наразі повернення коштів 
чекають вкладники четвертої черги. 
Аби віддати людям гроші, фінустанова 
мусить наповнити ліквідаційну масу, в 
тому числі шляхом стягнення заборго-
ваності за неповерненими кредитами.

Одним з найбільших позичальників 
наразі є ТОВ «Золотий екватор», пору-
чителем якого є континіумівська фірма 
«Вест Ойл Груп».

За словами представників банку 
«Форум», загальна сума боргу ТОВ «Зо-
лотий екватор» – понад мільярд гри-
вень. Половину з них фірма виплачує 
поступово, за рішенням суду про роз-
строчку на п’ять років. За другу ж поло-
вину представники банку позиваються 
як за відсотки, нараховані майже за три 
роки. Проте представники ТОВ «Золо-
тий екватор» не визнають цієї заборго-
ваності. 

Волинський суд уже вкотре став на 
бік континіумівської фірми та відмовив 
у задоволенні позову.

Нагадаємо, іще $10 млн боргує бан-
ку «Форум» підприємство компанії гру-
пи «Континіум» «ВК Імпекс».

Як відомо, співвласником «Контині-
уму» є волинський нардеп Степан Івахів. 
Власник банку «Форум» – нардеп Вадим 
Новинський.

сумнівний бізнес

гріш ціна

не дуже працював над тим, щоб 
очистити Україну».

Співзасновник Центру дослі-
дження корупції й організованої 
злочинності переконаний, що 
стан війни не має відвертати від 
розслідувань щодо Президента: 
«Справедливість не має «пра-
вильного» часу – правду потріб-
но казати і в часи війни, і в часи 
миру». 

Петро Порошенко призна-
чив Rothschild Trust довіреною 
особою у сліпому трасті з управ-
ління його часткою в корпорації 
Roshen 14 січня 2016 року – за 
півтора року після вступу на 
посаду Президента. Керуючий 
директор банківського дому 
Rothschild Джованні Сальветті 
заявляв, що всі претенденти від-
мовилися від придбання Roshen 
через високий ризик та конфлікт 
із Росією.

Липецька фабрика Roshen 
із 1 квітня 2017 року припинила 
випуск продукціїі й тепер на-
рощує збитки. Два місяці тому 
гендиректор корпорації Roshen 
В’ячеслав Москалевський заявив, 
що $200 млн за Липецьку конди-
терську фабрику в Росії вже ніхто 
не заплатить, а за меншу суму він 
її не продасть.

щодо бізнесу ухвалює довірена 
особа.

«Торік закрити фаб рику ви-
рішив менеджмент корпорації 
Roshen, а не траст, в управлінні 
якого вона перебуває», – наго-
лосив журналіст-розслідувач і 
констатував, що Порошенко не 
зробив того, що обіцяв.

«Якби він був реально чес-
ною людиною, опублікував би 
справж ні документи. Але він 
цього не робить і радше буде ата-
кувати журналістів за чесність. 

Тепер ми ще більше не довіряємо 
йому і ще детальніше перевіряє-
мо його», – заявив він.

За словами Дрю Саллівана, 
корупція часів Порошенка дуже 
схожа на корупцію часів Януко-
вича: «Можливо, вона не такого 
розмаху, адже Янукович був на-
справді дуже поганою людиною 
і демонстрував це. Порошенко 
ж прийшов до влади з доброю 
волею народу і зневажив її. Він 
не виправдав очікування, які по-
кладали на нього громадяни, і 

  Борис ХВИЦЬ

Застосування 
хімічної зброї в 
сирійській Думі 

знову поставило світ 
на межу серйозного 
протистояння. Західна 
коаліція завдала 
масштабних авіаударів 
по хімічних лабораторіях. 
Натомість росіяни так 
і не ризикнули втілити 
погрози в життя і 
збити американські 
«Томагавки».

8 квітня в Думі сирійський 
уряд застосував токсичний газ 
проти повстанців. Унаслідок ски-
дання бочкової бомби загинуло 
щонайменше 70 людей, 500 осіб 
постраждало. На Заході відра-
зу ж залунали вимоги покарати 
винних у черговому злочині. 
9 квітня в Європі про необхід-
ність завдати ударів по військо-
вих об’єктах сирійського уряду 
заявили французький президент 
Еммануель Макрон та очільниця 
британського уряду Тереза Мей.

У той же час Москва заяви-
ла, що це провокація, мовляв, 
жодних слідів хлору чи інших 
отруйних речовин там не ви-
явлено. 10 квітня відбулося екс-
трене засідання Радбезу ООН, на 
якому Росія заблокувала проект 
резолюції. При цьому Москва 
опинилася майже в цілковитій 
ізоляції – компанію їй склав лише 
комуністичний режим Ево Мо-
ралеса в Болівії, що довів свій 
народ до цілковитих злиднів. По-
стійний представник США в ООН 
Ніккі Гейлі наголосила, що відпо-
відальність лежить на російсько-
му режимові, «руки якого по лікті 
у крові сирійських дітей».

11 квітня посол Росії в Ліва-
ні пригрозив у випадку початку 
операції проти сил Башара Асада 
не лише збивати американські 
ракети, а й завдати удару по їхніх 
носіях, тобто по літаках та кораб-
лях. Того ж дня шеф Пентагону 
Джеймс Меттіс заявив про готов-

Корупція часів Порошенка схожа 
на корупцію часів Януковича

pravda.ru

Країни НАТО висловили повну підтримку ракетного удару



Гроші – бич для тих, хто намагається перевернути з ніг на голову закон причин і наслідків, 
для тих, хто жадає підмінити розум крадіжкою досягнень розуму. Айн Ренд www.volynnews.com
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На часі – перепис населення

  Борис ХВИЦЬ
Маневицький район

Волинський ліцей-інтернат Волинської 
обласної ради – це осередок для реалізації 
творчо обдарованої молоді з усієї Волині, 
один із найкращих в області за підсумками 
участі ліцеїстів у предметних учнівських 
олімпіадах та входить у топ-100 найкращих 
закладів України.

Волинський ліцей-інтернат Волинської 
обласної ради щороку демонструє висо-
кий рівень підготовки учнів до всеукраїн-
ських предметних олімпіад III та IV рівнів і 
конкурсів-захистів МАН. У 2017-2018 н. р. – 
42 переможці обласних олімпіад (у ліцеї на-
вчається усього 280 учнів), з них 7 учнів здо-
були перші місця, 18 – другі, 17 – треті.

Серед наукових робіт, що були пред-
ставлені на обласному конкурсі-захисті 
МАН, – 14 переможців, з них 7 учнів мають 
перші місця, 3 учні – другі, 5 – треті.

Для Волинського ліцею-інтернату 
Волинської обласної ради залишається 
незмінним пріоритетом жага до знань та 
перемог. Саме високий рівень знань, що їх 
отримують учні у ліцеї, допоможе адаптува-

тися до реформ і змін та надасть випускни-
кам упевненості в майбутньому.

Успіх колективу – це успіх кожного ви-
пускника ліцею, який знайшов свою стежи-
ну в житті та реалізував свої можливості. Це 
результат спільної праці учня та педагога. 
У ліцеї плекають обдарованість, талант й 
успішну особистість, тому що успіх – це до-
лання щоденних труднощів, внутрішня на-
полегливість, впевненість у собі.

Незмінними залишаються традиції та 
цінності, які прищеплюють у стінах ліцею, 
які сповідують усі вчителі та працівники 
закладу: прагнення до знань, чесність, не-
байдужість, активна громадська позиція. А 
більшість вихованців ліцею – це діти з від-
далених куточків Волині, які знають, що для 
вступу у престижні ВНЗ країни їм потрібні 
передовсім знання.

Волинський ліцей-інтернат Волинської 
обласної ради – для учнів, які знають, що 
саме наполегливість, працьовитість та ці-
леспрямованість приведуть їх до вершин 
знань.

У 8 класи за такими профілями:
– біолого-хімічний – укр. мова (диктант), хімія/біологія (співбесіда);
– математичний – укр. мова (диктант), математика (письмово);
– гуманітарний – укр. мова (диктант), англійська мова (співбесіда).

Волинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради 
оголошує набір учнів на 2018/2019 н. р.

Адреса ліцею: 
м. Луцьк, вул. Селищна, 2в 

(їхати від кінотеатру «Промінь» у район 
Вишкова маршруткою №26, автобусами 

«Луцьк-Жидичин», «Луцьк-Кульчин», 
«Луцьк-Липляни» до зупинки «Ліцей».

По додаткову інформацію 
звертатися за телефонами:
(0332) 24-63-21; 24-41-85,
або шукати на сайті ліцею 

www.licei.lutsk.ua.

Володимир-Волинський, 
Ратнівський райони

Об’єднані територіальні 
громади, утворені в 2015-
2017 роках, уже третій 
рік отримують додаткові 
фінанси для розвитку 
інфраструктури.

Однак на Волині дві ОТГ могли 
недоотримати від держави 2 млн 
657 тис. грн інфраструктурної суб-
венції, інформує прес-служба 
Асоціації міст України (АМУ). При-
чина – неточності у визначенні 
площ територій ОТГ.

Як розповів консультант з пра-
вових питань проекту ПУЛЬС на 
Волині Валентин Малиновський, 
під час підготовки розпорядження 
Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження розподілу обсягу 
субвенції з держбюджету місцевим 
бюджетам на формування інфра-
структури ОТГ у 2018 році» він ви-
явив суттєві помилки щодо двох 
ОТГ Волині.

«Під час перевірки виявилося, 

грошики народні

нищівне полум’я

ДВОМ ОТГ ДОРАХУВАЛИ 
ІНФРАСТРУКТУРНІ СУБВЕНЦІЇ

що площа території Забродівської 
ОТГ Ратнівського і Оваднівської ОТГ 
Володимир-Волинського районів 
не відповідала дійсності, адже була 
занижена в десять разів. Але зазна-
чені неточності вдалося вчасно від-
коригувати. Уточнені дані негайно 
відправили до АМУ та Волинської 
ОДА», – каже Малиновський.

Передбачені у розпорядженні 
Кабміну розміри субвенції виправи-
ли і збільшили для Забродівської ОТГ 
на 1 млн 444,8 тис. грн, а для Овад-
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нівської – на 1 млн 211,8 тис. грн.
До речі, під час узгодження по-

казників консультант Офісу реформ 
Волинського регіонального відді-
лення АМУ Валентин Малиновський 
також виявив серйозні розбіжності 
в чисельності населення ОТГ із да-
ними в розпорядженні уряду. Май-
же в усіх громадах Волині фактична 
чисельність населення більша за 
показники, передбачені урядовим 
розпорядженням. Наприклад, у 
Любешівській, Княгининівській, Ду-
бівській ОТГ така розбіжність сягає 
понад тисячі осіб, що суттєво впли-
ває на розмір інфраструктурної 
субвенції. Це пов’язано з тим, що в 
Україні немає державного реєстру 
населення, а органи державної 
статистики використовують дані 
Всеукраїнського перепису насе-
лення 2001 року. Тому ОТГ спільно з 
управлінням статистики, управлін-
ням юстиції, міграційною службою 
слід розв’язувати зазначену проб-
лему.

  Алла САДЕЦЬКА

Екологи та рятувальники 
ініціюють збільшення 
штрафів за випалювання 
сухої трави та очерету. 
Адже чинні розміри 
грошових стягнень не 
надто лякають порушників.

А від запаленого сірника зни-
щується не лише суха рослинність 
та її залишки, а й насіння, паростки 
дерев і корені майбутніх рослин. 
Висока температура руйнує всю 
мік рофлору верхнього шару ґрунту. 
У вогні гинуть тварини й птахи, що 
живуть у сухій траві або на поверхні 
ґрунту. Пожежа знищує багато ко-
мах, їхніх личинок, лялечок, дощо-
вих черв’яків, які беруть участь у 
процесі утворення ґрунту.

Цьогоріч в області зареєстрова-
но мінімум 20 пожеж сухої рослин-
ності. Лише одного дня, 10 квітня, 

на Волині сталося п’ять загорянь 
сухої трави. Рятувальникам довело-
ся ліквідовувати вогонь на чималих 
територіях у селах Тарасове (0,8 га), 
Промінь (0,5 га) та Струмівка (0,5 га) 
Луцького району, у селі Озерце Кі-
верцівського району (15 га), у селі 
Когильно Володимир-Волинського 
району (4 га). Окрім того, 9 квітня 
рятувальники ліквідували загорання 
сухої трави та очерету в селах За-
бороль і Крупа Луцького району, у 
районі вулиці Рогової в Луцьку, у се-
лах Заріччя та Поничів Володимир-
Волинського району та в селі Вес-
нянка Ківерцівського району.

А в селі Грушівка Ковельського 
району 10 квітня від вогню загинула 
93-річна пенсіонерка. Як розповів 
заступник начальника управління 
із запобігання надзвичайним ситуа-
ціям Управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій 
у Волинській області Олег Билиця, 

ПЕНСІОНЕРКА ЗАГИНУЛА, СПАЛЮЮЧИ ТРАВУ

закон як дишло ПРОКУРАТУРА СУДИТЬСЯ З 
ГРОМАДОЮ ЧЕРЕЗ БУРШТИН 

Прокуратура 
Маневицького 
району позивається 

до Прилісненської ОТГ 
з вимогою скасувати 
рішення про співпрацю 
з комунальним 
підприємством 
«Волиньприродресурс». 
Причому позов ґрунтують 
на рішеннях майже 
десятирічної давнини, які 
втратили актуальність ще 
в 2011 році.

Нагадаємо, прокуратура безпід-
ставно вимагала в голови ОТГ тер-
міново надати копії документів, не 
маючи на це законних підстав. Коли 
ж прокурорам вказали на безпід-
ставність таких вимог, наступного 
дня вони приїхали разом з поліцією 
та без ухвали суду вилучили оригі-
нали документів. Після суспільного 
розголосу та заяв про тиск проку-
ратура Маневицького району по-
вернула вилучені в ході незаконно-
го обшуку документи.

З вимогою припинити тиск на 
громаду до Генпрокуратури звер-
талася нардеп Ірина Констанке-
вич разом із головою ОТГ Ігорем 
Терещенком під час спільного 
брифінгу у Верховній Раді. Про-
те в Маневицькій прокуратурі на 

У поліському селі своя війна – 
за природні надра

У вогні гинуть і люди, і тварини

це відреагували своєрідно – під-
готували позов до Прилісненської 
сільської ради, в якому вимагають 
скасувати рішення про надання 
земельної ділянки в користування 
комунальному підприємству. Про-
куратура наполягає, що підставою 
для скасування є відсутність у «Во-
линьприродресурсу» дозволів на 
геологічне вивчення та дослідно-
промислову розробку бурштину, 
а лише дозвіл на видобування ко-
рисних копалин.

Проте, як виявилося, якщо під-
приємство має дозвіл на видобу-
вання, то відповідний дозвіл на гео-
логічне вивчення та супутні роботи 

не потрібний. Це регламентує від-
повідна постанова Кабміну.

Перший заступник директора 
КП «Волиньприродресурс» Анато-
лій Капустюк пояснює, що прокура-
тура ґрунтує свій позов на рішенні 
суду від 2010 року. Тоді було ухва-
лено рішення про те, що підприєм-
ство справді має мати відповідний 
дозвіл. Та відтоді законодавство 
змінилося – з’явилася постанова 
Кабміну від 30.05.11 №615 «Про за-
твердження Порядку надання спе-
ціальних дозволів на користування 
надрами», яка врегулювала це пи-
тання. Зокрема, в абзаці 2 пункту 
4 постанови передбачено, що над-
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рокористувач, якому надано дозвіл 
на видобування корисних копалин, 
має право проводити дорозвідку 
(довивчення) родовища в межах 
наданої йому ділянки надр. Анало-
гічну рекомендацію встановлено 
п. 3.6.2. Протоколів №3739-ДСК та 
№3740-ДСК засідання колегії Дер-
жавної комісії України із запасів 
корисних копалин при Державній 
службі геології та надр України від 
07.12.2016 р. 

«Враховуючи той факт, що «Во-
линьприродресурс» має дозвіл на 
видобування, підприємство може 
здійснювати всі вказані супутні ро-
боти. Окремо в спецдозволі вка-
зано, що підприємство протягом 
трьох років зобов’язане проводити 
розвідувальні роботи», – зазначає 
Анатолій Капустюк.

Також прокуратура вважає, що 
через земельну ділянку буцімто 
протікає річка. Річка в тому районі 
справді є, але вона далеко від ді-
лянки, яку передали в користуван-
ня КП.

«Ділянка – в низовині, розтанув 
сніг і там зібралася вода, ось і все. Ні-
яка це не річка й не водойма», – по-
яснює Анатолій Капустюк та додає, 
що ділянка не належить до земель 
водного фонду, а розпоряджається 

нею громада, як і всіма землями в 
межах населених пунктів.

«Проведення розвідувальних 
робіт згідно з п. 1 ст. 97 Земельно-
го кодексу України надрокористу-
вачем можливе лише на підставі 
угоди з власником землі або за по-
годженням із землекористувачем (у 
цьому випадку – з громадою в осо-
бі Прилісненської сільської ради), 
тому сільська рада ухвалила рішен-
ня, яке в межах її компетенції», – за-
значає Анатолій Капустюк.

Дії прокуратури він називає без-
посереднім тиском на громаду.

«Після того як громада на сесії 
Волиньради зверталася до Генпро-
куратури, голова ОТГ Ігор Терещен-
ко виступав на брифінгу Верховної 
Ради з цього приводу, прокуратура 
складає позов, скерований безпо-
середньо на зупинку діяльності ко-
мунального підприємства та на по-
дальше залякування інших громад, 
які хочуть співпрацювати з КП», – 
пояснює Анатолій Капустюк.

Перший заступник директора 
КП «Волиньприродресурс» каже, 
що комунальне підприємство уві-
йде в судовий процес як третя 
сторона, аби відстоювати інтереси 
волинської громади і його підпри-
ємства.

пенсіонерка спалювала рослинність, 
внаслідок чого полум’я перекинуло-
ся на житловий будинок. За словами 
сусідів, бабуся неодноразово спа-
лювала біля оселі суху рослинність, 
порушуючи правила пожежної без-
пеки.

Заступник начальника Держав-

ної екологічної інспекції у Волин-
ській області Сергій Дудка зазначає, 
що Кодексом України про адміні-
стративні правопорушення перед-
бачено адміністративну відпові-
дальність за випалювання стерні, 
луків, пасовищ, ділянок зі степовою 
болотною рослинністю. Штрафи 

для громадян становлять від 170 до 
340 грн, а для посадових осіб – від 
850 до 1190 грн. Якщо ці дії вчинено 
на об’єктах природно-заповідного 
фонду, то штрафи зростають: від 340 
до 680 грн для громадян, для поса-
дових осіб – від 1190 до 1700 грн.

«Зараз у Верховній Раді є два 
законопроекти, які передбачають 
збільшення штрафів, але, на жаль, їх 
не розглядали. Законопроект, який 
було зареєстровано торік, передба-
чав суттєве збільшення штрафів за 
випалювання – від 3060 до 6120 грн 
для громадян, а для посадових осіб – 
від 15300 до 21420 грн. Сподіваємо-
ся, законопроект буде ухвалено, що 
допоможе в боротьбі з порушника-
ми», – зазначив Сергій Дудка. 

Окрім того, він повідомив, що 
торік за спалювання сухої рос-
линності до адмінвідповідальності 
притягнули 61 особу. Порушників 
оштрафували на 12750 грн.

b-port.com
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Я глибоко переконаний, що найбільш успішні ділові зв’язки ґрунтуються на довірі, взаєморозумінні 
й відданості – тих же рисах, без яких неможлива близька дружба. Девід Рокфеллер

законотворчість ЗАМІСТЬ ЦВИНТАРЯ – У ПАРК?
Кабмін зареєстрував 

у Верховній Раді 
законопроект, який 
передбачає дозвіл на 
біопоховання померлих 
людей у парках, 
лісопарках, скверах 
і на інших земельних 
ділянках.

Відповідно до законопроекту, 
в населених пунктах буде дозво-
лено відводити місця для біопо-
ховань померлих не тільки на те-
риторіях кладовищ, а й у парках, 
лісопарках, парках культури та 
відпочинку.

Біопоховання – різновид по-
ховання із використанням мате-
ріалів, що розкладаються протя-
гом п’яти років. Над таким місцем 
поховання встановлюють тільки 
інформаційну табличку – жодних 
надмогильних споруд. Відповід-
ні зміни пропонують внести до 
закону «Про поховання та похо-
ронну справу». У пояснювальній 

записці до законопроекту зна-
читься, що документ спрямовано 
на дерегуляцію підприємницької 
діяльності у сфері ритуальних по-
слуг та створення конкурентного 
середовища, а також на розвиток 
такого різновиду поховання, як 
кремація.

Зокрема, запропоновано пе-
редбачити у законодавстві низку 
визначень – наприклад, поняття 
«біопоховання», «колумбарій» 
(споруда для поховання урн з 

прахом), «наруга над могилою», 
«наруга над тілом померлого» 
тощо.

До переліку принципів діяль-
ності у сфері поховання пропону-
ють додати «еколого-економічну 
ефективність використання зе-
мельних ресурсів».

Працівникам правоохорон-
них органів мають намір забо-
ронити передавати ритуальним 
службам контакти родичів по-
мерлої людини – із встановлен-

ням кримінальної відповідаль-
ності за порушення (разом з тим, 
документ не передбачає таких 
змін до ККУ). Натомість пропону-
ють запровадити окремі санкції 
за неналежне чи самовільне ви-
користання цвинтарних та над-
могильних споруд, склепів, урн з 
прахом, могил або інші дії з метою 
зневажити родинну чи суспільну 
пам’ять про померлого. Йдеться 
про штраф до 1700 грн або арешт 
до чотирьох місяців, обмеження 
або позбавлення волі на строк до 
двох років.

Органам місцевого самовря-
дування мають намір доручити 
вести публічний реєстр надавачів 
ритуальних послуг на відповідній 
території, виявляти несанкціо-
новані місця поховань, сприяти 
будівництву крематоріїв. Зако-
нопроект містить зміни до статті 
щодо перепоховання – зокрема, 
перелічено можливі причини та-
ких заходів.
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В Україні роблять крок назустріч кремації

дерибан ЗЛОЧИННІ СХЕМИ 
ВОЛИНСЬКИХ МИТНИЦЬ

Митні надходження потрапляють 
не в бюджет, а у чиїсь кишені

на сьогодні. У наш час є систе-
ми електронного обліку, це ж не 
журнали, як колись. Тому можна 
досягти спільної угоди, щоб що-
дня були звірки між українською 
та польською сторонами, щоб 
старші зміни показували, скільки 
пропущено з кожного боку, і тоді 
зловживань боялися б», – переко-
наний Петро Євтушок.

«ЯКЩО ДЕРЖАВА 
НЕ БОРЕТЬСЯ З 
КОНТРАБАНДОЮ, 
ТО БОРОТИМЕТЬСЯ 
ОБЛАСТЬ»

Зауважимо, що про потребу  в 
розв’язанні проблеми контрабан-
ди через Волинську митницю за-
явив голова Волинської обласної 
ради. Ігор Палиця звернувся до 
Генерального консула Республіки 
Польща в Луцьку Вєслава Мазура 
з пропозицією об’єднати зусилля 
в боротьбі з контрабандою на Во-
линській митниці. Для цього він 
пропонує, зокрема, забезпечити 
спільний доступ до польських 
митних баз, аби мати достовірну 
інформацію щодо товарів, які вво-
зять в Україну. А також створити 
спільну групу фахівців із пред-
ставників обох держав, що спеціа-
лізуватиметься на подоланні ко-
рупційних схем, йдеться на сайті 
Волинської обласної ради.

Про потребу розв’язання 
проб леми контрабанди через 
Волинську митницю Ігор Пали-
ця заявив ще під час останнього 
сесійного засідання. Як відомо, в 
Україну заїжджають забиті това-
рами автомобілі, хоча в товарних 
деклараціях – нулі. Відтак бюджет 
недоотримує сотні мільйонів 
гривень, які осідають в кишенях 
корумпованих митників. «Якщо 
держава не бореться з контрабан-
дою, то буде боротися область», – 
зазначив Ігор Палиця. 

Голова обласної ради заува-
жив, що кошти митного експери-
менту, які мали б піти на ремонт 
доріг державного значення на 
Волині, через зловживання так і 
не надійшли.

P.S. Після ефіру на телеканалі 
«Аверс» стало відомо, що керів-
ництво Волинської митниці ДФС 
почало чинити тиск на Петра 
Євтушка, який дозволив собі від-
крито заявити про факти ко-
рупції і контрабанди у відомстві. 
Стосовно митника розпочали 
службову перевірку.

vl.sfs.gov.ua

  Ірина КУДРЯ

На митному посту 
«Устилуг» в січні-
лютому було 

організовано схему 
незаконного ввезення 
товарів у транспортних 
засобах з ухиленням від 
сплати податків.

З ПОЛЬЩІ 
ВИЇЖДЖАЮТЬ 
ЗАВАНТАЖЕНІ, 
В УКРАЇНУ 
ПОТРАПЛЯЮТЬ 
ПОРОЖНІ

Таку інформацію в ефірі теле-
каналу «Аверс» озвучив головний 
державний інспектор відділу із 
роботи з персоналом Волинської 
митниці Державної фіскальної 
служби Петро Євтушок. Схема діє 
таким чином: на польському боці 
податки сплачують і в їхніх реє-
страх вказано, що автомобілі їдуть 
з товарами, а на українському 
боці, якщо подивитися бази, тран-
спортні засоби вказані в реєстрах 
як порожні. Представник Волин-
ської митниці зазначає: якби ні-
хто не давав митникам вказівок 
пропускати авто з товарами як 
порожні, то всі кошти надходили 
б у бюджет. З його слів, на мит-
ників зараз є психологічний тиск 
з боку керівництва. Не бажаючи 
виконувати злочинних вказівок, 
працівники Волинської митниці 
ДФС відмовляються від керівних 
посад, звільняються або беруть 
лікарняні.

Зі слів Петра Євтушка, про цю 
схему відомо начальнику митниці 
Віктору Кривіцькому. Після вве-
дення додаткових обмежень щодо 
ввезення товару його почали вво-
зити у такий спосіб, щоб кошти по-
трапляли не до бюджету, а безпо-
середньо комусь у кишені. Окрім 
того, митників зобов’язали фото-
графувати ці транспортні засоби 
на українському боці кордону, у 
програмі Telegram було створено 
групи, в яких кожен старший змі-
ни скидав на телефон Кривіцького 
фото з автомобілями, щоб він міг 
проконтролювати процес, а мит-
ники не забрали кошти собі. Пред-
ставник митниці зауважив, що 
передавати гроші міг або старший 
зміни, або керівник посту. Ставки, 
мовляв, залежали від виду товару 
та його кількості й коливалися від 
$400 до $1 тис.

Петро Євтушок повідомив, 
що особисто звернувся з заявою 
у прокуратуру області й отримав 
лист про те, що за зверненням від-

крито кримінальне провадження 
за фактом зловживання служ-
бовим становищем посадовими 
особами Волинської митниці ДФС 
за ознаками кримінального пра-
вопорушення. Вказані діяння, від-
повідно до Кримінального кодек-
су, караються позбавленням волі 
на строк від п’яти до восьми років 
з позбавленням права обій мати 
певні посади чи провадити пев-
ну діяльність на строк до трьох 
років.

ЄВРОБЛЯХИ – 
ЗОЛОТЕ ДНО ДЛЯ 
КОРУПЦІОНЕРІВ

За словами Петра Євтушка, 
управління протидії митним пра-
вопорушенням Волинської мит-
ниці ДФС пасивно ставиться до 
проблеми ввозу в державу авто 
з підробленими документами на 
євробляхах.

«Таких євроблях на митному 
посту «Доманово» щомісяця про-
пускають від трьох до чотирьох 
тисяч. Вони в’їжджають в режи-
мі транзиту через МП «Устилуг» 
і «Ягодин», режим транзиту за-
кривається на «Домановому» ре-
жимом тимчасового ввезення до 
одного року. Транспортні засоби 
не виїжджають з пункту пропус-
ку «Доманове», не потрапляють 
у білоруський пункт пропуску 
«Мокрани», адже на нейтральній 
смузі вже заготовлені підроблені 
документи. Ці документи вруча-
ють громадянину Білорусі, який 
в’їжджає на територію України, 
потім передає їх українцю за під-
робленим дорученням і громадя-
нин України, не сплачуючи жод-
них податків державі, експлуатує 
цей автомобіль», – розповів про 
один зі способів зловживань Пет-
ро Євтушок. 

Ця проблема стала загаль-

нодержавною, тому що ніхто з 
українців уже не хоче купувати та 
розмитнювати авто за чинними 
митними ставками. Автомобіль 
можна купити за $300, нічого не 
сплачуючи державі. Зі слів мит-
ника, управління протидії митним 
правопорушенням мало б зро-
бити запити у Польщу та Литву, 
звідки надходять ці транспортні 
засоби, адже більшість з них вво-
зять за підробленими документа-
ми, автівки знято з обліку в країні 
придбання. У такому разі їх треба 
розмитнювати. 

Згідно з вимогами, дозволе-
но випускати у митний обіг на 
території України транспортні 
засоби, які відповідають стандар-
ту Євро-5. Більшість авто цьому 
стандарту не відповідає, тож ле-
галізувати їх буде складно. Та час-
тину цих автомобілів було про-
пущено внаслідок бездіяльності 
митниці. 

Із цим явищем можна боро-
тися, тому що ст. 485 Митного 
кодексу говорить про те, що дії, 
які спричинили недобори митних 
платежів, штрафуються у розмірі 
300% від нерозмитненої суми. 
Тобто за один нерозмитнений 
автомобіль штраф міг би стано-
вити до півмільйона гривень. 
На інших митницях України за-
водять справи за цією статтею, а 
на Волинській між управлінням 
з організації митного контролю 
та управлінням протидії митним 
правопорушенням триває не-
зрозуміле листування. Для того 
щоб начальник митниці отримав 
інформацію, потрібно спочатку 
звернутися в Київ, звідти скерову-
ють запит на Польщу, де його роз-
глядають, і тільки за кілька місяців 
надходить відповідь.

«Навіщо такі запити? Потрібна 
оперативна інформація, сьогодні 

ВОЛИНЬ – ЛІДЕР 
ЗІ СТВОРЕННЯ ОТГ
В Україні вже створено 728 
об’єднаних територіальних громад. 
Вибори у 40 ОТГ призначено на 
29 квітня, 23 громади очікують на 
рішення ЦВК.

Про це йшлося під час селекторної 
наради з регіонами, інформує Волин-
ський Центр розвитку місцевого само-
врядування.

Як повідомив віце-прем’єр-міністр 
Геннадій Зубко, області-лідери – Жито-
мирська, Волинська, Дніпропетровська, 
Тернопільська, Чернігівська, Чернівець-
ка. Серед регіонів-аутсайдерів – Київ-
ська, Кіровоградська й Одеська області. 

Також в Україні є 130 районів зі 490, 
в яких не створено жодної ОТГ. Нині це 
один із пріоритетів децентралізаційних 
процесів в Україні. 

ПЕРШІ ПРАВА У 
ВОДІЇВ-ПОРУШНИКІВ 
ЗАБИРАТИМУТЬ 
НАЗАВЖДИ
Кабмін вніс зміни до порядку 
тимчасового вилучення 
посвідчення водія на транспортний 
засіб та його повернення.

У документі йдеться про те, що по-
вернення посвідчення водія особам, які 
отримали його вперше та позбавлені 
права на керування транспортними за-
собами, не здійснюється, передає «Уря-
довий портал». 

Це означає, що якщо водій-новачок 
порушив ПДР і в нього відібрали по-
свідчення, повернути його він не зможе. 
Позбавити права керування може тільки 
суд. У Кабміні зауважують, що зазначе-
ний порядок приведено у відповідність 
до нещодавно ухвалених змін до поло-
ження про порядок видачі посвідчень 
водія та допуску громадян до керування 
транспортними засобами.

Нагадаємо, перше посвідчення водія 
у сервісних центрах МВС видають лише 
на два роки з правом обміну на постійне. 
Обмін може відбутися, якщо протягом 
цих двох років водій-новачок не скоїв 
трьох і більше адміністративних право-
порушень на дорозі.

У ДВОРАХ ХОЧУТЬ 
ЗАБОРОНИТИ ПАРКОВКИ   
Найближчим часом в Україні 
заборонять облаштування парковок 
для автомобілів усередині нових 
житлових кварталів.

Нові державні будівельні норми най-
ближчим часом затвердить Міністерство 
регіональної політики, будівництва та 
житлово-комунального господарства. 
Про це повідомив заступник глави відом-
ства Лев Парцхаладзе.

«Сьогодні наші житлові двори пе-
ренасичені хаотично запаркованими 
автівками, що не тільки псує зовнішній 
вигляд, але й несе загрозу для безпеки 
життя людей через загазованість повіт-
ря і блокування проїздів пожежної та 
іншої спецтехніки в разі надзвичайних 
ситуацій. У нових ДБН з планування і 
забудови територій ми пропонуємо за-
боронити проектування й організацію 
парковок для автомобілів усередині но-
вих житлових кварталів. У дворах треба 
створювати дитячі ігрові майданчики, 
зручні зони відпочинку та зелені зони», – 
пояснив він.

Документ рекомендує розміщувати 
гаражі та парковки на периферії житло-
вих районів і на міжмагістральних тери-
торіях, а також у віддалених від ігрових 
майданчиків і зон відпочинку місцях жит-
лової забудови.

адмінреформа

за кермом

новації

ukr.m
edia



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

ЗДОРОВ’Я
www.volynnews.com 7№ 15 (114)  19 квітня 2018 року

Не можна лікувати тіло, не лікуючи душу. Сократ

за і проти СКІЛЬКИ ВОДИ 
ПОТРЕБУЄ ЛЮДИНА?

В. о. міністра охорони 
здоров’я України Уляна 
Супрун радить щодня 
пити понад 2 л води. 
Однак дієтолог Оксана 
Скиталінська має іншу 
думку.

«Часто люди недооцінюють 
вплив на самопочуття і здоров’я 
такої простої речі. Натомість від 
нормального водного балансу в 
організмі залежить, як ми почуває-
мося, мислимо та діємо. Наприклад, 
вода виконує функції амортизації та 
змащення суглобів, регулює темпе-
ратуру тіла та забезпечує живлення 
головного і спинного мозку. Достат-
нє вживання води щодня допомагає 
подолати хронічну втому, стрес, по-
кращує роботу мозку та всього ор-
ганізму. Потреби у воді залежать від 
віку, фізичної активності, темпера-
тури навколишнього середовища, 
стану здоров’я, а також статі. До-
росла активна людина може витра-
чати до трьох літрів води на день. 
Тож рекомендована добова норма 
варіюється в межах від 2,5 до 3,7 л 
для чоловіків та близько 2-2,7 л для 

на крок попереду

tsn.ua

дочекалися

Луцьк

Обласну інфекційну 
лікарню планують 
відремонтувати 

до кінця 2018 року. На 
осучаснення медзакладу 
з обласного бюджету 
виділять близько 
43 млн грн.

Про це повідомив голова обл-
ради Ігор Палиця під час ефіру на 
телеканалі «Аверс». 

«Це буде повністю оновлена бу-
дівля з вентиляцією – так, як усе має 
бути в інфекційній лікарні. Також ми 
закупимо туди все потрібне облад-
нання. Ще зараз оснащуємо станцію 
переливання крові, купуємо облад-
нання в госпіталь для інвалідів війни, 
перекриваємо дах і робимо кухню в 
обласній психлікарні. Це все було в 
такому жахливому стані, що навіть 
важко уявити. Коли я приїхав в ін-
фекційну лікарню подивитися, яка 
там склалася ситуація, не повірив, 
що це лікарня. Не знаю, що змушу-
вало людей, навіть хворих, іти туди, 
адже там взагалі нічого не було. Це 
був жах. Психіатрична лікарня – це 
взагалі знущання, можна було філь-
ми жахів знімати. На перинатальний 
центр, який із 2000 року будують,  не 
можна було знайти грошей. Та за це 
просто руки треба повідрубувати 
тим, хто не зміг цього зробити», – 
акцентував Ігор Палиця.

Голова Волинської обласної 
ради висловив переконання, що 
перинатальний центр вдасться від-
крити вже 3-4 вересня. Заклад буде 
забезпечений новітнім обладнан-
ням і надаватиме сучасні послуги 
задля збереження здоров’я та жит-
тя новонароджених і їхніх мам.

«Ми маємо турбуватися про 
майбутнє нашої нації, про мам, які 
народжують на Волині, щоби вони 
не боялися лікаря, не боялися, що 
з їхньою дитиною щось станеться. 
Це наше завдання №1», – наголосив 
Ігор Палиця.

Голова облради подякував депу-

ІНФЕКЦІЙНУ 
ЛІКАРНЮ 
ОСУЧАСНЯТЬ

татам обласної ради за те, що вони 
пішли назустріч та сконцентрували 
гроші на будівництві закладу, а не 
розподілили кошти за округами.

Водночас очільник облради 
висловив переконання, що через 
рік-два вдасться довести до ладу 
більшість стратегічних медичних 
закладів області. «Що для людей 
найголовніше? Для молоді, малень-
ких дітей, старших осіб? Щоб був за-
безпечений належний рівень меди-
цини, аби вони не переживали, що 

у випадку, коли щось станеться, їх 
вилікують. І профілактика – це наше 
завдання, тому гроші спрямовуємо 
й надалі будемо спрямовувати на 
галузь охорони здоров’я», – запев-
нив голова облради.

Ігор Палиця повідомив, що йому 
вдалося досягти домовленостей із 
Кабміном та новим головою ОДА 
Олександром Савченком щодо виді-
лення з державного бюджету кош тів 
для забезпечення якісного надання 
медичних послуг на Волині.

для людей

жінок. Намагайтеся вживати більше 
води в чистому вигляді, а також їсти 
більше овочів та фруктів. Це допо-
може тримати водний баланс вашо-
го організму в нормі й ви почува-
тиметеся значно краще», – радить 
Уляна Супрун.

У своєму блозі на «ТСН» Оксана 

Скиталінська зазначає: «Щоб мати 
гарне самопочуття, зовсім не треба 
пити аж по 3-4 літри на день. Понад 
те, це може навіть нашкодити. Бага-
то років усі, хто хоч якось причетний 
до пропаганди здорового способу 
життя, наголошують, що вода вими-
ває токсини, робить гладкою шкіру, 

позбавляє її зморшок тощо. Вже на-
віть є чітка цифра – 8 склянок – саме 
стільки має випивати на день будь-
яка доросла людина. Однак для ба-
гатьох із нас випити навіть 5 склянок 
води дуже важко. Доводиться бук-
вально силоміць вливати її в себе. 
І це при тому, що жодних наукових 
доказів щодо необхідності вживан-
ня великої кількості води насправді 
поки що немає.

Звісно, воду обов’язково по-
трібно пити, оскільки саме вона є 
найкращим напоєм, який створила 
природа. Однак чому не варто пити 
її так багато? Річ у тому, що про-
дукти харчування містять так звану 
зв’язану воду – особливо фрук-
ти, ягоди, овочі (85-90%), молоко 
(близько 90%), м’ясо, риба, яйця 
(75-90%) і навіть каші та макарони. 
У процесі окислення жирів, білків та 
вуглеводів також виділяється вода: 
100 г жиру – майже 100 мл води, 
100 г вуглеводів – понад 55 мл, 
100 г білка – майже 40 мл.

Якщо ж добова норма води 
складає приблизно 2700 мл, то це 
не означає, що всю її треба саме ви-
пити у чистому вигляді. Порахуймо: 
500 мл – рідкі страви; 700 мл – про-
дукти (овочі, фрукти, ягоди, каші); 

1000 мл – вода, чай, кава та інші на-
пої; 300-400 мл – ендогенна вода, 
що утворюється в процесі обміну 
речовин.

Втрачаємо ми воду з потом, по-
вітрям, яке видихаємо, сечею та ка-
лом. Звичайна людина на дефіцит 
рідини реагує спрагою, що стає на-
слідком згущення крові. Інформація 
про це надходить у вигляді сигналів 
до головного мозку.  Якщо врахува-
ти всі ці фактори, виходить, що що-
денна норма води для дорослої лю-
дини становить близько 40 мл на 1 кг 
нормальної маси тіла та 100-150 мл 
на 1 кг маси тіла дитини – саме тому 
діти так часто просять пити. Тобто 
лише 1 л чистої води потребує ор-
ганізм звичайної людини, яка веде 
розмірений спосіб життя, працює 
в офісі, без надмірних фізичних на-
вантажень та надмірного потіння 
(зараз не йдеться про патологічні 
стани, наприклад, інфекції, зневод-
нення, діарею, захворювання ни-
рок тощо).

А все, що перевищує цю норму, 
перевантажує серце та судини, по-
силює розпад білка, що особливо 
небезпечно для людей зрілого віку, 
тому не слід примушувати їх пити 
більш ніж два літри води». 

Луцьк

У Волинській обласній 
клінічній лікарні 
дуже високий рівень 
надання медпослуг. 
Заклад оснащено 
високотехнологічним 
обладнанням, у лікарні є 
сучасна лабораторія, яка 
може робити 14 тисяч 
аналізів, покривши потреби 
усієї області.

За словами т. в. о. головного 
лікаря ВОКЛ Івана Сидора, хво-
рим нема потреби їхати у медза-
клади четвертого рівня до Львова 
чи Києва. Нині в обласній лікарні 
завершують підготовку реаніма-
ційної для проведення пересадок 
серця. Медики пройшли навчан-
ня та запозичили досвід у колег із 
Німеччини, Польщі та Білорусі.

«Десять років у нас функціо-
нує центр серцево-судинної хі-
рургії. Щороку оперуємо близь-
ко тисячі пацієнтів, з яких майже 
200 – із зупинкою серця. Це дуже 
вартісні операції, було б більше 
коштів – могли б робити їх і біль-
ше. Часто, коли роблять пересад-
ку серця, потрібна трансплантація 
легень. Відповідно, у приміщенні 
має бути усе суперстерильно. Ми 
вже зробили пересадку серця 21-
річній дівчині й три пересадки пе-
чінки», – розповів Іван Сидор.

Зі слів медика, для оператив-
ності прийому пацієнтів у медза-
кладі готові облаштувати верто-

літний майданчик. Однак коштів 
на «повітряну пташку» немає.

Також в обласній клінічній 
лікарні вже зробили близько 20 
тисяч селективних хіміотерапій. 
У результаті вдалося досягти оду-
жання пацієнтів навіть із четвер-
тою стадією онкозахворювань. 
Іван Сидор розповів, що таке ліку-
вання на Волині почали проводи-
ти першими в державі. 

«Свого часу ми відкрили відді-
лення інтервенційної радіології – 
єдине в Україні. На це дали дозвіл 
ще за Радянського Союзу, коли я 
був депутатом і їздив у Київ по по-
годження. І сьогодні тут творять 
дива: шукаємо пухлину на ангіо-
графі, знаходимо судину, яка її 
живить, і хіміопрепарати вводимо 
безпосередньо в цю судину. Цим 
ми перекриваємо злоякісному 
утворенню можливість рости. Піс-
ля таких селективних хіміотерапій 
пацієнти четвертої клінічної групи 
приходять та дякують, що після 
операції досі живуть. Ось це – 
сила», – наголошує Іван Сидор. 

У відділенні медики прово-
дять місцеву регіонарну внутріш-
ньоартеріальну хіміотерапію при 
злоякісних пухлинах щелепно-
лицевої зони і ЛОР-органів, пер-
винних і вторинних ураженнях 
печінки, підшлункової залози, 
жовчовивідних шляхів, органів 
малого тазу, шлунка, товстого 
кишківника та хіміоемболізацію 
судин пухлин печінки і нирок.

ДО ТРАНСПЛАНТАЦІЇ 
ОРГАНІВ – ГОТОВІ

На потреби сільської медицини 
Волинь отримала понад 180 млн грн.

За словами начальника управлін-
ня охорони здоров’я Луцької міської 
ради Миколи Якимчука, за ці кошти 
планують придбати 25 автомобілів 

для відділень і пунктів екстреної ме-
дичної допомоги, і понад 100 для 
амбулаторій ОТГ, інформує «Район.
Луцьк». Також за цією програмою 
буде закуплено комп’ютерну техніку 
й медичне обладнання.

СІЛЬСЬКИМ АМБУЛАТОРІЯМ – ПО АВТО

Лікарні закуплять нове обладнання

Нині в обласній лікарні завершують підготовку 
реанімаційної для проведення пересадок серця

volynnew
s.com

volynnew
s.com

okl.poltava.ua

gostom
el-rada.gov.ua

Від нормального водного балансу в організмі 
залежить, як ми почуваємося, мислимо та діємо
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ДАЧНИЙ ЧАЙ СМАКУЄ 
ІЗ ВАРЕННЯМ

Дачний чай готують із цвіту, лист-
ків та пагонів садових кущів і дерев. За 
основу беруть чорний чай. Ароматні 
компоненти до нього додають свіжими 
або висушеними. Спробуйте приготува-
ти духмяний напій, скориставшись ре-
цептами дачників. 

Дрібка чорного чаю, цвіт і молоді 
листочки вишні, яблуні.

Дрібка чорного чаю, бруньки чи мо-
лоді листки смородини й вишні.

Оригінального смаку традиційному 
чаю надасть 1 ч. ложка квітів ревеню.

Пагони й молоді листки садової гру-
ші люблять самотність, сусідуючи лише 
з порцією чорного чаю.

Ароматний цвіт і молоде листя сли-
ви теж самодостатні.  

Домашній чай зазвичай підсоло-
джують запашним варенням. Бракує 
кислинки – доречним буде варення з 
червоних порічок. Духмяності додасть 
смородиновий джем. М’якість забезпе-
чить чорничне варення, а збадьорить 
чай із журавлиновим джемом.   

натурпродукт

БУРЯКИ ВИСАДЖУЮТЬ 
НА ТОРІШНЄ ЛИСТЯМіж рядками картоплі 

посадіть щось із родини 
бобових – горох, боби. 

Продукти життєдіяльності 
бактерій на коренях цих рослин 
будуть для картоплі азотистими 
добривами натурального 
походження. 

Щоб урожай буряків був щедрим, треба 
викласти під грядку шар минулорічного лис-
тя (3-4 см). Воно підкислить ґрунт і буряки не 
потребуватимуть підживлення.  

Для боротьби зі шкідниками стовбури 
кущів треба обробити розчином вапна. Його 
можна розбавляти лише холодною водою. 
Працювати слід у рукавицях, а після роботи 
обов’язково вимити руки. 

Огірки регулярно обприскують розчином 
молока (1 частина молока на 9 частин води). 
Це врятує їх від борошнистої роси. Суміш по-
криває листя рослини блискучою плівочкою і 
захищає від інфекцій. Обробку слід повторю-
вати раз на тиждень. 

Щоб слимаки не їли капусту, поряд із 
грядками слід вкопати ємності з пивом. Інте-
рес шкідників миттєво перейде на напій. 

Усі види капусти позитивно реагують на 
обгортання – завдяки йому з’являться додат-

кові корені й покращаться умови живлення. 
Прикореневу зону томатів слід спушува-

ти мілко, щоб не пошкодити корені. Полива-
ти помідори краще в борозенки, особливо у 
холодну погоду, так можна уникнути хвороб, 
обсипання квітів і зав’язі. 

Кущі перцю гарно розростаються, рясно 
цвітуть, тому частину верхніх квітів і пасин-
ків доводиться видаляти. У спекотну вологу 
погоду пасинкувати перець обов’язково. І 
нав паки – в спекотне сухе літо рослини не па-

синкують. При цьому листова маса оберігає 
землю під кущем від випаровування вологи. 

Для висаджування цибулі використовуйте 
лише цьогорічну димку. Пам’ятайте: цибули-
на виросте більша, якщо на ній утворюється 
більше листя. Нормально розвинуті рослини 
мають мати 14-15 листків. 

Любителі часнику мусять знати, що особ-
ливо ніжна і смачна та частина рослини, яка у 
землі. Тому часник слід регулярно підгортати 
вологим ґрунтом. 

ВОЛОК, АБО 
ТУШКОВАНИЙ БУР’ЯН

Переповідають, що ця страва допо-
магала людям вижити в часи голоду. Її 
готують з першої городньої зелені – мо-
лодої кропиви, лободи і гички черво-
них буряків. На смак волок подібний до 
шпинату.

Зелень добре промити й порізати. 
Висипати у пательню з розігрітою олією. 
Поки вона тушкується, посікти кропу 
з часничком. До готової пасти додати 
кілька ложок сметани, кріп з часником, 
посолити і поперчити. Довести до ки-
піння й вимкнути.

Якщо у волок додають кропиву, то її 
треба перед тим запарити окропом.

Подають волок теплим або холод-
ним, страва добре смакує з вареним 
яйцем.

ПІГМЕНТНІ ПЛЯМИ 
ВИВЕДЕ ХРІН

З віком на шкірі обличчя та рук 
з’являються коричневі цятки та плями. 
Фармацевтична індустрія пропонує 
цілий арсенал засобів боротьби з цим 
косметичним дефектом. Та не менш 
ефективними є і бабусині рецепти. 

Цибуля і яблучний оцет. Змішати в 
рівних пропорціях і нанести на пігмент-
ні плями. 

Хрін і молоко. Корінці хрону натер-
ти й замочити в мисці молока на 20-30 
хв. Відцідити і натирати молоком вікові 
плями. Антиоксиданти й леткі органічні 
сполуки сприяють тому, що плями зни-
кають безповоротно. 

Кефір і томат. Завдяки вмісту по-
тужних кислот поєднання цих інгредієн-
тів є ефективним натуральним засобом 
проти пігментних плям. 

ХВОЯ – БІОЛОГІЧНИЙ 
АКТИВАТОР

Узяти 200 г хвої (сосни чи ялини), 
вона містить багато ефірних олій та 
мікроелементів. Її можна назбирати 
просто з землі, не обскубуючи гілок. 
Засипати в трилітровий слоїк і залити 
холодною водою. Настоювати 5 днів у 
темному місці. Потім процідити й об-
прискувати усі рослини, які ви хочете 
спровокувати на активне зростання. 
Цей настій є аналогом магазинних пре-
паратів, виготовлених на основі хвої. 

бабусин рецепт

косметичка

корисна порада

green-color.ru

ПЕРЕКИС ВОДНЮ – 
ПОМІЧНИК ГОСПОДИНІ

МЕНЮ ДЛЯ ГУРМАНІВ

Зберігання зубних щіток у 
розчині перекису водню 

позбавить від бактерій, які 
провокують гінгівіт та інші 
проблеми ротової порожнини. 

Невелика кількість перекису водню де-
зінфікує поверхні краще, ніж будь-який інший 
засіб. Його можна сміливо використовувати 
на кухнях та у ванних кімнатах.

Застосування перекису водню до стоп і 
нігтів позбавить від проблем зі шкірою й усу-
не грибок. 

Кількаразове щоденне промивання ран 
перекисом водню зупиняє інфекції і допома-
гає загоюватися. Це доводять чисельні випад-
ки регресії гангрени. 

Перекис водню дає неймовірні результа-
ти для усунення плям і прищів на обличчі. Що-
вечора на 20-25 хв прикладайте до проблем-
них місць тампон, змочений перекисом. Такі 
процедури мають бути регулярними. 

Змішаний порівну розчин перекису та 
чис тої води можна закапувати в ніс при засту-
ді та синуситі – по 2-3 краплі в кожну ніздрю. 
Це вбиває мікроби та інші шкідливі мікроор-
ганізми. 

П’ять крапель перекису в кожне вухо за-
побігають виникненню грипу та інших респі-
раторних проблем. 

Перекис водню є природним антисепти-

ШПРОТИ ПО-
ДОМАШНЬОМУ
• 1 кг замороженої салаки чи кільки 
• 350 мл охолодженої заварки чаю чи відвару 
цибулиння • 1 дес. ложка солі • 1 ч. ложка 
куркуми • 1-2 лаврові листки • 100 мл олії

Рибу розморозити й випатрати. Добре 
промити. Потім викласти животиками дони-
зу в емальовану каструлю. Посолити, додати 
куркуму і залити холодним відваром. Зверху 
покласти лаврове листя й поставити на во-
гонь. Довести до кипіння і тушкувати на слаб-
кому вогні 1-1,5 год.  

iskysstvoetiketa.com

ком, тому його можна використовувати для 
дезінфекції рук.

Якщо ви хочете якісно вимити овочі й 
фрукти в польових умовах, у миску з водою 
додайте 50 мл перекису водню. Витримайте 
15 хв, а потім сполосніть чистою водою.  

Якщо вам важко дихати при застуді, зро-
біть саморобний назальний спрей. 1 ст. лож-
ку перекису розбавте у 100 мл фільтрованої 
води. Протягом дня розпилюйте цю рідину в 
ніздрі. 

Щоб відбілити зуби в домашніх умовах, 
приготуйте рідину для полоскання рота: 1 ст. 
ложку перекису на 1 скл. теплої води. Відразу 
полоскати зуби. Разом із відбілюванням і ви-
даленням мікробів рідина бореться з непри-
ємним запахом з рота. 

inlviv.in.ua

ПАШТЕТ ІЗ 
КОНСЕРВОВАНОЇ САЙРИ 
(САРДИН) З ГОРІХАМИ
• 1 банка консервованої сайри чи сардин 
в олії • 0,5 скл. мелених горіхів • 1 цибулина 
(або пучок зеленої) • зелень кропу • сіль
• чорний мелений перець • 2-3 ст. ложки
 майонезу

Рибу вим’яти виделкою, додати посічену 
зелень, горіхи та спеції. Заправити майоне-
зом і вимішати. Паштетом можна намащувати 
бутерброди або ж начиняти тарталетки. 

ТОРТ БЕЗ ВИПІЧКИ 
• 500 мл сметани або йогурту • 200 г цукру
• 300 г сиру або сиркової маси 
• 30 г желатину • 3 пачки желе (зеленого,
 червоного та жовтого кольорів) 
• 150 г солодкого крекеру • 2 ківі • 2 банани 
• 500 г полуниці (фрукти та ягоди можна 
вибирати на свій смак)

Желе розлити в різні посудини і постави-
ти застигати. Сир змолоти (сиркову масу мо-
лоти не треба), посолодити (до сиркової маси 
додають менше цукру), додати сметану й роз-
ведений у воді желатин. 

На дно глибокої салатниці викласти у 
формі квітки нарізані кільцями ківі. Між 
ними – порізане кубиками різнокольорове 
желе. Заливати сирково-сметанною масою, 
перешаровуючи печивом, ягодами і фрукта-
ми. Зазвичай беруть крекер з маком у формі 
ялиночок. Торт поставити в холодильник. Пе-
ред подачею на стіл таріль опускають на кіль-
ка секунд у гарячу воду, перевертають догори 
дном і викладають смакоту на тарілку.  

w
om

anadvice.ru

ladychef.ru

agroinfo.com

Щоб урожай буряків був щедрим, треба 
викласти під грядку шар минулорічного листя

Перекис водню є 
природним антисептиком

Дачний чай готують із цвіту, листків 
та пагонів садових кущів і дерев
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– Війна – не місце для жінок. – Війна, Борю, не місце для боягузів.
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ВІВТОРОК 24 квітня
06.00, 16.10 М/с «Чорний 

Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 
21.00, 03.00 Новини

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброго ранку, Країно!

09.30, 00.00 Кліпи учасників 
Євробачення-2018

09.40 Д/ц «Спільноти 
тварин»

10.35, 13.35, 16.40 
Телепродаж

10.50, 11.50, 14.20, 15.10, 
02.00, 03.50 Погода

11.00 Д/ц «Гордість світу»
12.00 Д/ц «Смачні історії»
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.55 Складна розмова
15.20 Лайфхак українською
15.30 М/с «Гон»
17.00 Світло
18.00, 00.15 Інформаційна 

година
19.00 Перший на селі
19.25 Д/ф «Війна на 

нульовому кілометрі»
20.25 Наші гроші
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Іспанська 

легенда»
23.10 Д/с «Земні 

катаклізми»
01.10 Розсекречена історія
02.05 Д/ц «Смаки Культур»
04.00 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
05.00 Д/с «Орегонський 

путівник»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.10 Зона ночі
04.00 Абзац
05.59, 07.49 Kids Time
06.00 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»
07.50 Т/с «Шлях 

чарівника»
09.30 Т/с «Друзі»
12.00 Т/с «Діагноз: Майже 

не закохані»
16.50, 19.00 Заробітчани
21.00 Аферисти в мережах 

16+
22.10 Від пацанки до 

панянки 16+

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 15.55 «Все буде 

добре!»
07.45 «Все буде смачно!»
08.45 «Все буде смачно!» 

12+
09.50 «МастерШеф – 7» 

12+
13.20 «Хата на тата» 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси» 16+
22.45 «Давай поговоримо 

про секс» 16+
00.40 «Один за всіх» 16+

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Красуні»
09.00 «Карамболь»
10.00, 16.30 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
11.45, 00.00 «Орел і 

Решка. На краю світу»
12.40, 18.10 «Орел і 

Решка. Ювілейний 
сезон»

20.10 «Орел і Решка. 
Перезавантаження»

21.00 «Орел і Решка. Рай 
та пекло»

22.00 «Вірю не Вірю»
00.45 Т/с «Секс у великому 

місті»
02.40 «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
09.30, 02.50 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти 

справедливості-5 12+
16.00 Історія одного 

злочину -2 16+
18.00 Т/с «Обручка з 

рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Доглядальниця»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.40, 13.10 Правда життя
08.40, 22.30 Цікаво.com
09.30, 17.10 

Найдивовижніші 
тварини

10.20 Дикі острови
11.20 Там, де на нема
12.20 Прихована реальність
14.10, 00.10 Речовий доказ
15.20, 21.40 Битва 

рибалок
16.10, 20.50 Шалена 

подорож
18.10 Скептик
19.00 Фантастичні історії
23.20 Повітряні воїни
01.40 Україна: забута 

історія

МЕГА

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.15, 05.35 
«ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.40, 13.55, 15.20 «Міняю 

жінку»
17.10 Т/с «Кохання 

Мер’єм»
20.15, 21.15 Т/с «Кохана 

вчителька»
22.15 «Поверніть мені 

красу – 3»
23.40, 00.25, 02.00 Х/ф 

«Рубі Спаркс»

1+1

06.10, 22.35 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.20, 12.25, 20.40 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!»

12.00 «Новини»
13.00 Х/ф «Дайте книгу 

скарг»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00, 03.45 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 04.30 «Подробиці»
00.25 Х/ф «Як же бути 

серцю. Продовження»
02.20 «Орел і Решка. 

Шопінг»
05.10 «Top Shop»

ІНТЕР

05.40, 20.20 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.05 Більше ніж правда
11.00, 17.35, 21.20 Т/с 

«Пес-3»
12.00, 13.20 Т/с «У полі 

зору»
15.05, 16.20 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
16.40, 22.25 Т/с «Копи на 

роботі»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
23.30 Х/ф «Інтереси 

держави»
01.20 Т/с «Морська 

поліція. Новий Орлеан»
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Попелюшка»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 02.30 Панянка-

селянка
13.00 Казки У Кіно
14.00 Одного разу в Одесі
15.00, 03.20 Віталька
16.00, 23.00 Країна У
17.00, 20.00 Танька і 

Володька
18.00 Готель Галіція
19.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
22.00, 01.00 100 в 1
00.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки

ТЕТ
07.00, 07.35, 08.05, 08.35 

«Ранок «Нової Волині»
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 

17.00, 19.00 Новини
09.00 Серіал «Кров і 

троянда», 5 серія
13.40, 19.30 Тема дня
14.10 РадіоДень «Модуль 

знань»
14.50 Надвечір’я. Долі
15.45 РадіоДень «Життя+»
16.08 Д/с «Незвідані 

шляхи»
17.10 «До справи»
17.26 Д/ф «Августин 

Волошин. Метеорит 
незалежності – над 
Срібною землею»

18.31 Д/с «Смаки культур»
19.20 Погода
19.48 Д/с «Незвідані 

шляхи»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Т/c «Справа Дойла»
06.50, 18.30 Як це було
07.00 Новини «На Часі»
07.30 На часі 18:00
08.00 Новини «На Часі»
08.30 На часі 21:00
09.00 В гостях у Добрячка
09.20 Англійські Класи
09.30 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
10.00 Поспілкуймося
11.00, 17.00, 03.00 Знай 

більше!
12.00 Т/с «Пані покоївка»
13.30 У фокусі Європа
14.00 Концерт «Зіграй 

мені мелодію дощу»
15.00 В гостях у Добрячка
15.20 Англійські Класи

АВЕРС 15.30 М/с «Цуценя в моїй 
кишені»

16.00 Джем
18.00 На Часі 18.00
18.45 Новини «На Часі»
19.00, 00.30 Глобал 3000
19.30 Відкрита влада: 

місто
21.00 На Часі 21.00
21.30 Новини «На Часі»
22.00 Т/с «Пані покоївка»
23.30 На Часі 18.00. 

Повтор
00.00 Новини «На Часі»
01.00 Концерт «Зіграй 

мені мелодію дощу»
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
02.30 Новини «На Часі»
04.00 Х/ф «Злочин 

з багатьма 
невідомими»

06.00 Мультфільми
08.00 «Він, вона та 

телевізор»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.20 «Загублений 

світ»
12.55, 02.20 «Нове 

Шалене відео по-

2+2 українськи»
13.25 «ДжеДАІ. Дайджест»
14.30 «102. Поліція»
15.20 Х/ф «Кікбоксер-3: 

Мистецтво війни»
19.25, 20.25 Т/с «Опер за 

викликом 2»
21.30, 23.05 Т/с «Кістки 

10»
00.50 Х/ф «Кунг-фу Джо»
03.10 «Облом.UA.» Фільм «Кунг-фу Джо»

00:50

geeksofdoom
.com

06.00, 16.10 М/с «Чорний 
Джек»

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 
21.00, 03.00 Новини

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброго ранку, Країно!

09.30, 00.00 Кліпи учасників 
Євробачення-2018

09.40 Д/ц «Спільноти 
тварин»

10.35, 13.35, 16.40 
Телепродаж

10.50, 11.50, 14.20, 15.10, 
01.10, 03.50 Погода

11.00 Д/ц «Гордість світу»
12.00 Д/ц «Смачні історії»
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.55 Перша шпальта
15.20 Лайфхак українською
15.30 М/с «Гон»
17.00 Розсекречена історія
18.00, 00.15 Інформаційна 

година
19.00 з Майклом Щуром
19.40 До справи
20.15, 01.15 Війна і мир
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Іспанська 

легенда»
23.10 Д/с «Земні катаклізми»
01.55 ТАКАШОТАМ
02.05 Д/ц «Смаки 

Культур»
04.00 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
05.00 Д/с «Орегонський 

путівник»

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.15, 05.35 
«ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.40, 13.55, 15.20 «Міняю 

жінку»
17.10 Т/с «Кохання 

Мер’єм»
20.15, 21.15 Т/с «Кохана 

вчителька»
22.15 «Гроші 2018»
23.35, 00.25 «Голос країни 

8»
04.40 «Українські сенсації»

06.10, 22.35 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.00 Х/ф «Танго 
кохання»

12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Попелюшка 

«80»
16.10 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 03.50 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 04.35 «Подробиці»
20.40 Т/с «Заради кохання 

я все зможу!»
00.25 Х/ф «Як же бути 

серцю»
02.25 «Орел і Решка. 

Шопінг»
05.15 «Top Shop»

05.05, 04.50 Т/с «Відділ 44»
05.50, 19.20 Надзвичайні 

новини
06.40 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45, 04.30 

Факти
09.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
11.05, 13.20 Секретний 

фронт. Дайджест
14.20, 16.20 Х/ф 

«Інтереси держави»
16.45 Х/ф «Термінатор-3: 

Повстання машин»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.20 Т/с «Пес-3»
22.30 Свобода слова
00.40 Х/ф «Лічені 

секунди»
02.10 Небачене 

Євробачення

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Стоптані 

туфельки»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 02.30 Панянка-

селянка
13.00 Казки У Кіно
14.00 Одного разу в Одесі
15.00, 03.20 Віталька
16.00, 23.00 Країна У
17.00, 20.00 Танька і 

Володька
18.00 Готель Галіція
19.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
22.00, 01.00 100 в 1
00.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки

07.00, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок «Нової Волині»

07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 
17.00, 19.00 Новини

09.00 «Енеїда», 1, 2 серії
13.40, 19.30 Тема дня
14.10 РадіоДень «Модуль 

знань»
14.50 Надвечір’я. Долі
15.45 РадіоДень «Життя+»
16.08 Д/ф «Сонар»
17.10 Д/ф «Містерія Марії 

Приймаченко»
17.36 Д/ф «Чесно жити і 

чесно померти. Ігуменя 
Йосифа Вітер»

18.31 Д/с «Смаки культур»
19.20 Погода
19.48 Д/ф «Сонар»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.20, 15.55 «Все буде 
добре!»

07.50 «Все буде смачно!»
08.50 «Світами за 

скарбами» 12+
11.15 Х/ф «Знак долі»
13.30 «Битва екстрасенсів 

18» 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19.55, 22.40 «Слідство 

ведуть екстрасенси» 16+
23.35 «Один за всіх» 16+

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Красуні»
09.00 «Карамболь»
10.00, 16.30 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
11.45 «Орел і Решка»
12.35 «Орел і Решка. 

Невидане»
14.30, 20.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
18.10 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
21.00 «Орел і Решка. Рай 

та пекло»
22.00 «Вірю не Вірю»
23.00 Х/ф «Прикинься 

моїм чоловіком»
00.50 Х/ф «Побачення 

наосліп»
02.30 «Нічне життя»

03.00, 02.25 Зона ночі
05.59, 07.19 Kids Time
06.00 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»
07.20 Т/с «Бібліотекарі»
11.40 Х/ф «Ейс Вентура: 

Детектив з розшуку 
домашніх тварин»

13.10 Х/ф «Ейс Вентура: 
Поклик природи»

15.00 Х/ф «Син Маски»
17.00 Х/ф «Пікселі»
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.10 Пост-шоу
00.00 Х/ф «Мільйонер 

мимоволі»
02.00 Небачене 

Євробачення

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

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

09.30 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
11.30, 03.00 Реальна 

містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти 

справедливості-5 12+
16.00 Історія одного 

злочину -2 16+
18.00 Т/с «Обручка з 

рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Доглядальниця»
23.30 Х/ф «Напад на 13-

ту дільницю»

07.40, 13.10 Правда життя
08.40, 22.30 Цікаво.com
09.30, 17.10 

Найдивовижніші 
тварини

10.20 Дикі острови
11.20 Там, де на нема
12.20 Прихована 

реальність
14.10, 00.10 Речовий доказ
15.20, 21.40 Битва 

рибалок
16.10, 20.50 Шалена 

подорож
18.10 Скептик
19.00 Фантастичні історії
23.20 Повітряні воїни
01.40 Містична Україна
03.20 Брама часу

ПОНЕДІЛОК 23 квітняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Т/c «Справа Дойла»
06.50, 18.30 Як це було
07.00 Новини «На Часі» 

Спецвипуск
07.30 На Часі. Неділя 
08.00 Новини «На часі». 

Спецвипуск
08.30 Феєрія мандрів
09.00 В гостях у Добрячка
09.20 Англійські Класи
09.30 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
10.00 Огляд світових 

подій
10.30 Завтра-сьогодні
11.00, 17.00, 03.00 Знай 

більше!
12.00 Т/с «Пані покоївка»
13.30 Життя в цифрі
14.00 Концерт камерної 

музики
15.00 В гостях у Добрячка

АВЕРС 15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
16.00 Джем
18.00 На часі 18:00
18.45 Новини «На Часі»
19.00 Т/с «Справа Дойла»
20.30 У фокусі Європа
21.00 На Часі 21.00
21.30 Новини «На Часі»
22.00 Т/с «Пані покоївка»
23.30 На часі 18:00
00.00 Новини «На Часі»
00.30 У фокусі Європа
01.00 Концерт камерної 

музики
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
02.30 Новини «На Часі»
04.00 Х/ф «Посмішка 

звіра»
05.00 Х/ф «Злочин 

з багатьма 
невідомими»

06.00 Мультфільми
08.00 «Він, вона та 

телевізор»
10.15 Х/ф «Сім хвилин»
11.50, 19.25, 20.25 Т/с 

«Опер за викликом 2»
14.45 Х/ф «Кікбоксер»

2+2 16.30 Х/ф «Кікбоксер-2: 
Дорога назад»

18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАІ»
21.30, 23.05 Т/с «Кістки 

10»
00.50 Х/ф «Агент»
02.20 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
03.10 «Облом.UA.»

НТН

06.00 Х/ф «Ігри дорослих 
дівчат»

08.30 «Свідок. Агенти»
09.00 Х/ф «Сказання 

про двох братів-
близнюків»

10.30 «Кримінальні 
справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 
02.25 «Свідок»

12.50, 16.50 «Легенди 
карного розшуку»

14.40 «Життя на грані»
19.30, 00.45 Т/с 

«Альпійський патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Анна-

детективъ»
02.55 «Випадковий 

свідок»
03.00 «Речовий доказ»
04.25 «Правда життя. 

Професії»

НТН

05.55 Х/ф «Людина в 

прохідному дворі»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Полювання 

на єдинорога»

10.35 «Кримінальні 

справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.25 «Свідок»

12.50, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»

14.40 «Життя на грані»

19.30, 00.45 Т/с 

«Альпійський патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Анна-

детективъ»

02.55 «Випадковий 

свідок»

03.30 «Речовий доказ»

04.30 «Правда життя. 

Професії»

Фільм «Інтереси держави»

14:20
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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

ЧЕТВЕР 26 квітня

СЕРЕДА 25 квітня
06.00, 16.10 М/с «Чорний 

Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 
21.00, 03.00 Новини

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброго ранку, Країно!

09.30 Кліпи учасників 
Євробачення-2018

09.40 Д/ц «Спільноти 
тварин»

10.35, 16.40 Телепродаж
10.50, 11.50, 14.20, 15.10, 

00.05, 01.55 Погода
11.00 Д/ц «Гордість світу»
12.00 Д/ц «Смачні історії»
13.10 :РадіоДень
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.20 Лайфхак українською
15.30 М/с «Гон»
17.00 Війна і мир
17.45 ТАКАШОТАМ
18.00 Інформаційна година
19.00 Д/ц «Двоколісні 

хроніки»
19.25 Д/с «Велике 

фотополювання Дага 
Гарднера»

20.25 Складна розмова
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Іспанська 

легенда»
23.15 Д/с «Земні катаклізми»
01.10 Розсекречена історія
02.05 Д/ц «Смаки Культур»
03.40 Д/ф «Як це було? 

Відлуння Чорнобиля. 
Південний схід»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.00 Зона ночі
03.50 Абзац
05.39, 07.59 Kids Time
05.40 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»
08.00 Т/с «Шлях 

чарівника»
09.40 Т/с «Друзі»
11.40 Т/с «Діагноз: Майже 

не закохані»
17.00, 19.00 Від пацанки 

до панянки 16+
21.00 Аферисти в мережах 
22.00 Суперінтуїція
23.50 Х/ф 

«Непереможний»
01.55 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 15.55 «Все буде 

добре!»

07.25 «МастерШеф – 7» 

12+

11.40 «Хата на тата» 12+

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.40 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний» 

12+

00.15 «Один за всіх» 16+

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Красуні»
09.00 «Карамболь»
10.00, 16.30 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
11.45, 00.00 «Орел і 

Решка. На краю світу»
12.35, 18.10 «Орел і 

Решка. Ювілейний 
сезон»

20.10 «Орел і Решка. 
Перезавантаження»

21.00 «Орел і Решка. Рай 
та пекло»

22.00 «Вірю не Вірю»
00.50 Х/ф «Остання 

любов на Землі»
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 Сьогодні
09.30, 02.50 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти 

справедливості-5 12+
16.00 Історія одного 

злочину -2 16+
18.00 Т/с «Обручка з 

рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Доглядальниця»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса
07.40, 13.10 Правда життя
08.40, 22.30 Цікаво.com
09.30, 17.10 

Найдивовижніші 
тварини

10.20 Дикі острови
11.20 Там, де на нема
12.20 Прихована реальність
14.10, 00.10 Речовий доказ
15.20, 21.40 Битва 

рибалок
16.10, 20.50 Шалена 

подорож
18.10 Скептик
19.00 Фантастичні історії
23.20 Повітряні воїни
01.40 Містична Україна
03.20 Бандитський Київ

МЕГА

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.15, 05.35 
«ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
11.00, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.40, 13.55, 15.20 «Міняю 

жінку»
17.10 Т/с «Кохання 

Мер’єм»
20.15, 21.15 Т/с «Кохана 

вчителька»
22.15 «Одруження наосліп 

4»
00.05, 00.25 Х/ф 

«Лінкольн»
04.55 «Секретні 

матеріали»

05.40 Мультфільм
06.10, 22.35 «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»

10.20, 12.25, 20.40 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!»

13.00 Х/ф «Ідучи – іди»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00, 03.45 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 04.30 «Подробиці»
00.25 Х/ф «Загублене 

місто»
02.25 «Орел і Решка. 

Шопінг»
05.10 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

05.40, 10.05 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.00, 17.40, 21.20 Т/с 

«Пес-3»
12.00, 13.20 Т/с «У полі 

зору»
15.05, 16.20 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
16.40, 22.25 Т/с «Копи на 

роботі»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.25 Х/ф «Принц»
01.10 Т/с «Морська 

поліція. Новий Орлеан»
02.30 Д/ф «Чорнобиль та 

Фукусіма: Уроки»
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Зоряні 

таляри»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00 Панянка-селянка
13.00 Казки У Кіно
14.00 Одного разу в Одесі
15.00 Віталька
16.00, 23.00 Країна У
17.00, 20.00 Танька і 

Володька
18.00 Готель Галіція
19.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
22.00 100 в 1
00.00 Щоденники Темного
01.00 Х/ф «Чорна рада»
03.30 Х/ф «Тримайся, 

козаче!»
04.30 М/ф «Енеїда»
05.40 Корисні підказки

ТЕТ06.00 Т/c «Справа Дойла»
06.50, 18.30 Як це було
07.00 Новини «На Часі»
07.30 На Часі 18.00. 

Повтор
08.00 Новини «На Часі»
08.30 На Часі 21.00. 

Повтор
09.00 В гостях у Добрячка
09.20 Англійські Класи
09.30 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
10.00 2я – одне життя
11.00, 17.00, 03.00 Знай 

більше!
12.00 Т/с «Пані покоївка»
13.30 Глобал 3000
14.00 Відкрита влада: 

місто

АВЕРС 15.30 М/с «Цуценя в моїй 
кишені»

16.00 Джем
18.00 На Часі 18.00
18.45 Новини «На Часі»
19.00 Завтра сьогодні
19.30 Відкрита влада. 

Область
21.00 На Часі 21.00
21.30 Новини «На Часі»
22.00 Т/с «Пані покоївка»
23.30 На Часі 18.00 

Повтор
00.00 Новини «На Часі»
00.30 Завтра сьогодні
01.00 Д/ф «Третій день»
02.00 На Часі 21.00 

Повтор
02.30 Новини «На Часі»
04.00 Х/ф «Злочин 

з багатьма 
невідомими»

06.00 Мультфільми
08.00 «Він, вона та 

телевізор»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений 

світ»
13.05 «ДжеДАІ. Дайджест»

2+2 14.05 «102. Поліція»
15.00 Х/ф «Той, що 

біжить лабіринтом»
19.25, 20.25 Т/с «Опер за 

викликом 2»
21.30 Т/с «Кістки 11»
23.05 Т/с «Кістки 10»
00.50 Х/ф «Загін 

спеціального 
призначення»

02.40 «Помста природи»

07.00, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок «Нової Волині»

07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 
17.00, 19.00 Новини

09.00 Серіал «Кров і 
троянда», 6 серія

13.40, 19.30 Тема дня
14.10 «Модуль знань»
14.50 Надвечір’я. Долі
15.45 РадіоДень «Життя+»
16.08 Д/с «Неповторна 

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
17.10 «Наші гроші»
17.36 Д/ф «Герої 

України. Крути. Перша 
Незалежність»

18.31 Д/с «Смаки культур»
19.20 Погода
19.48 Д/с «Неповторна 

природа»
20.14 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

05.55 Х/ф «Людина в 

прохідному дворі»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Каблучка з 

Амстердама»

10.40 «Кримінальні 

справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.25 «Свідок»

12.50, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»

14.40 «Життя на грані»

19.30, 00.45 Т/с 

«Альпійський патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Анна-

детективъ»

02.55 «Випадковий 

свідок»

03.15 «Речовий доказ»

06.00, 05.00 Д/с 
«Орегонський путівник»

06.30, 09.30, 15.10, 16.40, 
17.35, 21.50, 23.55 Фільм-
пост-симфонія «Арка»

06.40, 22.00 Д/ф «Битва за 
Чорнобиль»

08.30, 16.50 Д/ф «Європа і 
Чорнобиль»

09.40 Д/ц «Спільноти 
тварин»

10.35, 15.25 Телепродаж
10.50 Д/ц «Гордість світу»
12.00 ЗАГАЛЬНО-

НАЦІОНАЛЬНА 
ХВИЛИНА МОВЧАННЯ: 
ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ 
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ 
ТРАГЕДІЇ

12.01 Д/ф «Зона 
відчуження Донбас»

12.50, 14.20, 00.05 Погода
13.00, 15.00, 21.00 Новини
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.55 До справи
15.40 #ВУКРАЇНІ. 

«Кінбурнська коса. 
Боротьба за акваторію»

16.10 #ВУКРАЇНІ. 
«Сваловичі. Село вдів»

18.00 Інформаційна година
19.00 Д/ф «Російський 

дятел»
20.25 Схеми
21.30 Новини. Спорт
01.10 Світло
02.10 Д/ц «Смаки Культур»
04.00 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.05 Зона ночі
03.40 Абзац
05.30 М/с «Лунтик і його 

друзі»
06.40 Т/с «Шлях 

чарівника»
08.30 Т/с «Секретні 

матеріали»
13.45 Х/ф «Район 9»
16.00 Х/ф «Стартрек»
18.20 Х/ф «Стартрек: 

Відплата»
21.00 Аферисти в мережах 

16+
22.00 Від пацанки до 

панянки 16+
02.00 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.55, 15.55 «Все буде 

добре!»
08.25 «Все буде смачно!»
09.15 «МастерШеф – 7» 

12+
13.15 Х/ф «Знахар»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси» 16+
20.00, 22.40 «Я соромлюсь 

свого тіла 5» 16+
23.00 «Я соромлюсь свого 

тіла 5» 18+
00.00 «Один за всіх» 16+

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
09.00 «Орел і Решка»
10.00, 16.30 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
11.40, 00.00 «Орел і 

Решка. На краю світу»
12.35 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
13.30, 18.10 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
15.30, 21.00 «Орел і 

Решка. Рай та пекло»
20.10 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
22.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний 2»
01.00 Т/с «Секс у великому 

місті»
02.50 «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
09.30, 02.50 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти 

справедливості-5 12+
16.00 Історія одного 

злочину -2 16+
18.00 Т/с «Обручка з 

рубіном»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Доглядальниця»
23.20 Контролер
00.00 Д/ф «Блакитний 

пил»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.40, 13.10 Правда життя
08.40, 22.30 Цікаво.com
09.30, 17.10 

Найдивовижніші 
тварини

10.20 Дикі острови
11.20 Там, де на нема
12.20 Брама часу
14.10, 00.10 Речовий 

доказ
15.20, 21.40 Битва 

рибалок
16.10, 20.50 Шалена 

подорож
18.10 Скептик
19.00 Фантастичні історії
23.20 Повітряні воїни
01.40 Гордість України

МЕГА

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 01.05, 05.35 
«ТСН»

09.30, 10.55, 12.20 
«Одруження наосліп»

12.55, 14.10, 15.30 «Міняю 
жінку»

17.10 Т/с «Кохання 
Мер’єм»

20.15, 21.15 Т/с «Кохана 
вчителька»

22.15 «Міняю жінку – 13»
23.15 «Право на владу 

2018»
01.10 Х/ф «Ілюзіоніст»
05.00 «Секретні 

матеріали»

05.40 Мультфільм
06.10, 22.35 «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»

10.10, 12.25, 20.40 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!»

12.45 Х/ф «Білоруський 
вокзал»

14.50, 15.45, 16.45 
«Речдок»

18.00, 19.00, 03.45 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00, 04.30 «Подробиці»
00.25 Х/ф «Якби я тебе 

кохав...»
02.30 «Орел і Решка. 

Шопінг»
05.10 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

05.40 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.05 Секретний фронт
11.00, 17.40, 21.20 Т/с 

«Пес-3»
12.00 Т/с «У полі зору»
13.25, 16.20 Т/с 

«Полювання на 
вервольфа»

18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.25 Д/ф «Чорнобиль та 

Фукусіма: Уроки»
00.30 Х/ф «Принц»
02.00 Т/с «Морська 

поліція. Новий Орлеан»
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Біла змія»
11.30 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
14.30 Х/ф «Фантастична 

четвірка»
16.30 Х/ф «Фантастична 

четвірка 2. Вторгнення 
Срібного Серфера»

18.15 М/ф «Турбо»
20.00 Х/ф «Ерагон»
22.00, 00.45 100 в 1
23.00 Х/ф «Загублене 

місто»
02.45 Панянка-селянка
03.35 Віталька
05.40 Корисні підказки

ТЕТ
06.00 Т/c «Справа Дойла»
06.50, 18.30 Як це було
07.00 Новини «На Часі»
07.30 На Часі 18.00. 

Повтор
08.00 Новини «На Часі»
08.30 На Часі 21.00. 

Повтор
09.00 В гостях у Добрячка
09.20 Англійські Класи
09.30 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
10.00 Д/ф «Третій день»
11.00, 17.00, 03.00 Знай 

більше!
12.00 Т/с «Пані покоївка»
13.30 Завтра сьогодні
14.00 Відкрита влада. 

Область
15.30 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»

АВЕРС 16.00 Д/ф «Наш чудовий 
Всесвіт»

18.00 На Часі 18.00
18.45 Новини «На Часі»
19.00 Глобал 3000
19.30 Запитай у депутата
21.00 На Часі 21.00
21.30 Новини «На Часі»
22.00 Т/с «Пані покоївка»
23.30 На Часі 18.00 

Повтор
00.00 Новини «На Часі»
00.30 Євромакс
01.00 Д/ф «Наш чудовий 

Всесвіт»
02.00 На Часі 21.00 

Повтор
02.30 Новини «На Часі»
04.00 Х/ф «Злочин 

з багатьма 
невідомими»

06.00 Мультфільми
08.00 «Помста природи»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.20 «Загублений 

світ»
13.10 «ДжеДАІ. Дайджест»
14.10 «102. Поліція»

2+2 15.05 Х/ф «Загін 
спеціального 
призначення»

19.25, 20.25 «Опер за 
викликом 2» (16+)

21.30 Т/с «Кістки 11»
23.05 Т/с «Кістки 10»
00.50 Х/ф «Ідеальні 

канікули»
02.20 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

07.00, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок «Нової Волині»

07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 
17.00, 19.00 Новини

09.00 Серіал «Кров і 
троянда», 7 серія

13.40, 19.30 Тема дня
14.10 «Модуль знань»
14.50 Надвечір’я. Долі
15.45 РадіоДень «Життя+»
16.08 Д/с «Неповторна 

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
17.10 «Складна розмова»
17.36 Д/ф «Федір Стригун. 

Абриси долі»
18.31 Д/с «Смаки культур»
19.20 Погода
19.48 Д/с «Неповторна 

природа»
20.14 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

05.10 Х/ф «Таємниця 
записної книжки»

06.40 Х/ф «Розпад»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Загублене 

місто»
10.50 «Про що мовчать 

міста-привиди»
11.40 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.15 «Свідок»
12.50, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»
14.40 «Життя на грані»
19.30 Т/с «Альпійський 

патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Анна-

детективъ»
00.45 Х/ф «Заборонена 

зона»
02.45 «Випадковий 

свідок»
02.50 «Речовий доказ»
03.50 «Правда життя. 

Професії»
04.50 Х/ф «З пекла у 

пекло»

АКТОР СТАНІСЛАВ 
БОКЛАН – 
НАЙБАГАТШИЙ 

За версією продюсерів і кастинг-
директорів, зірка фільму 

«Поводир» і серіалу «Століття 
Якова» Станіслав Боклан вважається 
найбільш високооплачуваним 
українським актором.

«Після Богдана 
Ступки в нашого кіно 
справді є попит на по-
дібне обличчя – мудре, 
іронічне, філософічне, 
харизматичне», – зазна-
чає автор. 

Крім того, до спис-
ку високооплачуваних 
вітчизняних акторів 
також входять Сергій 
Стрельников, Дмитро 

Суржиков, Олексій Тритенко, Віталій Салій, 
Римма Зюбіна, Ірма Вітовська, Анатолій 
Хостікоєв, Наталя Сумська, Ольга Сумська, 
Богдан Бенюк, Леся Жураковська, Володи-
мир Горянський, Олександр Кобзар, Андрій 
Самінін, Валерія Ходос, Міла Сивацька.

у світі кіно

Фільм «Принц»

23:25

w
allhere.com

У ПЕРЕМОЖНИЦІ 
«ЄВРОБАЧЕННЯ-
2014» – ВІЛ  

Австрійська артистка Кончіта Вурст 
розповіла, що має позитивний 

ВІЛ-статус, з яким живе уже багато 
років. Вона зізналася у цьому, бо екс-
коханець їй погрожував.

«Я ВІЛ-позитивна вже багато років. На-
справді громадськості це не стосується, 
але мій колишній друг погрожував, що роз-
криє цю приватну інформацію, а я нікому 
не дам мене залякувати і впливати на моє 
життя», – сказала Вурст. 

Артистка додала, що почала лікування 
одразу ж, як дізналася про свій діагноз, тож 
можливість передання вірусу в неї відсутня. 

отакої

Фільм «Ерагон»

20:00

skip.at

ntv.ru

tv.ua



Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
м. Луцьк, вул. Винниченка, 26 Культура і духовність – надбання націїКультура і духовність – надбання нації

ВІДГОМІН ВІЙНИ

№ 15 (114) від 19 квітня 2018 рокуwww.tilkyrazom.com.ua ukrop.com.ua

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  

РАНИ, ЩО НЕ ГОЯТЬСЯ: 
У ЛУЦЬКУ ВШАНУВАЛИ ЖЕРТВ 
ФАШИСТСЬКИХ КОНЦТАБОРІВ

ПОДАРУНКИ ДЛЯ КАМІНЬ-КАШИРСЬКИХ ДОШКІЛЬНЯТ
НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

Пасхальне свято в ДНЗ «Казка» 
Каменя-Каширського було 
сповнене яскравих і приємних 
емоцій. Забезпечили 
їх, звичайно, малюки. А 
доповнили свято позитивом 
представник партії УКРОП у 
Камінь-Каширському районі 
Юрій Дмитрук та помічник 
народного депутата Ірини 
Констанкевич Світлана 
Сидорук. Вони завітали 
в дитячий садочок із 
подарунком – плазмовим 
телевізором.

З проханням допомогти в при-
дбанні сучасної техніки у Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом» звер-
нулися працівники закладу. Вони 
переконані, що застосування її у 
роботі з дітьми допоможе зробити 
заняття цікавішими та результа-
тивнішими. 

Раніше ініціативні батьки та 
працівники дитсадка спільно з 
Фондом і районною радою облаш-
тували 80 метрів загорожі. А тепер 
благодійники подарували для реа-
білітаційної групи, що діє в закла-
ді, плазмовий телевізор. 

– Створення відповідних умов 

11 квітня – Міжнародний 
день визволення 

в’язнів нацистських 
концтаборів. З цієї нагоди 
на меморіальному 
комплексі «Вічна слава» в 
Луцьку вшанували пам’ять 
жертв нацизму.

Участь у заході взяв  ке-
рівник проекту «З відкритим 
серцем до людей» Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» Дмит-
ро Зінько. Аби підтримати ді-
яльність Луцької міської вете-
ранської організації «Спілка 
в’язнів – жертв нацизму», він 
вручив керівнику організації 
Валентині Лазарук сертифікат 
на п’ять тисяч гривень на ста-
тутну діяльність.

Валентина Лазарук зазна-
чила, що за роки Другої сві-
тової війни в концтабори ви-
везено 18 мільйонів громадян 
країн Європи. Було знищено 
понад 11 мільйонів осіб, із них – 
2,5 мільйона українців.

– Час поступово стирає у 
пам’яті жахи нелюдських зло-
чинів фашизму. Згасають жит-
тя тих, кого полум’я війни без-
жалісно обпекло в дитячому 
віці. Їхнє трагічне минуле й 
безрадісне сьогодення заслуго-
вують на глибоке співчуття та 
підтримку українського народу 
і всього цивілізованого світу, – 
звернулася до присутніх пані 
Валентина.

Голова Волинського облас-
ного відділення Української 
спілки в’язнів – жертв нацизму 
Валентина Лебедь розповіла, 
що наразі в обласній спілці на-

Жінка приїхала з Ковеля, аби 
віддати належну шану всім 
тим, кому довелося пройти 
крізь жахіття фашистських ка-
тівень. Для неї це особ ливий 
день, адже Марія Павлівна – 
одна з тих, кому дивом вдало-
ся вижити в концтаборі. Пані 
Марія не пам’ятає той день, 
коли її, півторарічну, разом з 
мамою вели на розстріл, проте 
не одноразово  чула від неї бо-
лючі спогади.

– Моя мама – остарбай-
тер. Вона пройшла всі табори. 
У Німеччині була в розпо-
дільчому  таборі, у Відні – в 
робочому. Третій табір, який 
випав на її долю, – концтабір 
Маутгаузен, – ділиться тяжки-
ми спогадами жінка. – Мене й 
маму вели на розстріл, але на-
летіла американська авіація, 
всі розбіг лися... Бог дав нам по-
рятунок. Це дуже важлива дата 
для мене і для кожного з нас, на 
чию долю випало пройти цей 
страшний шлях.

Присутні помолилися за за-
гиблих та вшанували їх хвили-
ною мовчання. Опісля відбуло-
ся покладання квітів до стели 
«Жертвам нацизму».  

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

лічується 94 людини.  Попри по-
важний вік та слабке здоров’я, 
труднощі з пересуванням, вони 
прийшли згадати загиблих і від-
дати шану живим свідкам тих 
страшних часів.

Серед сивочолих чоловіків 
та жінок з квітами в руках – сек-
ретар Ковельської міської ради 
ветеранів, почесний ветеран 
України Марія Батраченко. 

Для багатьох українців це пам’ятна дата, 
сповнена смутком та надією 

Усі небайдужі прийшли згадати загиблих і віддати 
шану живим свідкам тих страшних подій 

у дошкільному навчальному за-
кладі – це запорука повноцінно-
го розвитку дітей. А діти – наше 
майбутнє. Тому приємно робити 
такі подарунки, – каже Світлана 
Сидорук.

– Розвиток дітей великою мі-
рою залежить від турботи дорос-
лих. І потребує він чимало часу та 
зусиль. Тим більше, коли це малята 

з особливими потребами, – зазна-
чив Юрій Дмитрук під час пре-
зентації проекту. – Тому споді-
ваємося, що плазмовий телевізор 
стане корисним у роботі з такими 
дітьми.

У реабілітаційні групі – 11 до-
шкільнят. Їм надають допомогу в 
плані соціальної адаптації та фі-
зичної корекції. 

Завідувачка Катерина Леснік 
зазначила, що робота з дітьми 
справді відповідальна й непроста. 
Тож у дитсадку намагаються забез-
печити всі умови для найповнішої 
реалізації потенційних можливос-
тей кожного з них. 

– Поряд із застосуванням різ-
них методик і методів реабілітації 
ми дбаємо і про розвиток круго-

зору дітей, виховуємо у них до-
питливість, цілеспрямованість, 
комунікабельність. А телевізор 
від Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» збільшить ефективність 
відповідної роботи, – підкреслила 
Катерина Андріївна.

Ярина ЗОРИК,
Камінь-Каширський 

Дошкільнята зустріли гостей святковим виступом Заняття стануть цікавішими
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Фонд Ігоря Палиці

УКРОП

УКРОПУКРОП
УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

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

tilkyrazom@gmail.com
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МАЄ ПРАЦЮВАТИ НА ЛЮДЕЙ І ДЛЯ ЛЮДЕЙ»

РОЗПОДІЛ КОШТІВ

РОЖИЩЕНСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ 
ТВОРЧОСТІ ОТРИМАВ ТЕЛЕВІЗОР, 
НОУТБУК ТА РОЗВИВАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 

ПАМ’ЯТЬ В’ЯЧЕСЛАВА ХУРСЕНКА 
ВШАНУВАЛИ ТУРНІРОМ З ХОКЕЮ 

НАЙКРАЩЕ  ДІТЯМ ВОЛИНЬ СПОРТИВНА

Ремонт медичних закладів, 
закупівля обладнання та 

підтримка закладів освіти: 
низку змін до обласного 
бюджету на 2018 рік ухвалили 
депутати облради. Проект 
рішення підтримали під час 
пленарного засідання сесії 
облради 4 квітня.

Депутати розподілили залишки 
освітньої та медичної субвенцій, а 
також вільний залишок коштів 
обласного бюджету. Вільний зали-
шок обласного бюджету становив 
63,84 млн грн. Пріоритетом у фі-
нансуванні стали об’єкти обласної 
комунальної власності.

Понад 35,6 млн грн спряму-
ють на галузь охорони здоров’я. 
Наприк лад, 12,8 млн грн передбачи-
ли на придбання медичного облад-
нання для перинатального центру.

– Сподіваюся, у вересні від-
криватимемо найсучасніший пе-
ринатальний центр. Його зводили 
18 років, а ми нарешті добудува-
ли, – наголосив голова Волинської 
обласної ради Ігор Палиця.

З обласного бюджету також ви-
ділять 10 млн грн на інфекційну 
лікарню, ще 10 додає Луцьк із місь-
кого бюджету. Проте, аби зробити 
її найсучаснішою, треба 39 млн 
грн. Тож аби отримати додаткове 
фінансування, Волиньрада зверта-
тиметься в Кабмін, адже обласний 
бюджет такі суми не потягне. Крім 
того, потребує коштів і обласна 
психіатрична лікарня, яка не бачи-
ла ремонту десятки років.

Ще 1 млн грн виділили для об-
слуговування медичного облад-

нання в обласному онкодиспан-
сері, 1,5 млн грн – на проведення 
капітального ремонту корпусу №4 
обласної психлікарні №1, 1,2 млн 
грн – для придбання швидкоза-
морожувача плазми для обласної 
станції переливання крові.

Для проведення капітального 
ремонту даху гуртожитку Луцького 
педагогічного коледжу передбачать 
800 тис. грн, 1,25 млн грн – на реа-
лізацію заходів регіональної комп-
лексної програми розвитку освіти.

У галузі культури 395 тис. грн 
спрямують на завершення ремонту 
покрівлі господарського корпусу 
облмуздрамтеатру, 220 тис. грн – 
як фінансову підтримку музею-
скансену історії сільського госпо-
дарства Волині, 205 тис. грн – на 
виготовлення частини робочої 
документації: на реконструкцію та 
пристосування будівлі й на відтво-
рення геометрії валів і дерев’яних 
елементів в’їзної вежі та верх-
ньої частини валу села Городище 
Володимир-Волинського району.

– Цьогоріч під час розподілу 
бюджету велику кількість коштів 
було спрямовано на розв’язання 
найбільш нагальних проблем у 
районах, – підкреслює голова бю-
джетної комісії Волиньради укро-
півка Ірина Вахович.

Зокрема, за сприяння депута-
та облради від УКРОПу Вячеслава 
Рубльова для Горохівського райо-
ну в обласному бюджеті передба-
чили 850 тис. грн. Так, за 250 тис. 

Великодні дарунки особливо 
потішили дітей з гуртків раннього 
розвитку «Школа вундеркіндів», 
адже відтепер вони матимуть 
змогу навчатися із використанням 
нового плазмового телевізора, 
а гуртківці-дошкільнята 
вивчатимуть англійську мову за 
допомогою ноутбука. 

Святкове заняття маленьких 
учнів відвідав депутат обласної ради 
від УКРОПу Вячеслав Рубльов. Це 
перший його візит до Будинку дитя-
чої творчості, тому він оглянув примі-
щення і вислухав керівника закладу. 

За словами т. в. о. директора Те-
тяни Михалевич, упродовж попе-
редніх двох років у Будинку дитя-
чої творчості 63 гуртки відвідувало 
понад 950 вихованців із Рожища 
та навколишніх сіл. «Школа вун-
деркіндів» діє уже 19 років і готує 
малят від 4 до 6 років до навчання 
у школі. Основою такого навчання 
є гра, тому важливо підтримувати 
емоційне забарвлення для ефек-
тивного подання матеріалу. 

– Впровадження проекту є 
дуже важливим для колективу та 

Відкриття Всеукраїнського 
турніру з хокею серед дітей 
2009-2010 років народження 
«Соколята» імені В’ячеслава 
Хурсенка відбулося на льодовому 
майданчику «Снігова королева». 
Сьомий за рахунком турнір 
присвячений пам’яті нашого 
славетного земляка – відомого 
співака та композитора. 
Запеклі льодові баталії тривали 
14-15 квітня в Луцьку.

Традиційно турнір відбувся 
за підтримки Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». 

Багато спортсменів з тих, хто 
брав участь у попередніх змаган-
нях, уже досягли певних висот у 
хокеї, стали чемпіонами та призе-
рами чемпіонатів України й інших 
змагань. А наступного року най-
кращі з них гратимуть за юнаць-
ку збірну України на чемпіо наті 
світу. Цього року вперше за го-
ловний приз змагалися хокеїсти 
2009-2010 років народження. 

У турнірі взяли участь юні 
хокеїсти з Києва, Калуша, Вінни-
ці та господарі – команда ДЮСШ 
№2 «Спарта» з Луцька.

Голова Федерації Волинської 
області з хокею, народний депутат 
України Юрій Савчук подякував 
учасникам змагань за те, що згаду-
ють В’ячеслава Хурсенка, який сам 
був не лише творчою людиною, а 
й спортсменом, та дуже радів би 
такій події. Нардеп наголосив, що 

грн проведуть реконструкцію даху 
клубу в селі Мирків. У місті Горо-
хів облаштують доріжку, східці та 
огорожу спортивного майданчика 
зі штучним покриттям на вулиці 
Козацькій. На це з обласного бю-
джету передбачили 80 тис. грн. У 
Берестечку за кошти обласного бю-
джету проведуть поточний ремонт 
водопроводу під мостом через річ-
ку Стир. На це депутати виділили 
120 тис. грн. Ще 400 тис. грн обран-
ці громади віддали на проведення 
капітального ремонту покрівлі даху 
ЗОШ I-II ступенів в селі Лемешів.

У Локачинському районі в селі 
Привітне проведуть капітальний 
ремонт даху місцевої школи – на це 
в бюджет району з області надійде 
200 тис. грн. Крім того, в школі села 
Шельвів нарешті замінять вікна – 
торік на це вже надходили кошти 

з обласного бюджету, проте через 
бюрократію місцевий відділ освіти 
не освоїв гроші до кінця року і вони 
повернулися в обласний бюджет. 
Цього року на заміну вікон з облас-
ного бюджету виділили 195 тис. грн.

– Село Шельвів входить до 
складу Затурцівської об’єднаної те-
риторіальної громади. З ОТГ наба-
гато легше і краще працювати, адже 
там на керівних посадах люди, яких 
обрали місцеві, і вони зацікавлені, 
аби в їхній громаді проводили ро-
боти, – каже Вячеслав Рубльов.

Найбільше коштів з обласного 
бюджету надійшло у Рожищенський 
район – майже 1 млн 200 тис. грн.

Зокрема, в дитсадку №2 «Дзві-
ночок» міста Рожища проведуть 
капітальний ремонт актового залу, 
облаштують територію та дитячі 
майданчики. Із цим проханням ще 
минулоріч до Вячеслава Рубльова 

гуртківців. Бо заняття для малень-
ких вундеркіндів буде відбуватися 
із відеозображенням на плазмово-
му телевізорі. Ноутбук, подарова-
ний для занять дітей дошкільного 
віку, допомагатиме їм оволодівати 
іноземною мовою за допомогою 
аудіозапису. Таким чином вони 
чутимуть правильну вимову, – роз-
повіла Тетяна Михалевич. – Дуже 
приємно, що є такі люди, які дба-
ють про дітей, про їхні таланти, 
сприяють їхній творчості. 

Крім того, Будинок дитячої 
творчості отримав розвивальні по-
сібники Марії Монтессорі, що орі-
єнтують на розвиток індивідуаль-
них рис дитини, які спонукатимуть 
її до самовиховання і самонавчан-
ня, вдосконалюватимуть потребу 
пізнавати світ і вчитися за допо-
могою своєї діяльності, активнос-
ті, спонтанних і самостійних дій. 
Якість навчання із застосуванням 
нових методів роботи, безперечно, 
зросте, впевнена керівник. Завер-
шенням реалізації цього проекту, 
за переконанням депутата обласної 
ради Вячеслава Рубльова, має стати 
впровадження нового. 

– Добре, що завдяки ініціативі 
активних рожищан і Фонду «Тільки 
разом» обдаровані дітки зможуть ще 
більше розвивати свої таланти. Але 
на цьому зупинятися не будемо, – 
переконаний депутат. – Побачив, що 
тут ще є проблеми, у розв’язанні 
яких можемо допомогти. Зокрема, 
біля центрального входу в Будинок 
творчості – величезний віконний 
вітраж, який потребує заміни. Тому 
сприятиму виділенню коштів з об-
ласного бюджету на заміну цього 
об’єкта. Безпека дітей – передусім. 

Світлана ЧУНЬ,
Рожищенський район

кожен, хто виходить на лід, – це чо-
ловік, який доводить, що він може 
боротися та досягати результатів. 
Від імені Федерації хокею Волині 
Юрій Савчук подякував Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» за 
допомогу в організації змагань, а 
також президенту хокейного клу-
бу «Спарта», першому заступнику 
Луцького міського голови Григорію 
Недопаду. Оголошуючи змагання 
відкритими, він побажав юним 
спортсменам, аби ці льодові баталії 
запам’яталися, минули без травм, а 
батьки були б задоволені.

Як розповів Юрій Савчук, 
коли він працював тренером збір-
ної і вона готувалася до олімпій-
ських ігор, то запросив В’ячеслава 
Хурсенка на олімпійську базу в 
Конча-Заспу. Співак разом з інши-
ми артистами влаштував імпрові-

зований концерт для боксерів та 
борців, штангістів, гімнастів, які 
перебували саме на піку наван-
таження напередодні чемпіонату 
світу й потребували розрядки. 

Народний депутат наголосив, 
що такі змагання потрібно прово-
дити якомога частіше, адже саме на 
них гартуються юні соколята, які 
колись прославлять Україну. Гри-
горій Недопад зауважив, що турнір 
відбувається уже сім років поспіль 
і завжди на луцькому льоду трива-
ють запеклі баталії. Він побажав 
перемог юним учасникам турніру.

Гостею церемонії відкриття 
змагань стала донька В’ячеслава 
Хурсенка, учасниця телевізійного 
шоу «Голос країни» Марія Хур-
сенко, яка заспівала для юних хо-
кеїстів. Вона відзначила, що учас-
ники турніру – швидкі та сильні, 
справжні соколята, і побажала, 
аби переміг найкращий.

Гімн турніру – пісня «Соколя-
та» – пролунав у виконанні Сергія 
Скулинця, після чого розпочали-
ся змагання. У результаті запек-
лої боротьби перше місце здо-
була луцька команда ДЮСШ №2 
«Спарта», друге – «Сокіл» з Києва, 
третє – «Патріот» із Вінниці.

Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ,
Луцьк

В’ячеслав Хурсенко – український співак, композитор, 
автор і виконавець пісень «Соколята», «На острові 
чекання», «Сповідь», «Панує ніч», «Я тебе розлюбив», 
«Віра, Надія, Любов», «До рідного дому» та інших. 
Народився Хурсенко в Дніпропетровську. Маленьким 
мама привезла його до своїх батьків у Ковель, а 
пізніше – в Луцьк. Тут хлопець закінчив музичну школу 

й училище, здобув медичну освіту за спеціальністю фельдшер-акушер. 
Проте любов до музики перемогла, лікарем Хурсенко так і не став. 
Загинув В’ячеслав Хурсенко 8 вересня 2009 року, коли йому було 
42 роки. Похований у селі Підгайцях Луцького району.

Відкрила турнір донька В’ячеслава Хурсенка Марія

Вячеслав Рубльов переконаний: 
Будинок дитячої творчості 
й далі спів працюватиме з 
Фондом «Тільки разом»

зверталися педагоги навчального 
закладу та батьки. Зокрема, актову 
залу працівники латали власними 
силами, а на території дитячого са-
дочка є асфальтовані доріжки, які 
прокладали ще 40 років тому й від-
тоді не ремонтували. 

– Крім того, ми виділили кошти 
для школи села Крижівка. Тут бу-
дуть замінювати вікна у спортзалі. 
Під час відвідин школи з цим про-
ханням зверталися місцеві педагоги. 
На жаль, у цьому закладі немає акто-
вого залу, тому всі заходи діти і вчи-
телі змушені проводити в холодному 
спортзалі, де дуже великі, високі й 
діряві вікна. А діти там і тренують-
ся, і репетиції проводять, і переодя-
гаються. Тому це було як ніколи на 
часі, – каже Вячеслав Рубльов.

Також в обласному бюджеті 
депутати знайшли кошти на замі-
ну старих аварійних вікон у школі 
села Переспа.

– Ми намагаємося виділяти 
кош ти на ті об’єкти, які влада іг-
норувала весь цей час. На жаль, 
чиновники не їдуть у школи, де па-
дає дах або провалюється підлога в 
спортзалі. Але всі волиняни рівні, 
вони всі сплачують податки і мають 
право на якісну освіту, медичне за-
безпечення, дороги. Ми, депутати, 
відстоюємо це право і намагаємося 
побороти бюрократію, скеровувати 
кошти туди, де це направду потріб-
но. Бюджет Волині має працювати 
на людей і для людей, – підкреслив 
Вячеслав Рубльов.  

Анна ВОЛОЩУК,
Луцьк

Цьогоріч під час розподілу 
бюджету велику кількість коштів 
було спрямовано у райони
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Міцна держава – сильна і здорова нація

Фонд Ігоря Палиці
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УКРОП ВОЛИНЬ – YouTube

Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

У СЕЛАХ ЛЮБЕШІВЩИНИ ЗА ПІДТРИМКИ 
УКРОПІВЦІВ ТА ФОНДУ «ТІЛЬКИ РАЗОМ» 
РЕАЛІЗОВУВАТИМУТЬ НОВІ ПРОЕКТИ

ІГОР ПАЛИЦЯ: «КОРУПЦІЯ 
ТА БЕЗЗАКОННЯ СТОЯТЬ НА 
ЗАВАДІ ЕКОНОМІЧНОМУ 
РОЗВИТКУ»

ДЛЯ ГРОМАДИ

АВТОРИТЕТНО

Підтримка спортивного клубу для 
любешівських дітей, фінансова 

допомога в ремонті мосту між селами 
Березичі та Нові Березичі, сприяння у 
заміні огорожі сільського кладовища 
в Щитині, ремонту дороги Щитинь-
Черче – ці питання стали предметом 
спілкування активних жителів 
Любешівщини та представників 
політичної партії УКРОП.

У спортивно-оздоровчому клубі «Скіф», 
засновником і натхненником якого є депу-
тат обласної ради від УКРОПу Микола Бу-
щук, діють дитячі секції з вільної боротьби 
та боксу. Для Миколи Бущука ця справа – 
не для збагачення, таким чином він інвестує 
свої кошти в здоров’я молоді Любешова. 

– Лише три місяці тому любешівські діти 
отримали змогу відвідувати секцію вільної бо-
ротьби, а вже здобули призові місця в обласних 
змаганнях, – розповів депутат. – Для занять 
знайшли талановитого тренера Мгера Марга-
ряна. Хочеться, щоб діти фізично розвивалися 
і впевнено досягали спортивних успіхів. 

Але для того, аби заняття насправді 
були ефективними, потрібне спортивне об-
ладнання. Тому тренер ініціював підготовку 
відповідного проекту, що його реалізову-
ватимуть за фінансової участі Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» та батьків. 

– Зараз діти тренуються на пристосова-
них для цього спортивних матах, що не зов-
сім придатні для таких занять, – стверджує 
Мгер Маргарян. – У секції – 32 дитини. Щоб 

вони мали змогу краще тренуватися й пере-
магати, їм потрібні новий борцівський ки-
лим, манекени, гімнастичні м’ячі. 

Крім того, укропівці зустрілися з ініціа-
тивною групою села Березичі. Місцеві праг-
нуть залучити кошти Фонду «Тільки разом» 
для ремонту мосту над річкою Стохід, яка 
з’єднує села Березичі та Нові Березичі.

– Важлива справа для двох сіл, бо це 
своєрідна з’єднувальна артерія для них, – 
розповідає депутат Любешівської ОТГ від 
УКРОПу, директор школи села Березичі 

Василь Капець. – Інакше потрібно долати 
велике коло, аби дістатися до іншого села. 
Багато жителів мають земельні наділи з 
іншого боку. Мостом їздить гужовий тран-
спорт (підводи), автомобілісти перетина-
ють його з острахом, бо це насправді небез-
печно. Міст дерев’яний, увесь розхитаний, 
у дірках. Тому заручився підтримкою сіль-
ського голови й підготував проект для спів-
фінансування із Фондом «Тільки разом».

Завдяки спільній участі громади, сіль-
ського бюджету і Фонду міст вдасться від-

ремонтувати, відтак ним зможе їздити тран-
спорт, у тому числі шкільний автобус. 

Укропівці того ж дня на запрошення 
місцевих жителів відвідали Щитинську 
сільську раду. 

– У Щитині потребує заміни огорожа на 
кладовищі, а ще геть зруйнувалося дорожнє 
покриття між селами Щитинь і Черче, – зазна-
чив щитинський сільський голова Василь Салі-
вончик. – Дорога настільки аварійна, що були 
випадки, коли на ній застрягали автобуси. 

Ініціативна група щитинців заручилася 
підтримкою односельчан і підготувала про-
ект, щоб у співфінансуванні з Фондом Ігоря 
Палиці «Тільки разом» здійснити задумане. 
Під час зборів громади домовилися, що з 
кожної хати будуть долучатися до ремонт-
них робіт люди. 

– Коли громада активна і хоче розвива-
тися, то тоді є підтримка, у тому числі фінан-
сова, – стверджує депутат обласної ради від 
УКРОПу Микола Бущук. – Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» у співфінансуванні реалізовує 
чимало проектів, орієнтованих на розвиток 
населених пунктів, спортивних здіб ностей 
дітей і молоді. Але потрібно виявляти ініціа-
тиву і впевнено йти до задуманого.

Світлана ЧУНЬ,
Любешівський район

СПІЛЬНА РОБОТА

ШЕЛЬВІВСЬКА ШКОЛА З ІНІЦІАТИВИ 
УКРОПІВЦІВ ОТРИМАЛА КОШТИ 
НА ЗАМІНУ ВІКОН
Шельвівській ЗОШ 
Локачинського району під 
час останньої сесії Волинської 
облради виділили 195 тис. 
грн з обласного бюджету на 
придбання вікон. 

Попередньо депутати об-
ласної ради Вячеслав Рубльов 
і Михайло Скопюк разом із 
заступником голови Затурців-
ської об’єднаної територіальної 
громади Василем Демидюком 
зустрілися з жителями села в 
освітньому закладі задля обго-
ворення актуальних проблем. 
Тоді й жителі громади вислови-
ли надію про виділення коштів 
на завершення енергоощадної 
програми у місцевій школі. 

За словами директора на-
вчального закладу, старим вік-
нам уже 30 років, і з ними наму-
чилися і вчителі, і діти, і батьки, 
адже втрати тепла – колосальні. 
Частину вікон із центрального 
входу три роки тому замінили на 
металопластикові, частина – ще 
дерев’яні. Лишилося встановити 
42 вікна та 8 дверей. 

Минулоріч на листопадо-
вій сесії Волинської облради 
уже було виділено 200 тис. грн 
на заміну вікон, але через бю-
рократичні зволікання управ-
ління освіти кошти вчасно не 
використало і, відповідно до 

чинного законодавства, гроші 
повернулися назад. 

– На жаль, рішення об-
ласної ради про виділення 
коштів на заміну вікон не 
було реалізовано, – зазначив 
керівник фракції «УКРОП» 
в обласній раді, радник голо-
ви облради Вячеслав Рубльов. 
– Тепер Шельвів належить до 
об’єднаної територіальної гро-
мади, і обласна рада має змогу 
напряму скеровувати фінансу-
вання на потреби села. ОТГ – 
найкращий розпорядник кош-
тів, бо ніхто не зацікавлений у 
їх поверненні. Думаю, проблем 
із використанням фінансових 
ресурсів уже не буде. 

Керівник укропівців в об-
ласній раді під час зустрічі з 
жителями села пообіцяв до-

триматися попередніх обі-
цянок і сприяти повторному 
виділенню коштів для заміни 
вікон у школі. Цю думку під-
тримав і його колега – депутат 
облради Михайло Скопюк.

Тож уже 4 квітня рішен-
ням сесії обласної ради для 
Шельвівської ЗОШ було ске-
ровано кошти, і вже в квітні 
громада матиме змогу працю-
вати над їхнім освоєнням. 

Вячеслав Рубльов запропо-
нував активістам села не зупи-
нятися і братися за підготовку 
нових ініціатив, що можуть 
фінансуватися за рахунок 
кош тів обласного бюджету. 
Як відомо, з квітня триватиме 
конкурс міні-проектів вартіс-
тю до 100 тис. грн, які реалізо-
вуватимуть у співфінасуванні 
з громадою. Частка власних 
коштів при цьому – 10%.

– Головне – ініціативність 
та обізнаність із проблемами 
села, – переконаний депутат. 
– Уже з квітня розпочнуть-
ся роботи з освітлення в селі 
Шельвів та із заміни вікон у 
школі. Звичайно, питань ба-
гато, і розв’язати водночас їх 
неможливо, але потрібно по-
стійно працювати для цього.

Світлана ЧУНЬ,
Локачинський район

Про перешкоджання діяльності 
«Волиньприродресурсу», 
причини відсутності закордонних 
інвестицій та гальмування 
адміністративної реформи в ефірі 
телеканалу «Аверс» розповів 
голова Волинської обласної ради 
Ігор Палиця.

Комунальне підприємство «Во-
линьприродресурс» сплатило понад 
8 млн грн податків, попри те, що робо-
ту так і не розпочало. Головна причина 
затримки – спротив правоохоронних 
органів, які чинять тиск на Приліснен-
ську громаду. Голова Волинської об-
ласної ради Ігор Палиця зазначив, що 
підприємство може розпочати роботу 
будь-якої миті. 

– Щойно дадуть дозвіл, щойно пра-
воохоронні органи припинять чинити 
будь-який спротив тому, щоб підпри-
ємство запрацювало, воно відразу 
почне роботу. Усе на «Волиньприрод-
ресурсі» готове. Завод із переробки 
бурштину готовий, щодо торфу всі 
проекти працюють, але навіть перед 
тим, як Володимир Гунчик (екс-голова 
Волинської ОДА, – авт.) пішов, він по-
дав до Верховного Суду ще одну скар-
гу. Таке ставлення... Ми вже могли рік 
спокійно працювати, наповнюючи бю-
джети. Інвестори могли б повертати 
свої кошти, – зазначив Ігор Палиця.

Щодо інвестицій, то він зазначив, 
що через відсутність законодавчого 
врегулювання та ігнорування пробле-
ми корупції центральною владою ін-
вестори просто бояться вкладати свої 
кошти. 

– Сьогодні, коли світ роздутий від 
грошей, інвестори із задоволенням 
вкладали б свої кошти в Україну. Од-
нак вони просто бояться це робити. 
Законів немає і їх не ухвалюють, я ду-
маю, що це роблять для того, щоби ми 
економічно не розвивалися, не ставали 

Цей небезпечний міст сполучає два села

«Кошти на вікна виділили ще торік, проте через 
бюрократію не освоїли», – каже Вячеслав Рубльов

У школі потрібно встановити 42 вікна та 8 дверей

сильними. Плюс корупція. Які можуть 
бути нові інвестиції, якщо прокурату-
ра, правоохоронні органи приходять 
до компаній за питаннями криміналь-
них справ 2008 року, відновлюють їх?.. 
Які тоді інвестиції, яка довіра до краї-
ни? – зазначив Ігор Палиця. 

Голова облради переконаний: як 
тільки державі вдасться побороти ко-
рупцію та беззаконня, ухвалити низку 
справді важливих законів, в Україну 
прийдуть інвестиції, які допоможуть 
у розвитку громад.

Очільник Волиньради також на-
звав причини, що перешкоджають 
утворенню нових ОТГ. Ігор Палиця 
вважає, що адміністративну реформу 
гальмують місцеві та представники 
від правлячої коаліції. Вони розумі-
ють, що шляхом чесних виборів до 
ОТГ жодних шансів перемогти у них 
немає. 

– У десяти випадках зі ста – це 
місцеві царьки, які не хочуть втрачати 
посади, розуміючи, що їх не оберуть 
об’єднані територіальні громади. Але 
це 10%. У 90% – це проблема голів дер-
жавних адміністрацій, які розуміють, 
що під час виборів не оберуть пред-
ставників правлячої партії або коалі-
ції, – зазначив голова облради.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Луцьк

Голова облради принциповий 
у своїх поглядах
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Facebook: Ірина Констанкевич – 
офіційна сторінка; 

сайт: imk.net.ua
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«У СТОБИХІВЦІ ТАКІ САМІ УКРАЇНСЬКІ ДІТИ»

Волинська обласна регіональна 
парторганізація політичної партії 

«Українське об’єднання патріотів – УКРОП»: 
43020, м. Луцьк, 

вул. Електроапаратна, 3, оф. 430, 
vol.party@ukrop.com.ua

Центральний офіс Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом»: 

43025, м. Луцьк, 
вул. Винниченка, 26, 

0332-78-22-08,  
tilkyrazom@gmail.com

Фонд Ігоря Палиці

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

ська обласна регіональна 
УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

РЕАЛІЇ 

ДОРОГИ – ПІД ОСОБЛИВИЙ 
КОНТРОЛЬ ГУБЕРНАТОРА

ЧИ ЗАПРАЦЮЄ 1 ВЕРЕСНЯ «НОВА 
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» НА ВОЛИНІ

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ 
ОБУРЕНА ЖАХЛИВИМ 
СТАВЛЕННЯМ ДО ЛЮДЕЙ 
НА «УКРПОШТІ»

СЬОГОДЕННЯ

РЕФОРМА 

НЕРІВНІСТЬ 

Питання будівництва стобихівської 
школи, що в Камінь-Каширському 

районі, назрівало роками, однак 
реальні проблеми розпочалися у 
вересні минулого року, коли батьки 
не пустили дітей на навчання. 
Будівля – аварійна, тут відсутні 
спортзал, їдальня, уроки відбуваються 
у три зміни. 

У таких умовах навчати дітей неможливо. 
Безперечно, що районна, обласна виконавча 
влада про цю проблему знали, тільки-от по-
стає питання: чому протягом багатьох років з 
цим нічого не робили? Про це заявила під час 
ефіру на телеканалі «Аверс» народний депу-
тат Ірина Констанкевич.

– Я була у тій школі. Після побаченого 
важко говорити, що надворі XXI століття. 
Це не що інше, як дискримінація, бо у когось 
«нова українська школа» і там оперують міль-
ярдами, а в Стобихівці такі самі українські 
діти, за якими майбутнє, – зауважила вона.

Нардеп розповіла, що під час спілкуван-
ня батьків з екс-губернатором Володимиром 
Гунчиком стобихівці отримали умову, що 

Нині відбувається тотальне скорочення 
відділень «Укрпошти». Чиновники у 
високих владних кабінетах воліють не 
помічати проблем людей на місцях. Про 
це в ефірі телеканалу «Аверс» заявила 
народний депутат Ірина Констанкевич.

– «Укрпошта» – це державне підпри-
ємство, і ми, сплачуючи податки, утриму-
ємо його. Топ-чиновники в «Укрпошті» 
отримують багатомільйонні зарплати, ке-
рівники обласних відділень – сотні тисяч, 
натомість звичайні працівники, листоно-
ші отримують по 1600-1700 гривень, тому 
що працюють не на повну ставку, а про-
цедуру скорочення вже запущено. І все це 
при тому, що вони возять великі сумки з 
пресою, листами, а також виконують і не 
властиві їм функції – є продавцями супут-
ніх товарів – круп, мила, шампунів, які їх 
змушують продавати, а мізерний відсоток 
із проданого їм нібито зараховують до зар-
плати, – зазначила Ірина Констанкевич.

Парламентар обурена таким ставлен-
ням до працівників на державному підпри-
ємстві. Про проблему Ірина Констанкевич 
дізналася від людей під час чергового ро-
бочого візиту в Любешівський район. За-
раз відділення активно скорочують, а в 
подальшому планують запровадити пере-
сувне поштове відділення. 

З цього приводу у своєму депутатсько-
му запиті до в. о директора «Укрпошти» 
Ігоря Смілянського Ірина Констанкевич 
поцікавилася насамперед баченням роз-
витку галузі, а також тим, яка оптимізація 
чекає Волинь, які зарплати у керівників 
структури та чи знають вони, які зарплати 
у звичайних листонош.

Петро РОЙКО 

якщо зберуть гроші на будівництво школи, 
то й влада піде назустріч. Громада самотужки 
зібрала на початок будівництва нової школи 
600 тис. грн. Для цього створили благодійний 
фонд «Стобихівський пролісок». 

З ініціативи народного депутата  Ірини 
Констанкевич з фонду соцеконому на онов-
лення проектно-кошторисної документації 
та проведення її державної експертизи було 
залучено 100 тис. грн. У пропозиціях до соц-

економу, які підготувала нардеп, перший 
транш на зведення школи передбачено в роз-
мірі 500 тис. грн.

Кілька років тому балансова вартість про-
екту нової школи становила 44 млн грн. За 
останніми ж перерахунками ця сума зросла 
вже до 85 млн грн. До слова, під час останньої 
сесії облради голова Волиньради Ігор Пали-
ця розкритикував завищену, на його думку,  
кошторисну вартість проекту зведення нової 
школи в Стобихівці.

– У нас на Волині багато шкіл, які за 
фактом не можна назвати школами.  Давай-
те переглянемо проекти щодо будівництва 
навчальних закладів. Годі вже гігантома-
нії, – наголосив Палиця, звертаючись до голо-
ви Камінь-Каширської райдержадміністрації, 
депутата облради Валерія Дунайчука.  

Додамо, що у Стобихівці діти не відві-
дують школу вже другий тиждень, а батьки 
готові їхати до Києва, аби у високих владних 
кабінетах продовжувати боротьбу за гідні 
умови для навчання.

Петро РОЙКО, Дарина ТИХА,
Камінь-Каширський район 

Національна рада реформ 
підтримала концепцію 
«Нової української школи». 
Це справді докорінна зміна 
в освітньому середовищі, а 
сама реформа розрахована 
на багато десятиліть 
наперед. 

Для того щоб вона була по-
ступовою, логічною і систем-
ною, уже з 1 вересня 2018 року 
першокласники будуть навча-
тися за новими програмами та 
методиками, що й стане почат-
ком нового освітнього формату 
під назвою «Нова українська 
школа». Це концептуальна змі-
на, що передбачає перехід до 
компетентностей та цінностей, 
які вже впроваджено в Поль-
щі, Канаді й багатьох інших 
країнах. Міністерство освіти 
і науки України дуже уважно 
вивчало цей досвід. Про це за-
явила народний депутат Ірина 
Констанкевич в ефірі телекана-
лу «Аверс».

– Часто буваючи в школах, 
я все більше чую занепокоєння 
з приводу того, чи буде успіш-

Під час візитів народного 
депутата Ірини Констанкевич 
в села волинського Полісся 
з’ясувалося, що чи не 
найболючішим питанням 
для місцевих жителів є 
стан місцевих доріг. Про 
проблему волинського 
бездоріжжя Ірина 
Констанкевич знає не з 
розмов, адже щомісяця 
долає сотні кілометрів до 
найвіддаленіших сіл свого 
округу.

Нещодавно поблизу будівлі 
Волинської обласної державної 
адміністрації зібралося кілька 
десятків людей з села Карпилів-
ка Ківерцівського району, яким 
уже несила терпіти, адже пере-
візники навідріз відмовляються 
їхати жахливими дорогами, а 
місцеві діти не можуть дістати-
ся до школи.

Чи не в кожній другій сім’ї у 
Карпилівці виховують по п’ять 
і більше дітей. А ось відвезти 
їх до райцентру чи принайм-
ні в сусіднє із селом містечко 

Цумань до лікаря неможливо. 
Дорога тут не витримує жодної 
критики. Йдеться про чотири 
кілометри шляху. Удвічі меншу 

відстань просять відремонтувати 
жителі віддаленого села Липне 
того ж Ківерцівського району, 
для яких будь-яка поїздка через 

розбите шосе перетворюється 
на випробування.

Народний депутат Ірина 
Констанкевич звернулася до 
голови Волинської ОДА Олек-
сандра Савченка з пропозицією 
звернути особливу увагу на не-
задовільний стан доріг.

«Сподіваючись на Вашу 
рішучість і плідну співпра-
цю на благо волинян, прошу 
Вас доручити відповідним 
структурним підрозділам ви-
вчити стан ділянок доріг: 
Олика-Личани (на Пітушків), 
Сильне-Карпилівка-Цумань 
(на ділянці Клубочин-Сильне-
Городище), Карпилів ка-
Башлики-Ромашківка (на ді-
лян ці Ромашківка-Башлики), 
Кар пилівка-Цумань, Завітне-
Чов ниця-Озеро (на ділянці За-
вітне-Човниця)», – йдеться у 
депутатському запиті.

Петро РОЙКО,
Ківерцівський район

ним старт «Нової української 
школи». Лише на Волині пер-
ших класів, які розпочнуть на-
вчання у новому форматі, буде 
понад 800. Ці класи мають бути 
облаштовані зовсім по-іншому, 
ніж сьогодні, а це нові меблі-
трансформери, інша побудова 
класу, нові комп’ютери, принте-
ри, дошки. Я бачила картинки, 
вони вражають, дуже тішить, що 
наші діти можуть мати таке, – за-
уважила нардеп. 

Парламентар переконує, що 
станом на сьогодні можна гово-
рити тільки про те, що ми маємо 
в бюджеті мільярд гривень, щоб 
стартувала «Нова українська 
школа», але цього недостатньо. 
Лише за неточними підрахунка-
ми, на ці гроші можна профінан-
сувати 50% від потреб. Тому все 
це має бути дофінансовано і, як 
сказала міністр освіти і науки Лі-
лія Гриневич, це мають дофінан-
совувати місцеві бюджети. Для 
багатьох керівників на місцях це 

стало найбільшим сюрпризом, 
бо виявилося, що реформа, яку 
започаткував уряд, частково ля-
гає на плечі місцевого самовря-
дування і, цілком імовірно, ще й 
на плечі батьків.

Ірина Констанкевич зверну-
лася з відповідним листом до мі-
ністра освіти й науки з прохан-
ням надати роз’яснення, скільки 

коштів у рамках реформи буде 
спрямовано на Волинь, на які 
саме потреби, коли область їх 
отримає, тому що ці гроші мають 
надійти не пізніше, ніж у трав-
ні, бо інакше «Нова українська 
школа» може й не розпочатися у 
визначені терміни.

Петро РОЙКО,
Луцьк 

На будівництво нової школи в Стобихівці 
громада самотужки зібрала 600 тис. грн

Ірина Констанкевич просить голову ОДА взяти 
під особливий контроль ремонт доріг на Волині

Вчитися по-новому будуть вже з вересня цього року
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СУБОТА 28 квітня

П’ЯТНИЦЯ 27 квітня
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 
21.00, 03.00 Новини

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброго ранку, Країно!

09.30, 00.00 Кліпи учасників 
Євробачення-2018

09.40 Д/ц «Спільноти 
тварин»

10.10 Д/ц «Велике 
фотополювання Дага 
Гарднера»

10.35, 16.30 Телепродаж
10.50, 11.50, 14.20 Погода
11.00, 22.40 Д/ц «Гордість 

світу»
12.00 Д/ц «Смачні історії»
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.55 Схеми
15.10 Лайфхак українською
15.20 М/с «Гон»
16.50 Фольк-music
18.00, 00.15 Інформаційна 

година
18.50 VoxCheck
19.00 Культурна афіша 

здорової людини
19.25 Д/с «Велике 

фотополювання Дага 
Гарднера»

20.25 Перша шпальта
21.30 Новини. Спорт
21.50 Арсена Мірзояна
23.10 Д/с «Земні 

катаклізми»
01.10 Складна розмова
01.35 Д/ф «Українська 

рапсодія»
02.05 Д/ц «Смаки 

Культур»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.10 Зона ночі
03.40 Абзац
05.39, 08.09 Kids Time
05.40 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»
08.10 Т/с «Шлях 

чарівника»
10.00 Т/с «Друзі»
11.50 Т/с «Діагноз: Майже 

не закохані»
17.00, 19.00 Суперінтуїція
20.50 Аферисти в мережах 

16+
22.00 Хто зверху 12+
02.05 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.50 «Моя правда. Надія 

Матвєєва. Одна у полі 
– воїн!»

07.45 «Моя правда. 
Джамала»

08.45 Х/ф «Тато 
напрокат»

10.45 Т/с «Коли його 
зовсім не чекаєш»

17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини»

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

20.00, 23.05 «Холостяк – 
8» 12+

22.40 «Небачене 
Євробачення 2018»

00.15 «Як вийти заміж» 

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Красуні»
09.00 «Карамболь»
10.00, 16.30 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
11.45 «Орел і Решка. На 

краю світу»
12.35, 18.10 «Орел і 

Решка. Ювілейний 
сезон»

20.00 «Орел і Решка. 
Перезавантаження»

21.00 «Орел і Решка. Рай 
та пекло»

22.00 «Вірю не Вірю»
00.00 «Їже, я люблю 

тебе!»
01.50 Х/ф «Остання 

любов на Землі»
03.20 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 05.40 Зірковий шлях
11.20, 04.00 Реальна 

містика
13.20, 15.30 Агенти 

справедливості-5 12+
15.50 Х/ф «Лікар щастя»
18.00 Т/с «Обручка з 

рубіном»
19.45 «Говорить Україна»
21.00, 00.00 Т/с 

«Відчайдушний 
домогосподар»

23.20 Слідами
02.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса
07.40, 13.10 Правда життя
08.40, 22.30 Цікаво.com
09.30, 17.10 

Найдивовижніші 
тварини

10.20 Дикі острови
11.20 Там, де на нема
12.20 Брама часу
14.10 Речовий доказ
15.20, 21.40 Битва 

рибалок
16.10, 20.50 Шалена 

подорож
18.10 Чорна піхота
19.00 Фантастичні історії
23.20 Мисливці на 

нацистів
01.10 Скептик

МЕГА

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30 «ТСН»

09.30 «Чотири весілля»

10.55, 12.20 «Одруження 

наосліп»

13.00, 14.10, 15.30 «Міняю 

жінку»

17.10 Т/с «Кохання 

Мер’єм»

20.15, 23.00 «Ліга сміху »

22.22 «# Гуднайтшоу 

Валерія Жидкова»

01.25 «Розсміши коміка»

04.10 «Вечірній Київ»

05.40 Мультфільм
06.10, 22.00 «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, 12.25 Т/с «Заради 
кохання я все зможу!»

13.00 Х/ф «Мільйон у 
шлюбному кошику»

14.50, 15.45, 16.45, 01.50 
«Речдок»

18.00, 03.15 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00 «Подробиці тижня»
23.50 Х/ф «Райський 

проект»
04.00 Д/п «Прокляття 

Скіфських курганів»
04.45 «Top Shop»
05.15 «Удачний проект»

1+1 ІНТЕР

05.40 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 01.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.00 Інсайдер
10.55, 16.45 Т/с «Пес-3»
11.55, 13.20 Т/с «У полі 

зору»
15.05, 16.20 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.20 Дизель-шоу 12+
23.50 Х/ф «Анаконда»
01.45 Т/с «Морська 

поліція. Новий Орлеан»
03.10 Труба містера 

Сосиски

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Турбо»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 02.45 Панянка-

селянка
13.00 Казки У Кіно
14.00 Одного разу в Одесі
15.00, 03.35 Віталька
16.00 Країна У
17.00 Танька і Володька
18.00 Готель Галіція
20.00 Х/ф «Блондинка в 

законі»
22.00, 00.45 100 в 1
23.00 Х/ф «Блондинка в 

законі 2. Червоне, біле 
і блондинка»

01.45 Теорія зради
05.40 Корисні підказки

ТЕТ
07.00, 07.35, 08.05, 08.35 

«Ранок «Нової Волині»
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 

17.00, 19.00 Новини
09.00 Серіал «Кров і 

троянда», 8 серія
13.40, 19.22 Тема дня
14.10 «Модуль знань»
14.50 Надвечір’я. Долі
15.45 РадіоДень «Життя+»
16.08 Д/с «Неповторна 

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
17.10 «Схеми. Корупція в 

деталях»
17.36 «Протилежний 

погляд»
18.31 Д/с «Смаки культур»
19.20 Погода
19.48 «Неповторна 

природа», 6 серія
20.14 «Таємниці 

підводного світу», 6 
серія

20.40 Новини. 
Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Т/c «Справа Дойла»
06.50, 18.30 Як це було
07.00 Новини «На Часі»
07.30 На Часі 18.00. 

Повтор
08.00 Новини «На Часі»
08.30 На Часі 21.00. 

Повтор
09.00 В гостях у Добрячка
09.20 Англійські Класи
09.30 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
10.00 Д/ф «Наш чудовий 

Всесвіт»
11.00, 17.00, 03.00 Знай 

більше!
12.00 Т/с «Пані покоївка»
13.30, 20.30 Євромакс
14.00 Запитай у депутата. 

Повтор
15.00 В гостях у Добрячка
15.20 Англійські Класи

АВЕРС 15.30 М/с «Цуценя в моїй 
кишені»

16.00 Джем
18.00 На Часі 18.00
18.45 Новини «На Часі»
19.00 Т/c «Справа Дойла»
21.00 На Часі 21.00
21.30 Новини «На Часі»
22.00 Погода
22.10 Європа в концертах
23.00 Завтра сьогодні
23.30 На Часі 18.00. 

Повтор
00.00 Новини «На Часі»
00.30 Волинський 

портрет
01.00 Бандерштат: 

O.TORVALD
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
02.30 Новини «На Часі»
04.00 Х/ф «Фатальні 

діаманти»

06.00 Мультфільми
08.00 «Він, вона та 

телевізор»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.20 «Загублений 

світ»
12.55 «Відеобімба»

2+2 13.50 «ДжеДАІ. Дайджест»
14.50 «102. Поліція»
15.40 Х/ф «Потоп»
19.25 Х/ф «Самоволка-72»
21.00 Х/ф «Мічений»
23.00 «Змішані 

єдиноборства. Нові зірки 
UFC 2017»

01.20 «Нове Шалене відео 
по-українськи»

03.25 «Облом.UA.»

НТН

06.40 Х/ф «Чорна 
долина»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Скринька 

Марії Медічі»
10.45 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.25 «Свідок»
12.50, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»
14.40 «Життя на грані»
19.30, 00.45 Т/с 

«Альпійський патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Анна-

детективъ»
02.55 «Випадковий 

свідок»
03.25 «Речовий доказ»
03.55 «Легенди 

бандитської Одеси»
04.15 «Правда життя. 

Професії»

06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 

Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 

00.15, 03.00 Новини
09.30, 14.55, 16.10 Погода
09.35 М/с «Гон»
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.30 Лайфхак
10.45, 13.50, 15.55 

Телепродаж
11.05 Д/ц «Незвідані 

шляхи»
12.00 Х/ф «Клара і 

Франциск»
14.10 Арсена Мірзояна
15.05 Д/с «Вагасі – 

японські смаколики»
16.15 Д/с «Щоденники 

комах»
16.30 Д/ц «Спільноти 

тварин»
17.05 Т/с «Іспанська 

легенда»
20.00 Розсекречена історія
21.35 Як дивитися кіно
22.00 Х/ф «Неоновий 

демон»
00.05 ТАКАШОТАМ
00.40 Д/ц «Незвичайні 

культури»
01.10 Д/с «Музична одісея 

Аріран. Шоу»
02.05 Д/ц «Смаки Культур»
03.30 Д/ф «Жінки в 

литовській історії»
04.00 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.50 Зона ночі
05.14, 07.50 Kids Time
05.15 М/с «Лунтик і його 

друзі»
07.00 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»
08.00 Ревізор. Крамниці
09.50 Таємний агент
11.10 Таємний агент. 

Пост-шоу
13.00 Т/с «Бібліотекарі»
17.20 М/ф «Мадагаскар 2»
19.00 Х/ф «Черепашки 

ніндзя»
21.00 Х/ф 

«Трансформери»
00.00 Х/ф «Монстри»

НОВИЙ КАНАЛ
05.20 «Караоке на 

Майдані»
06.20, 19.00 «Хата на тата» 

12+
09.00 «Все буде смачно!»
10.30 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний» 
12+

14.05 «Холостяк – 8» 12+
17.10 Х/ф «Джентльмени 

удачі»
21.55 «Вечір з Наталею 

Гаріповою. Дмитро 
Шуров» 12+

23.10 «Світами за 
скарбами» 12+

02.10 «Давай поговоримо 
про секс» 16+

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 Мультфільми

09.00 «Ух ти show»

11.10 М/ф «Всі пси 

потрапляють в рай»

12.50 «Орел і Решка. 

Навколосвітня подорож»

22.00 «Бєдняков+1»

23.00 Х/ф «Заміж на 2 

дні»

01.00 Х/ф «Маліса в 

країні чудес»

02.20 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 02.00 

Сьогодні

07.15, 05.50 Зірковий шлях

09.20, 15.20 Т/с 

«Доглядальниця»

17.15, 19.40 Т/с «Чорна 

квітка»

22.00 Т/с «Білий налив»

01.30 Телемагазин

02.40 Реальна містика

04.15 Х/ф «Дідусь легкої 

поведінки»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.20 Містична Україна
09.10, 18.20 У пошуках 

істини
10.50 Мисливці на 

нацистів
11.40 Повітряні воїни
12.30 Код неандертальця
14.30 Найбільша печера 

Землі
15.30 Дикі острови
16.30 Дика природа 

Африки
17.30 Шалена подорож
21.00 Фантастичні історії
21.40 Подорож на край 

всесвіту
23.40 За межами Землі
00.40 Код доступу

МЕГА

06.00, 19.30 «ТСН»

06.45 «Гроші 2018»

08.00 «Сніданок. 

Вихідний»

10.00 «Світське життя 

2018»

11.00 «Голос країни 8»

14.05, 02.10 «Ліга сміху »

16.30, 21.15 «Вечірній 

квартал»

18.30 «Розсміши коміка. 

Діти 2018»

20.15 «Українські сенсації»

23.20 «Світське життя»

00.20 «Вечірній Київ»

1+1

06.00 «Мультфільм»
06.25 «Чекай мене»
08.00, 03.45 Х/ф 

«Людина нізвідки»
09.40, 05.30 Д/п «Юрій 

Яковлев. Смішний. 
Серйозний. Справжній»

10.25 Х/ф «Ідеальний 
чоловік»

12.15 Х/ф «Гусарська 
балада»

14.15 Х/ф «Іван 
Васильович змінює 
професію»

16.10, 20.30 Т/с «Східні 
солодощі»

20.00, 02.30 «Подробиці»
22.30 Х/ф «Любов з 

перешкодами»
00.40 Х/ф «Як украсти 

діамант»
03.00 Стосується кожного
05.00 «Top Shop»

ІНТЕР

05.30, 04.45 Скарб нації
05.35, 04.55 Еврика!
05.45, 12.45 Факти
06.10 Більше ніж правда
07.45 Я зняв!
09.30 Дизель-шоу 12+
10.50, 11.50 Особливості 

національної роботи
13.00 Т/с «Копи на роботі»
17.00 Х/ф «Примарний 

патруль»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Термінатор-4: 

Нехай прийде 
спаситель»

22.05 Х/ф «Термінатор-5: 
¥енеза»

00.20 Т/с «Морська 
поліція. Спецвідділ»

01.50 Провокатор

ICTV

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

10.45 Х/ф «Гіббі»

12.30 Готель Галіція

16.30 Х/ф «Ерагон»

18.30 Одного разу під 

Полтавою

22.00, 01.00 100 в 1

23.00 Країна У

00.00 Теорія зради

02.00 БарДак

02.30 Панянка-селянка

03.20 Віталька

05.40 Корисні підказки

ТЕТ
07.00 М/с «Принцеса Сісі»

08.00 «Ранок «Нової 

Волині»

09.34 «Енеїда», 3 серія

13.30 «Едера»

13.40, 19.30 Тема дня

14.05 «Розсекречена 

історія»

15.10 «Радіодень. 

Книжкова лавка»

16.04 «Культурна афіша 

здорової людини»

16.35 Художній фільм

18.05 Д/ф «Сонар»

19.00 Новини. 

Сурдопереклад

20.00 Концерт

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Відкрита влада: 
місто

07.30, 20.30 Євромакс
08.00 Новини «На Часі»
08.30 На Часі 18.00. 

Повтор
09.00 Новини «На Часі»
09.30 На Часі 21.00. 

Повтор
10.00 «2 Я – одне життя»
11.00 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
12.00 Малюваки
12.20 Англійські Класи
12.30 У фокусі Європа
13.00 Європа в концертах
14.00 Т/с «Справа Дойла»
18.00 На Часі. Субота

АВЕРС 18.30, 21.50, 00.20, 02.50 
Як це було

18.45 Новини «На Часі»
19.00 Завтра-сьогодні
19.30 Огляд світових 

подій
20.00 МузейОк
21.00 На Часі. Субота
21.30 Новини «На часі»
22.00 Х/ф «Зелена 

кофта»
23.30 На Часі. Субота
00.00 Новини «На Часі»
00.30 Волинський 

портрет
01.00 Бандерштат: 

VIVIENNE MORT
02.00 На Часі. Субота
02.30 Новини «На Часі»
03.00 Т/с «Справа Дойла»

06.00 Мультфільми
08.00 «Цілком таємно»
09.30 «Загублений світ»
12.25 Т/с «Опер за 

викликом 2»
16.35 Х/ф «Той, що 

біжить лабіринтом»

2+2 18.45 Х/ф «Конан – 
руйнівник»

20.45 Х/ф «Стукач»
22.50 Х/ф «Фейкові 

копи»
00.45 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
03.15 «Облом.UA.»

НТН

05.15 Х/ф «Будинок на 
дюнах»

06.25 Х/ф «Вантаж без 
маркування»

08.05 Х/ф «Чорний 
трикутник»

12.00 «Свідок. Агенти»
12.35, 03.40 «Речовий 

доказ»
15.05 «Брати Клички. 

Історія повернення»
15.40 «Бокс. Найкращі бої 

братів Кличків»
17.10 «Переломні 80-ті»
19.00, 02.35 «Свідок»
19.30 Х/ф «Два капітани»
00.05 Х/ф «Арес»
01.35 «Таємниці 

кримінального світу»
03.05 «Випадковий 

свідок»
04.40 «Легенди 

бандитської Одеси»

ВОЛИНЯНКА МОЖЕ 
СТАТИ «МІСІС США»

26-річна Яна Власюк з 
Нововолинська, яка понад 

два роки живе у США, стала 
переможницею конкурсу краси. 

Українська красуня отримала титул 
«Місіс Пенсильванія». Яна змагалася при-
близно з 15 жінками, яким за 25 років. У 
програмі були дефіле у вечірніх сукнях, в 
купальниках та інші випробування. 

Дівчина каже, що заявку подала спон-
танно й навіть не 
розраховувала, 
що переможе. 
Уже в червні у 
Каліфорнії вона 
змагатиметься 
за титул «Місіс 
США». Якщо 
жінка перемо-
же, то представ-
лятиме США на 
фінальному ета-
пі «Місіс Земна 
куля» в Китаї. 

краса врятує світ

kinokopilka.pro

Фільм «Райський проект»

23:50

В АКТОРА 
КАРАЧЕНЦОВА – РАК 

У російського 
актора Миколи 

Караченцова – 
неоперабельна 
пухлина легенів 
останньої стадії. 
Його дружина 
каже, що зараз 
він проходить 
лікування в 
Ізраїлі, пише 
УНІАН.

В актора виявили рак ще торік. Дру-
жина просила усіх небайдужих допомогти 
зібрати мільйон рублів на лікування чоло-
віка. Його прооперували і провели хіміо-
терапію. Четвертий курс хімії він пройшов 
успішно.

Микола Караченцов знімався у філь-
мах «Ярославна, королева Франції», «Сен-
тиментальний роман», «Дами запрошують 
кавалерів», «Старший брат», «Собака на 
сіні». Грав також в українських стрічках 
«Пригоди Електроніка», «Трест, що луснув», 
«Дежавю», «І чорт з нами!».

зіркове здоров’я 

Фільм «Черепашки ніндзя»

19:00

shabol.ru

uznayvse.ru

prm
.ua
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06.00 Сельта – Валенсія. 
Чемпіонат Іспанії 07.45, 18.50, 
05.25 Журнал Ліги Чемпіонів 
08.15 Шахтар – Ворскла 10.00, 
15.40, 22.45 Футбол NEWS 
10.20 «Великий футбол» 12.05 
Атлетіко – Бетіс. Чемпіонат Іс-
панії 13.55 Ман Сіті – Барсело-
на. 1/2 фіналу. Юнацька Ліга 
УЄФА 16.00 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру. Прем’єра 16.55, 
21.40 Топ-матч 17.00 Баварія – 
Реал. 1/4 фіналу (2001/2002). 
Золота колекція Ліги Чемпіонів. 
Прем’єра 19.20 Ман Сіті – 
Свонсі. Чемпіонат Англії 21.10 
Журнал Ліги Європи 21.55 LIVE. 
Атлетік – Леванте. Чемпіонат 
Іспанії 23.55 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру. Прем’єра 00.55 
Олімпік – Карпати 02.40 Чем-
піонат Англії. Огляд туру 03.35 
Челсі – Саутгемптон

06.00, 16.05 «Європейський 
WEEKEND» 07.15, 17.20 
Евертон – Ньюкасл. Чемпіонат 
Англії 09.00 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 10.00, 15.40, 20.50, 
22.30 Футбол NEWS 10.25 Шах-
тар – Ворскла 12.10 «Великий 
футбол» 13.55 Арсенал – Вест 
Гем. Чемпіонат Англії 19.05 
Вест Бромвіч – Ліверпуль. 
Чемпіонат Англії 21.00, 23.40 
«Ніч Ліги Чемпіонів» 21.35 
LIVE. Ліверпуль – Рома. 1/2 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
00.05 МЮ – Тоттенгем. 1/2 
фіналу. Кубок Англії 01.55 Фі-
нал. Юнацька Ліга УЄФА 04.00 
Атлетік – Леванте. Чемпіонат 
Іспанії 

06.00 Ман Сіті – Свонсі. Чемпі-
онат Англії 07.45 «Моя гра» Н. 
Костов 08.15 Олімпік – Карпати 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.25 Арсенал – Вест Гем. 
Чемпіонат Англії 12.10 Сталь – 
Зірка 13.55 Сельта – Валенсія. 
Чемпіонат Іспанії 16.05, 18.30 
«Ніч Ліги Чемпіонів» 16.40 
Ліверпуль – Рома. 1/2 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 18.55 
Шахтар – Ворскла 20.40 МЮ 
– Тоттенгем. 1/2 фіналу. Кубок 
Англії 22.50, 03.30 Журнал Ліги 
Європи 23.20 Атлетіко – Бетіс. 
Чемпіонат Іспанії 01.10 «Сітко-
різи» 01.40 Евертон – Нью-
касл. Чемпіонат Англії 04.00 
Баварія – Реал. 1/2 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 

06.00 Арсенал – Вест Гем. 
Чемпіонат Англії 07.45 Журнал 
Ліги Європи 08.15 Сталь – Зірка 
10.00, 15.40, 21.20 Футбол 
NEWS 10.25 Челсі – Саутгемп-
тон. 1/2 фіналу. Кубок Англії 
12.10 Шахтар – Ворскла 13.55 
Атлетіко – Бетіс. Чемпіонат 
Іспанії 16.05, 18.30 «Ніч Ліги 
Чемпіонів» 16.40, 00.30 
Баварія – Реал. 1/2 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 18.55 Лівер-
пуль – Рома. 1/2 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 20.45 Топ-матч 
21.00, 21.40, 00.00 «Шлях до 
Ліона» 21.55 LIVE. Арсенал – Ат-
летіко. 1/2 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА 02.15 Ман Сіті – Свонсі. 
Чемпіонат Англії 04.00 Марсель 
– Зальцбург. 1/2 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА 

06.00 Фінал. Юнацька Ліга 
УЄФА 07.55, 21.40, 01.10 
«LaLiga Chronicles» 08.15 
МЮ – Тоттенгем. 1/2 фіналу. 
Кубок Англії 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.25 Баварія – 
Реал. 1/2 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 12.15, 19.20 «Моя гра» 
Н. Костов 12.45 «Сіткорізи» 
13.15, 03.55 Арсенал – Атлетіко. 
1/2 фіналу. Ліга Європи УЄФА 
15.05 «Шлях до Ліона» 16.00 
Чемпіонат Іспанії Прем’єра 
16.30, 18.55 «Тур ONLINE» 16.55 
LIVE. Маріуполь – Шахтар 17.45 
Футбол Tables 19.50 Марсель 
– Зальцбург. 1/2 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА 22.00, 03.25 Світ 
Прем’єр-Ліги 22.50 Чемпіонат 
Іспанії. Передмова до туру 
23.20 Ліверпуль – Рома. 1/2 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
01.35 Сталь – Зірка 

06.00 Челсі – Саутгемптон. 1/2 
фіналу. Кубок Англії 07.45 Чем-
піонат Іспанії. Передмова до 
туру 08.15 Леванте – Севілья. 
Чемпіонат Іспанії 10.00, 22.30 
Футбол NEWS 10.25 Маріуполь 
– Шахтар 12.10 Баварія – Реал. 
1/2 фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
13.55 Чемпіонат Англії. Перед-
мова до туру 14.25 LIVE. Лівер-
пуль – Сток Сіті. Чемпіонат Ан-
глії 15.25, 18.10 Футбол Tables 
16.30 Світ Прем’єр-Ліги 17.00, 
19.10, 21.25, 23.40, 01.40, 03.40 
Топ-матч 17.10 LIVE. Сосьєдад – 
Атлетік. Чемпіонат Іспанії 19.25 
LIVE. Реал – Леганес. Чемпіонат 
Іспанії 21.40 LIVE. Вільярреал – 
Сельта. Чемпіонат Іспанії 23.50 
Зірка – Олімпік 01.50 Свонсі 
– Челсі. Чемпіонат Англії 03.55 
Сталь – Чорноморець 

06.00 Ліверпуль – Сток Сіті. 
Чемпіонат Англії 07.45, 05.15 
Світ Прем’єр-Ліги 08.15 Ві-
льярреал – Сельта. Чемпіонат 
Іспанії 10.00, 15.40, 20.15 
Футбол NEWS 10.25 «Халатний 
футбол» 11.15 «Моя гра». 
Прем’єра 11.45 Реал – Леганес. 
Чемпіонат Іспанії 13.35, 16.35, 
19.10, 03.10 Топ-матч 13.50 
Сталь – Чорноморець 16.05 
«Моя гра» 16.40, 00.50 Журнал 
Ліги Чемпіонів 17.10 LIVE. 
Алавес – Атлетіко. Чемпіонат 
Іспанії 18.10 Футбол Tables 
19.15 LIVE. Ворскла – Динамо 
21.20 «Великий футбол» 23.00 
Вест Гем – Ман Сіті. Чемпіонат 
Англії 01.20 Хетафе – Жирона. 
Чемпіонат Іспанії 03.25 МЮ – 
Арсенал. Чемпіонат Англії 

кіно

НЕДІЛЯ 29 квітня
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 

Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 

00.15, 03.00 Новини
09.30 Х/ф «Клара і 

Франциск»
11.25, 15.50 Телепродаж
11.40 Д/ц «Двоколісні 

хроніки»
12.10 Перший на селі
12.40 Прем-єра. Енеїда
13.10 Країна на смак
14.10, 16.05, 19.50 Погода
14.20 Фольк-music
15.20, 03.35 Д/с «Спадок 

на кінчиках пальців»
16.15 Д/с «Щоденники 

комах»
16.30 Д/ц «Неповторна 

природа»
17.05 Т/с «Іспанська 

легенда»
20.00 Д/с «Як працюють 

міста»
21.35 з Майклом Щуром
22.15 Букоголіки
22.45 Д/с «Вагасі – япон-

ські смаколики»
23.30 Д/с «Шукачі чудес»
00.00 Кліпи учасників 

Євробачення-2018
00.40 Д/ц «Незвичайні 

культури»
01.10 Д/с «Музична одісея 

Аріран. Шоу»
02.05 Д/ц «Смаки Культур»
04.00 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

05.05, 12.45 Факти
05.30 Інсайдер
07.15 Т/с «Код Костян-

тина»
09.05 Т/с «Відділ 44»
13.00 Х/ф «Анаконда»
14.20 Х/ф 

«Термінатор-4: Нехай 
прийде спаситель»

16.20 Х/ф 
«Термінатор-5: 
¥енеза»

18.45 Факти тижня. 100 
хвилин

20.30 Х/ф «Примарний 
патруль»

22.15 Х/ф «Призна-
чення»

00.05 Т/с «Морська по-
ліція. Спецвідділ»

01.35 Провокатор

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
10.30 М/ф «Йосип: Воло-

дар снів»
11.50 Х/ф «Попелюш-

ка»
13.00, 22.00, 01.00 100 в 1
18.00 Х/ф «Блондинка в 

законі»
20.00 Х/ф «Блондинка 

в законі 2. Червоне, 
біле і блондинка»

23.00 Країна У
00.00 Теорія зради
02.00 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька
05.40 Корисні підказки

07.00 М/с «Принцеса Сісі»
08.00 «Школа Мері По-

пінс»
08.15 «Хто в домі хазяїн?»
08.30 «Ранок «Нової 

Волині»
09.34 «Енеїда», 4 серія
13.30 «Едера»
13.40 Тема дня
14.10 «Розсекречена 

історія»
15.10 «Букоголики»
15.36 Концерт
16.40 Фольк – music. Діти
17.20 «Хто в домі хазяїн?»
17.46 Wise Cow
18.06 Д/с «Неповторна 

природа»
18.32 Д/с «Таємниці під-

водного світу»
19.00 «Протилежний 

погляд»
19.55 «Візитівки Карпат»
20.00 Д/с «Незвідані 

шляхи»

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

07.50 «Як вийти заміж» 
09.00 «Все буде смачно!»
10.15 «Караоке на Май-

дані»
11.20 «Хата на тата» 12+
15.10 Х/ф «Джентльме-

ни удачі»
17.00, 23.35 «Я соромлюсь 

свого тіла 5» 16+
19.00 «Битва екстрасенсів 

18» 16+
21.20 «Один за всіх» 16+
22.35 «Слідство ведуть 

екстрасенси» 16+
23.50 «Я соромлюсь свого 

тіла 5» 18+

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 Мультфільми

09.00 «Ух ти show»

10.10 М/ф «Всі пси по-

трапляють в рай»

11.50 «Орел і Решка. На-

вколосвітня подорож»

22.00 «Бєдняков+1»

23.50 Х/ф «Ім’я»

01.50 «Нічне життя»

06.00 Бандитська Одеса
07.20 Містична Україна
09.10, 18.20 У пошуках 

істини
10.50 Мисливці на нацистів
11.40 Повітряні воїни
12.30 Дослідження часу
14.30 Долоня: код май-

бутнього
15.30 Дикі острови
16.30 Дика природа 

Африки
17.30 Шалена подорож
21.00 Фантастичні історії
21.40 Небезпечна планета
23.40 Знамення у небі
00.40 Підроблена історія

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.10 «ТСН»
07.05 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Ви-

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

ведмідь»
09.50 «Поверніть мені 

красу»
11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 

15.30, 16.40 «Світ нави-
воріт – 8»

17.45 Х/ф «8 перших 
побачень»

19.30, 05.00 «ТСН-
Тиждень»

21.00 «Голос країни 8»
00.15 Х/ф «Хроніка»
01.55 «Світське життя»

06.40 «Великий бокс. 
Айзек Догбо – Джессі 
Магдалено»

08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готовимо разом»
10.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»
11.00 «Орел і решка. 

Америка»
12.10 Х/ф «Неуважний»
13.50 Х/ф «Близнець»
16.00 Х/ф «Іван 

Васильович змінює 
професію»

18.00 «Крутіше всіх. Новий 
сезон»

20.00, 02.35 «Подробиці»
20.30 Т/с «Східні со-

лодощі»
22.35 Х/ф «Татусі без 

шкідливих звичок»
00.35 Х/ф «Кохання – 

це для двох»

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

05.00 Стендап-Шоу
05.49, 07.09 Kids Time
05.50 М/с «Дракони. Пере-

гони безстрашних»
07.10 М/ф «Мадагаскар 2»
08.50 Х/ф «Стартрек»
11.10 Х/ф «Стартрек: 

Відплата»
14.00 Х/ф «Черепашки 

ніндзя»
16.00 Х/ф «Автомонстри»
18.00 Х/ф «Трансфор-

мери»
21.00 Х/ф «Трансфор-

мери: Помста зане-
палих»

00.00 Х/ф «Чужі на районі»
01.50 Х/ф «Монстри»

06.00 Відкрита рада. Об-
ласть. Повтор

07.30, 20.30 Глобал 3000
08.00 Новини «На Часі»
08.20, 09.20 Як це було
08.30 На Часі. Субота
09.00 Новини «На Часі»
09.30 Євромакс
10.00 Духовність
10.30 Огляд світових 

подій
11.00 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
12.00 Малюваки
12.20 Англійські Класи

АВЕРС 12.30 Завтра сьогодні
14.00 Т/с «Пані покоївка»
18.00 На Часі. Неділя
18.30, 21.30, 00.00, 02.30 

Новини «На Часі». 
Спецвипуск

19.00 Європа в концертах
19.45 Життя в цифрі
20.00 МузейОк
21.00 На Часі. Неділя
22.00 Х/ф «Самсара»
23.30 На Часі. Неділя
00.30 Волинський 

портрет
01.00 Бандерштат: ВВ
02.00 На Часі. Неділя
03.00 Т/с «Пані покоївка»

06.00 Мультфільми
08.00 «Бушидо»
10.00 «Він, вона та теле-

візор»
12.10 Х/ф «Самоволка-

72»
13.50 29 тур ЧУ з футболу 

«Зоря» – «Верес»

2+2 16.00 Х/ф «Мічений»
18.00 Х/ф «Останній 

бій»
19.45 Х/ф «На межі»
21.45 «ПРОФУТБОЛ»
23.20 «Змішані єдинобор-

ства. Нові зірки UFC 
2017»

01.45 «Нове Шалене відео 
по-українськи»

03.25 «Облом.UA.»

НТН

05.45 «Правда життя. 

Професії»

06.55 Т/с «Нероби»

11.30 Х/ф «Розсліду-

вання»

12.50 Х/ф «Прощальна 

гастроль «Артиста»

14.25 Х/ф «Сангам»

17.00 Х/ф «Бомж»

19.00 Х/ф «Два капі-

тани»

23.00 Х/ф «Друге 

кохання»

00.55 Х/ф «Арес»

02.30 «Речовий доказ»

УКРАЇНСЬКУ 
ПОРНОАКТОРКУ 
ЗҐВАЛТУВАЛИ НА 
ЗНІМАННЯХ 

Порноакторка 
українського 

походження Ніккі 
Бенц (Алла Мончак) 
подала позов 
на порностудію 
Brazzers за 
сексуальне 
насильство і 
вимагає $5 млн. 

Бенц стверджує, що під час знімань 
пор нофільму в 2016 році її ґвалтували, 
били по обличчю, по голові та грудях, пише 
Dailymail.

Акторка каже: в сценарії усього цього 
не було. Вона стверджує, що неодноразово 
просила зупинити знімання, але на неї не 
звертали уваги.

Режисер Тоні Т примусив її дати 
інтерв’ю про порнофільм, у якому жінці до-
велося сказати, що вона і далі зніматиметь-
ся в його роботах. Інакше їй погрожували 
не заплатити. 

Крім Brazzers, вона також подала в суд 
на Тоні Т і порноактора Рамона Номара, 
який знімався з нею в фільмі. 

скандал

Фільм «Автомонстри»

16:00

fi lm
server.cz

06.50 Сьогодні
07.45, 05.00 Зірковий шлях
08.50 Т/с «Інша я»
12.50 Т/с «Відчайдушний 

домогосподар»
17.00, 21.00 Т/с «Замкне-

не коло»
19.00, 02.40 Події тижня з 

Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00, 02.00 Т/с «Найщас-

ливіша»
01.30 Телемагазин
03.30 Історія одного 

злочину-2 16+

«КІБОРГИ» ЗІБРАЛИ В ПРОКАТІ УДВІЧІ 
МЕНШЕ, НІЖ БУЛО ВКЛАДЕНО У ФІЛЬМ

http://shop.budmaster.info

Доставка по Волинському регіону

БУДІВЕЛЬНИЙБУДІВЕЛЬНИЙ
ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

м. Луцьк, м. Луцьк, 
Грушевського 30, каб. 401,Грушевського 30, каб. 401,

067 858 95 67, 067 858 95 67, 
066 195 31 23066 195 31 23

��  бруківка  
  ��  металеві штахети  

��  блоки для огорожі  

  ��  бетонні вироби

��  цегла (рваний камінь)  

Держава, яка хоче 
мати національне кіно, 
має покривати різницю 
між виробництвом 
фільму і його окупністю, 
вважає продюсер Ігор 
Савиченко.  

«Слід виділяти гроші, які кар-
тина не здатна зібрати комер-
ційним чином, аби вона стала 
культурним артефактом. Або 
політичною подією, як «Кіборги» 
(воєнна драма про захисників 
Донецького аеропорту) Ахтема 
Сеїтаблаєва. Фільм зібрав у про-
каті вдвічі менше, ніж у нього 
вклали», – каже Савиченко.

На думку продюсера, наяв-
ність національного кіно дозво-
ляє Україні бути на культурній 
мапі світу. Наприклад, драма 
«Коли падають дерева» Марисі 
Нікітюк стала першим за 14 років 
вітчизняним повним метром, що 

товані в Міжнародній федерації 
асоціацій кінопродюсерів). У 
Канни поки що потрапило тіль-
ки «Плем’я» Мирослава Слабо-
шпицького. Стрічка отримала три 
призи для дебютантів.

«Українці можуть знімати 
спільні стрічки не з Росією, а з 
Польщею, Словаччиною, Німеччи-
ною, Францією. Копродукція озна-
чає, що твій фільм покажуть у тих 
країнах. Матимемо доступ до ве-
ликих ринків. «Межа» (криміналь-
на драма про контрабандистів на 
українсько-словацькому кордоні) 
Петера Беб’яка стала блокбасте-
ром у Словаччині. «Коли падають 
дерева» в Україні подивляться 50 
тисяч глядачів. За кордоном буде 
більше. Коли станемо на платфор-
му Amazon або Netfl ix – зможемо 
розраховувати на мільйонну іно-
земну аудиторію».

потрапив на Берлінський кіно-
фестиваль. До цього українські 
фільми щороку були на фестива-

лях класу А (найпрестижніші кі-
нофестивалі з неспеціалізованим 
за жанрами конкурсом, акреди-

kinopoisk.ru

radiosvoboda.org
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НЕДУГИ ЗА 
ГРУПОЮ КРОВІ 

Перша група. Її носії більше за ін-
ших схильні до захворювань травного 
тракту. Зокрема, виразки шлунка або 
дванадцятипалої кишки. Ймовірна 
схильність до алергії, артриту, захворю-
вань ендокринної системи й до пору-
шення зсідання крові.

Друга група. Люди з цією групою 
крові мають схильність до захворювань 
серця, цукрового діабету, хвороб печін-
ки, анемії, захворювань легенів. 

Третя група. Її носіїв може пере-
слідувати синдром хронічної втоми, 
серйозний ризик занедужати на діабет 
і розсіяний склероз. 

Четверта група. Хто має цю групу 
крові, часто застуджується, хворіє на 
ГРВІ, грип, ангіну. Велика ймовірність 
гас триту зі зниженою кислотністю. 

Схильність не обов’язково реалізу-
ється. Просто потрібно її враховувати й 
енергійніше вдаватися до профілакти-
ки. Наприклад, за схильності до хвороб 
шлунка – добре харчуватися, вилучив-
ши алкогольні напої й сигарети. Носіям 
другої та четвертої груп крові не зайве 
буде приділити увагу профілактиці он-
козахворювань.

 

цікаво

Телефони для оголошень: 0332-78-22-06, 095-383-43-79    купи-продай     ТОВ «ІА «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ»
ЄДРПОУ 41637310 В ПАТ 

КБ «ПРИВАТБАНК» 
Р/Р № 26003055518827, 

МФО 303440

БУДІВНИЦТВО

 Продам у Луцьку котли (газові, твердо-
паливні, електричні), газові колонки, кон-
вектори, електричні бойлери, радіатори 
опалення (стальні, алюмінієві, біметалічні), 
циркуляційні насоси і насоси для свердло-
вин, обсадні труби для свердловин, запірну 
арматуру і автоматику, газові лічильники й 
регулятори тиску. 050-736-93-28.

 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 виробни-
ка. 050-682-21-71, 096-129-25-88.

 Будівельні роботи в Луцьку та області. 
066-195-31-23.

АВТО

 Продам по запчастинах зерновий ком-
байн «Нива», зерноочисну машину ОВС-
25, зварювальний агрегат САК навісний, 
з приводом від ВВП трактора, ящики для 
висівання трав до сівалки СЗУ – 3 м, 6 м. 
099-754-17-11, 067-332-12-60.

 Продам запчастини до Т-40, Т-25, МТЗ, 
НШ-100, колінвал, стартери, підшип-
ники, пічку ЮМЗ та ін. 066-389-02-25, 
050-088-13-07, 068-907-06-22.

на продуктових складах. Обов’язки: пере-
сування складом на електрокарах, заван-
таження товару та доставка до місця ви-
вантаження. Проходження інструктажу з 
техніки безпеки та отримання прав на во-
діння кара, безплатно видають робочий 
одяг (лише чоловікам). 097-908-64-46 
(Вік торія). Є й інші вакансії, можлива допо-
мога у виготовленні документів. Усі вакан-
сії – 100% безплатні.

 Збір полуниці без шипувок у Польщі (ро-
бота з кінця травня). Проживання та част-
кове харчування – безплатно. Оплата – 
1 злотий за кг (на початку). Запрошуємо 
працівників із біометричними паспортами 
або з будь-якими візами. Без вікових обме-
жень. Допомагаємо у відкритті візи на 9 мі-
сяців. Веземо на місце праці. Виїзд з Ново-
волинська. 097-908-64-46 (Вікторія).

ПОСЛУГИ

 Надаю інформаційні послуги: безплат-
на консультація, повний пакет документів 
на візу: запрошення, візова анкета, стра-
ховка та інше. Луцьк, вул. Ковельська, 1. 
099-315-22-72, Оксана Володимирівна.

 Пробурюю свердловини на воду під 
ключ. Швидко і якісно. 096-391-84-53.

 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.

РІЗНЕ

 Колекціонер купить для власної ко-
лекції ордени Леніна (від 21000 грн) та 
інші ордени й медалі Радянського Союзу. 
067-978-09-98.

 Підприємство закуповує зерно: пшени-
цю фуражну, кукурудзу, ячмінь та трити-
кале. Партії від 22 тонн. Самовивезення. 
Безготівковий розрахунок. 068-566-10-71 
(Мар’яна);  099-371-83-70 (Михайло).

 Відео-, фотознімання урочистих подій, 
організація музичного супроводу. Мож-
ливий виїзд у райони. 050-985-41-13, 
067-194-82-67. 

 Куплю дрова з різних порід дерев (Луць-
кий, Ківерцівський р-ни). 099-721-53-07, 
068-778-78-37, 099-229-46-92.

 Куплю вовну, шкіри нутрії, бобра та інші. 
097-645-15-54, 095-506-01-64.

дієтолог радить ОЖИРІННЯ – ЕПІДЕМІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ

 Продам трактори Т-25, Т-40 АМ у хорошо-
му робочому стані. Доставка в межах Во-
линської області безплатна. 066-470-91-24, 
097-127-72-34.

 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 трактори Т-16, Т-25, Т-40, ЮМЗ-6 
АКЛ, причіп тракторний у хорошому стані. 
Недорого. 096-804-87-33, 066-380-58-82.

 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 трактори МТЗ-80, МТЗ-60 у доб–
рому стані, виробництво – Польща. Недоро-
го. Горохів. 096-162-42-87.

 Продам комбайн для збирання гарбузів, 
трактор МТЗ-82 (мала кабіна), а також за-
сіб проти дротяника. Недорого. Ціна дого-
вірна. 098-461-20-57.

 Куплю трактори МТЗ, Т-40, Т-25 у 
будь-якому стані, а також DongFeng. 
066-380-58-87.

НЕРУХОМІСТЬ

 Терміново продам у центрі смт Рат-
не газифіковану хату з надвірними спо-
рудами і земельною ділянкою 14 соток. 
097-826-74-18, 095-697-91-99.

 Продам трикімн. квартиру в Луцьку на 
вул. Рівнеській, 83а, 5/5 цегл. будинку. Без 
ремонту, 50,5 м2, високі стелі (2,85 м), віль-
не планування, є підвал. Ціна договірна. 
Власник. 095-205-13-16 (до 21:00).

 Продам новий двоповерховий дерев’яний 
будинок з брусу під розбирання (діаметр 
брусу – 80). 068-778-78-37, 099-721-53-07.

 Продам цегляний будинок у Луцьку, р-н 
вул. Львівської, металопласт. вікна, утеп-
лений, усі комунікації, газифікована літ-
ня кухня. Є сарай, курник. Зем. ділянка 
20 сот. У будинку 3 кімнати, кухня. Ціна 
550 000 грн. 099-315-22-72.

 Терміново продам земельну ділян-
ку 0,23 га. Турійський р-н, с. Солови-
чі, вул. Медова, 7. Поряд озеро Велимче. 
066-718-33-01, 067-334-86-65.

 Продам земельну ділянку площею 30 со-
ток під забудову в с. Цеперів Луцького р-ну 
(9 км від міста). Є льох, криниця, тимчасів-
ка. Підведено електрику. Ціна договірна. 
095-077-39-82 (Віта).

 Продам дерев’яний будинок у м. Лю-

бомль, вул. 1 Травня (3 кімн., є літня кух-
ня, гараж, хлів, льох, земельна ділянка 
13 соток). Ціна договірна. 093-008-03-92, 
099-555-94-92.

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

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

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

 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 хату в с. Буркачі, Горохівський 
р-н. 099-635-88-75, 096-731-68-55.

 Продам цегляний будинок в м. Горохів. Усі 
вигоди: хлів, гараж, льох, 0,08 га городу, 
огорожа. Ціна договірна. 098-112-22-48.

РОБОТА

 Спільна польсько-українська агенція. 
Візи, воєводські, робота (Польща, Чехія): 
зварювальники, токарі, фрезерувальники, 
електрики, слюсарі, швачки, помічники ку-
харя, прибиральники, працівники на авто-
радіозавод, м’ясокомбінати. Безплатні ва-
кансії. Робота в Німеччині. 067-455-06-64, 
099-634-80-31.

 Візьму на роботу продавців у продукто-
вий магазин, з/п 7328 грн, офіційне праце-
влаштування, зручний робочий графік. 
Луцьк. 095-704-44-94.

 На харчове та кондитерське виробництво 
потрібні працівники (жінки) для роботи на 
устаткуванні (з/п від 6 тис. грн за 15 змін), 
інженер-механік, водій категорій В, С, змін-
ний слюсар-механік. Навчаємо, праце-
влаштовуємо. 067-382-28-96 (з 10:00 до 
17:00).

 Робота в Польщі, Німеччині: будів. спеці-
альності; різноробочі на склади, фабрики; 
зварювальники, слюсарі, столяри. Висо-
кі зарплати, 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). Робо-
та для жінок – викладання товарів на по-
лиці, прийом і сортування продукції тощо. 
Робочий день – 8-9-10-12 год (6 днів на 
тижд.). Зарплата – 10 зл./год. Житло без-
платне. Чоловіків запрошують на роботу 

Здаємо 2-гу чергу!!!

frt.lutsk.ua  098 660 63 03 
066 660 63 03

Ñòàðòóº áóä³âíèöòâî 3-¿ ÷åðãè çà 
àêö³éíîþ ö³íîþ 8500 ãðí çà ì2!!!

РОЗПРОДАЖ КВАРТИР 
ВIД ЗАБУДОВНИКА!

За даними Всесвітньої 
організації охорони 
здоров’я, понад 

30% населення планети 
має надмірну масу тіла. 
Серед них 16,8% – жінки, 
14% – чоловіки. В Україні 
це 30% дорослого 
населення (у більшості 
країн Європи – 9-20%), 
із них близько 20% 
страждають на ожиріння. 

Очікується, що до 2025 року ці 
цифри значно зростуть: ожирін-
ня матимуть 40% чоловіків і 50% 
жінок планети. Цю недугу ВООЗ 
оголосила неінфекційною епіде-
мією ХХІ століття. Зайві кілограми 
нерідко виправдовують словами 
на кшталт «хорошої людини має 
бути багато», але насправді вони 
завдають безліч неприємностей: 
стреси, невпевненість у собі, хво-
роби. Гладкі люди страждають на 
гіпертонію (75%), діабет (57%), ате-
росклероз судин (20%), стенокар-
дію (20%), артрити (14%). І, що най-
сумніше, тривалість їхнього життя 
скорочується на 12-14 років. 

Дієтологи виділяють дві 
голов ні причини зайвої маси тіла: 
переїдання та малорухомий спо-
сіб життя. Щоб мати струнку фі-
гуру, слід дотримуватися певних 
правил харчування. 

Поєднання харчових про-
дуктів. Білок (який міститься в 

яйцях, молоці, м’ясі, рибі, горіхах, 
квасолі) перетравлюється одними 
ферментами, вуглеводи (містяться 
в цукрі, меді, фруктах) – іншими. 
Тому поєднання білків і вуглево-
дів – неприпустиме. Вуглеводи 
перетравлюються переважно в 
лужному середовищі кишківника, 
а білки – в кислому середовищі 
шлунка. Якщо змішати одне з од-
ним, то цукри перетворюються не 
на моносахариди – фруктозу, глю-
козу, а на спирти й оцтові кислоти, 
що спричиняє бродіння. Фрукти 
треба їсти окремо. Хліб краще 
споживати з маслом; білки, яйця, 
бобові – із зеленними овочами; 
крохмалі (картоплю) – із зеленни-
ми овочами, тваринними й рос-
линними жирами. Молоко пити 
окремо. Усі злакові – із жирами, 
зеленими овочами. 

Сироїдіння. Сира їжа (зелень 
та овочі – окремо й у вигляді сала-
тів) містить ензими, які акумулю-
ють сонячну енергію, вітаміни й 
мікроелементи в потрібному по-
єднанні. Вона має більше лужних 
основ, аніж кислот, що важливо 
для здоров’я, підвищує імунітет, 
має цілющі властивості, є найліп-
шим засобом проти млявості ки-
шок, виліковує багато хвороб. 

«Склянкова» дієта. Сьогодні 
модно користуватися «склянко-
вою» дієтою: сніданок – склянка 
сиру з ложкою сметани й склянка 

значно швидше, тому що організм 
отримує менше калорій. Калорії, 
яких бракує, надходитимуть з від-
кладених на тілі жирових запасів. 

Білкові розвантажувальні 
дні: кефірний – 1000 мл нежирно-
го кефіру на 5-6 прийомів за добу. 
Сирний – 500 г знежиреного сиру 
на 5-6 прийомів. Несолодкий чай, 
вода за потреби. Рибний – 500 г 
вареної риби (тріска, лящ, щука, 
судак) на 5-6 прийомів. Додатко-
во чай, 2 скл. відвару шипшини. 
М’ясний – 500 г відвареного не-
жирного м’яса (без солі) розді-
лити на 5 прийомів. Несолодкий 
чай, вода за потреби. Фруктово-
овочеві розвантажувальні дні: 
яблучний – 1,5 кг яблук на 6 при-
йомів на добу. Овочевий – огірки, 
помідори, капуста (можна чергу-
вати з гарбузами, морквою, буря-
ками) – 1,5 кг на добу. Із сухофрук-
тів (компоти) – 250 г на 1 л води. 
Пити по склянці 5 разів на день. 

Зважування і щоденник. 
Зважування – контроль схуднен-
ня. Не треба часто зважуватися. 
Схуднення – лікування тривале. 
Тому оптимально зважуватися раз 
на тиждень. Дуже корисно вести 
щоденник харчової поведінки та 
маси тіла. Періодичні перегляди 
щоденника дають можливість 
вносити корективи в харчовий 
раціон.

heaclub.ru

lechenie.bg

соку, краще яблучного; на дру-
гий сніданок – фрукти; на обід – 
склянка першого, склянка друго-
го, склянка третього – соки або 
кислі фрукти, овочі; на полуде-
нок – склянка молока; на вечерю – 
склянка тушкованих овочів, риби; 
за годину – склянка кефіру. Разом 
8-10 склянок (1,6-1,8-2 кг).

Розвантажувальні дні. У де-
яких випадках за надмірної маси 
тіла (II-III ступінь ожиріння) і гарної 
переносимості обмеженого раціо-
ну харчування можна худнути з 
використанням розвантажуваль-
них днів: 1-2 або 3 дні на тиждень. 
Зниження маси тіла відбувається 

ЯК ПРАВИЛЬНО ПОЗБУТИСЯ ЗАЙВИХ КІЛОГРАМІВ?
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крізь призму часу

Без Лесі Українки та 
Ігоря Стравінського 
годі уявити історію 

культури Волині кінця 
ХІХ – початку ХХ століть. 
Їх навіки в історії людства 
з’єднав простір – Волинь. 

ОСВІЧЕНІСТЬ І ВИСОКА 
КУЛЬТУРА РОДИН

Геніальних митців об’єднують 
приблизно однакові виховання та 
спосіб життя, властиві інтелігент-
ним родинам середнього достатку 
тих часів, де панували любов та вза-
ємоповага між усіма членами вели-
кої родини. Таке виховання перед-
бачало кілька складових. 

Знання іноземних мов відкрива-
ло шлях до шедеврів світової куль-
тури та культури інших народів, з 
якими доводилося пересікатися 
на життєвому шляху. Ось перелік 
спільних мов поетеси та композито-
ра: російська, німецька, французь-
ка, англійська, можна ще згадати 
класичні мови – латинь та грецьку. 
«Леся ж була виключно здатна до 
мов... Це в неї була драгоманівська 
риса», – пригадувала Ольга Косач-
Кривинюк.

Вона володіла також італій-
ською, польською, болгарською. 
Знання мов стало поетесі в пригоді 
під час перебування за кордоном 
і для спілкування, і як спосіб заро-
бітку. Стравінський же ще підлітком 
був перекладачем для батька під 
час перебування у Німеччині. Потім 
доля змусила його спілкуватися ще 
й французькою та англійською мо-
вами. А як професійний компози-
тор у своїй творчості він звертався 
аж до шести мов (окрім згаданих, 
ідеться ще про давньоєврейську та 
грузинську).

ЗАХОПЛЕННЯ 
ЖИВОПИСОМ І 
ЛІТЕРАТУРОЮ

Тодішнє виховання годі уявити і 
без образотворчої складової, що не 
оминула ні Лесю Українку, ні Стра-
вінського. Для першої це почалося 

ЛЕСЯ УКРАЇНКА ТА ІГОР СТРАВІНСЬКИЙ: 
ЩО ПОЄДНУВАЛО ДВОХ МИТЦІВ
з вишивки, а завершилося навчан-
ням малювання у школі М. І. Мураш-
ка та створенням олійними фарба-
ми «дуже гарних картин». Другий 
же брав уроки у К. Я. Крижицького, 
малював пейзажі Петербурга. Під 
час перебування в Устилузі ходив 
на етюди, залишивши таким чином 
живописні зразки устилузьких пей-
зажів. Слід відмітити й тісні духов-
ні стосунки у юнацькому віці між 
діть ми й батьками та найближчими 
родичами, коли Леся та Ігор, при-
близно в одному віці, радилися з 
ними чи сповіщали їх про коло сво-
го читання.

У Лесі Українки, зокрема, повага 
до думки найближчих родичів збері-
галася все життя. Так, після читання 
«Лісової пісні» в родинному оточен-
ні вона пише матері, що успіх п’єси 
в домашньому колі вважає за вели-
кий тріумф. Серед спільних авторів 
слід згадати Пушкіна. П. А. Косач «з 
Пушкіна багато знав напам’ять – 
всі казки та «Руслана і Людмилу»... 
дуже гарно читав уголос». І Пушкін 
присутній у Лесі Українки в листах 
у вигляді прямих та прихованих ци-
тат. У родині Стравінських був культ 
Пушкіна.

ЇХ НАДИХАЛА ВОЛИНЬ
Загострене сприйняття навко-

лишнього середовища, природи 
Волині, творчий запал, а Лесею 
Українкою перш за все рухало ба-
жання ще й зберегти українську 
фольклорну спадщину, акцентува-
ли увагу обох митців на спільній 
точці дотику, на спільному джере-
лі натхненної творчості і в слові, 
і в музиці. Йдеться про фольклор 
Волині, що присутній в двох гені-
альних творах початку ХХ століт-
тя: у слові «Лісової пісні» і в музиці 
«Весни священної». Лесі Українці 
належить власноручний запис ме-
лодій українських пісень на Волині 
(колодяжненські пісні), наспіви ме-
лодій М. В. Лисенку, К. Квітці. 1903 
року в Києві світ побачила тонень-
ка книжка (37 с.) під назвою «Дитячі 

що настала мить – la folia divine (бо-
жественне безумство), яка дарує 
справжнє щастя.

У Ігоря Стравінського під час 
завершення роботи над балетом 
«Жар-птиця» у квітні 1910 року пе-
ред очима виникла картина священ-
ного язичницького ритуалу, образи 
старців, що сидять колом, старень-
кої в білячій кожушині, яка біжить з 
хворостиною у руках. Стравінський 
зазначає, що йому допомагав тіль-
ки його слух; він чув і записував те, 
що чув; він – та посудина, крізь яку 
пройшла «Весна священна». І в лис-
ті до друга А. Римського-Корсакова 
в березні 1912 року композитор пи-
сав: «Боже мій, яке щастя мені, коли 
я почую це. Приїзди, дорогий, тіль-
ки приїзди! Навіть говорити не тре-
ба, а тільки почути це». Насичений 
емоційний стан обох митців під час 
роботи – природний, але є й дивні 
збіги.

Леся Українка розпочинає ро-
боту над «Лісовою піснею» у липні 
1911 року, а чорновий варіант п’єси  
датовано 25 липня того ж року. Саме 
десь у середині липня того ж року 
відбувається зустріч Ігоря Стравін-
ського та Миколи Реріха в Талашкі-
но і вони розробляють один з варі-
антів балету «Весна священна», над 
яким Стравінський уже розпочав 
активно працювати. Створене май-
страми настільки виходило за межі 
звичного, що вони обоє опинилися 
по завершенні творів приблизно 
в однаковому стані. Леся Українка 
вагалася у визначенні жанру «Лісо-
вої пісні»: «Marchendrama (драма-
феєрія) – те й не те. Як би його 
сказати? Драма-казка – чогось не-
зграбно». Щодо балету, то його на-
зивали і «Віншування весни», і «Ве-
лика жертва», і «Освячення весни», 
і «Весняні привиди», і «Замовляння» 
тощо.

А ще і для поетеси, і для компо-
зитора їхні твори постали своєрід-
ним іспитом, обрядом посвячення, 
бо кожен з них опинився на межі 
життя і смерті. 

  Олена ОГНЄВА
hroniky.com

сповідь ОБІЦЯВ ОДРУЖИТИСЯ, 
А ЗРОБИВ НАЙМИЧКОЮ    

  Марта ЮЛАНТОВА

Молодість я присвятила 
папіку – удвічі 

старшому чоловікові, 
який змарнував мені 
життя. Заради Миколи 
Андрійовича я залишила 
інститут, переїхала в 
незнайоме місто і фактично 
стала для папіка коханкою, 
домогосподаркою, шеф-
кухарем, особистим 
секретарем, виконувала 
всі його забаганки. Він 
постійно дурив голову, що 
розлучиться й одружиться 
зі мною, але...

Зараз пожинаю плоди влас-
ної легковажності, адже все мог-
ло скластися інакше, якби я була 
скромнішою. А тоді хотіла отри-
мати все й відразу, купатися в роз-
кошах... Мої батьки працювали в 
райцентрі на заводі, ми мешкали у 
двокімнатній квартирі. Особливих 
статків не нажили, бо мама й тато 
були переконані: гроші заробляють 
чесним шляхом. Ми з сестрою в це 
вірили, доки не стали студентками. 
В інституті побачили, як одягаються 
однокурсники, скільки грошей ви-
трачають на розваги... А нам батьки 
пояснювали, що от ми вивчимося, 
підемо на свої зарплати – тоді буде-
мо витрачати зароблене на власний 

лася екологічно чистими овочами 
та фруктами. Удома він пояснив, що 
найняв за оголошенням жіночку, 
яка житиме на дачі й доглядатиме 
за нею. 

Коли Микола поїхав у Київ, я 
мало не вкоротила собі віку. Це 
був такий сором, таке принижен-
ня! Звісно, на яку роль у його житті 
могла претендувати провінціалка з 
атестатом про середню освіту? Зва-
живши усі за і проти, я вирішила... 
залишитися. А що, мала повернути-
ся додому й згоріти від сорому? 

Микола приїжджав по кілька 
разів на тиждень і залишався на 
ніч. Після сварок завжди привозив 
якісь подарунки: то золотий лан-
цюжок, то перстень, то сережки. 
Найгірше мені було пережити, коли 
його сини влаштовували на дачі гу-
лянки. Я мусила сидіти у літній кухні 
й не показуватися, а потім прибира-
ти після них. 

Зараз мені 38. Ні освіти, ні сім’ї, 
ні дітей... Та я навчилася відганяти 
від себе песимістичні думки за до-
помогою спиртного. У їхньому під-
валі багато пляшок із заморськими 
напоями, ніхто й не помічає, скільки 
я випиваю. Поставлю перед собою 
келих з вином і уявляю, як склало-
ся б моє життя в рідному місті. Бачу 
себе простою вчителькою, заміж-
ньою за одногрупником Юрком, 
у нас трійко дітей: дві доні й син. 
Та розумію, що сама вибрала таку 
долю і нарікати нема на кого...

розсуд. Я цього не хотіла розуміти й 
поставила за мету будь-що виїхати з 
провінції, щоб жити в розкоші, а не 
рахувати кожну копійку. 

У 18 років мені випав такий 
шанс – я познайомилася зі старшим 
удвічі Миколою Андрійовичем, 
який розпочинав політичну кар’єру. 

Він одразу сказав, що одружений, 
має двох дітей. Але скаржився, що 
вони з дружиною – наче чужі люди, 
живуть разом заради синів. Та й 
для службового просування по-
трібна незаплямована біографія. 
Він казав, що закохався у мене, що 
я – уособлення його юнацьких мрій, 

покликав з собою у Київ. Обіцяв ви-
найняти квартиру, розлучитися й 
узаконити наші стосунки. А я ніби 
й чекала цього запрошення, тому 
погодилася без зайвих роздумів. 
Звісно, батьки перечили, просили 
схаменутися, погрожували, що не 
приймуть додому з немовлям у по-
долі... Але мені все було байдуже. 

Перші три роки я жила, наче в 
казці. Микола грошей не шкодував: 
винайняв мені квартиру, купував 
дорогий одяг, ми ходили в ресто-
рани. Поступово почав натякати, 
що харчуватися корисніше удома, 
і я навчилася готувати. Купив мені 
комп’ютер, щоб набирала його про-
мови, а потім – книжки. Згодом ста-
ла помічати, що Микола стає неке-
рованим: міг на мене підняти руку, 
обізвати, принизити у присутності 
інших людей. А коли побудував за 
містом дачу й поселив мене там, 
казка скінчилася. Почалася сувора 
реальність. 

Миколу неначе підмінили. Він 
категоричним тоном повідомив, 
що розлучатися не планує, а поза-
шлюбні діти йому не потрібні. І мене 
задарма він утримувати не має на-
міру: я мушу обробляти його при-
садибну ділянку, щоб сім’я харчува-

А все могло бути інакше...

ігри, пісні й казки з Ковельщини, 
Луччини, Звягельщини на Волині», 
яку видало Товариство дослідників 
Волині. У виданні також зазначено: 
«Зібрала Л. Косач. Голос записав К. 
Квітка». Відомі й пізніші видання 
1917, 1918 років.

У травні 1908 року Леся Укра-
їнка та Климент Квітка знаходять 
кошти й організовують експедицію 
для записування мелодій україн-
ських дум, що засвідчено в листі 
до матері від 27 червня 1908 року. 
Робота триває і в листопаді того ж 
року, коли подружжя записує в Ялті 
на фонограф думи від кобзаря Гната 
Гончаренка.

Стосовно Стравінського, то 
1907-1908 роками датовано фото, 
яке зафіксувало його родину на 
ґанку власного будинку в Устилузі. 
На передньому плані сидить і грає 
лірник, на задньому – Ігор Стравін-
ський, який схилився з олівцем над 
зошитом. Про «Весну священну» сам 
композитор писав, що він не може 
сказати точно, яка частина «Весни» 
з’явилася в Устилузі, але знав на-
певно, що на початкову мелодію 
фагота він натрапив перед від’їздом 
з Устилуга. Про що саме йдеться – 
незрозуміло: це могла бути мелодія 
з друкованого фольклорного ви-
дання, а могла бути почута й запи-

сана. Є «Ескізна тетрадь» – робочий 
зошит часів створення балету «Вес-
на священна».

Дослідникові Г. Головінському 
вдалося виявити подібність деяких 
записів Стравінського до дум, що за-
писані у знаменитого кобзаря Гната 
Гончаренка. Він також визначає, що 
серед інших записів «Ескізної тетра-
ді» є приклади, які зафіксовано у 
виданні «Народні мелодії з голосу 
Лесі Українки». Пошуками волин-
ських коренів «Весни священної» 
наприкінці ХХ століття опікувалися 
М. Лобанов та О. Ошуркевич в Усти-
лузі, хоч фольклор станом на кінець 
ХХ століття значно відрізняється від 
зразка першого десятиріччя того ж 
століття.

ГЕНІАЛЬНІ ТВОРИ 
МИТЦІВ: ПИСАНІ НА 
ВОЛИНІ, ПИСАНІ ПРО 
ВОЛИНЬ

«Лісова пісня» з’явилася, як 
писала Леся Українка, тому, що 
вона згадала волинські пісні й за-
тужила за ними; тому, що Мавку в 
«умі держала» ще відтоді, як мати в 
Жаборицях «щось про мавок роз-
казувала»; тому, що в Колодяжному 
місячної ночі бігала самотою в ліс, 
аби їй «привиділась мавка»; тому, 
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Леся Українка Ігор Стравінський
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Обмеження живуть лише в нашій свідомості. Але якщо ми використовуємо уяву, 
наші можливості стають безмежними. Джеймі Паолінетті
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невигадана історія ЛЕТИ, СИНИЧКО, ЛЕТИ!  Наталія ЛЕГКА

Валентина з Василем побралися, 
коли обом виповнилося по 
дев’ятнадцять років. Дружили 
ще зі школи, тому ніяк не могли 
дочекатися, поки закінчать 
училище. Бабуся Дуня переписала 
на молодят хату, тож онуки 
були дуже вдячні їй за те, що 
мають власне сімейне гніздечко. 
Незабаром знайшлася у молодят 
донечка Софійка. Особливо 
радів їй батько. Але за красиві 
сині очі почав називати дівчинку 
Синичкою. Так і приліпилося до неї 
це ім’я.

Та біда не лісом ходить, а поміж людей. Ва-
силь несподівано захворів. Валя, коли усвідо-
мила, що всі її надії на чоловікове одужання 
розбиваються об сувору реальність, то й руки 
опустила. Він повернувся додому доживати. 
Не минуло й півроку, як жінка поховала його 
поряд із бабусею. Тужила, плакала, заледве 
волосся на голові не рвала, та підняти з домо-
вини коханого не могла.

Того року Софійка пішла в перший клас. 
Час минав, біль притуплявся, але не лікувало 
його ніщо: ні успіхи доньки-відмінниці, ні під-
тримка рідних, ні хороша зарплатня на робо-
ті. Щоб заснути вночі, почала пригублювати 
по чарочці домашнього саморобного вина. 
Згодом перейшла на міцніші напої. А ще че-
рез трохи у неї в хаті вже почали збиратися 
нехороші компанії. За пиятикою все частіше 
забувала попорати господарство, довести 
до ладу город. Та й доньку свою занедбала. 
Софійці лише шістнадцять, а всі домашні кло-
поти – на її тендітних плечах. У найважчі хви-
лини дівчина згадувала батька та його ніжне 
«Синичко ти моя». Забившись у куток, вилива-
ла гіркоту слізьми.

Того дня у Валиній хаті знову зібрали-
ся любителі чаркування. Гуляли цілісінький 
день, кілька разів ходили на точку по само-
гон. Вже й місяць заглядав у вікно, а вони все 
не розходилися.

– Ти, Валько, найкраща подруга, – прихва-
лював господиню сорокарічний Іван.

– Так, я така, – ледве обертала язиком жін-
ка.

– Тобі для друзів нічого не шкода, – підли-
вав єлею на душу Степан.

– Не шкода, – підтакувала Валя.
– То, може, ще по одній? – допевнявся 

Іван.
– У мене грошей немає, – розводила рука-

ми господиня.
– А в мене є, – вивернув кишені Степан.
– То біжи до Маньки по пляшку! – в один 

голос загукали Валя з Іваном. 
– А ми тут побалакаємо про те, про се, – 

моргнув до жінки Іван.
Поки Степана не було, базікали про аби-

що.
– О, доня, – крізь гикавку Валентина ледве 

вимовляла слова.
– Йшли б ви, мамо, спати. Та й дядькові 

Іванові вже пора додому, – дівчина постала 

перед ними в самому халатику та капцях.
– Яка в тебе дівка гарна! – як шкідливий 

кіт, облизався Іван.
– Вся в маму!
– І доросла вже. Віддай мені за дружину, – 

раптом спало йому на думку. – Щодня приго-
щатиму.

– Малолітня ще, в школу ходить...
– Та яка ж вона малолітня? Вже вища 

за тебе, – зміряв з голови до п’ят. – Давай 
вип’ємо, тоді, може, й домовимося.

У ту чарку ніби хтось отрути налив, а не 
горілки. Від неї у Валі розум помутнів. Довго 
не приставала на Іванову пропозицію, але 
врешті погодилася:

– Добре, Іване, забирай мою Синичку.
...Врятували Софійку односельці, коли 

рано-вранці виганяли худобу на пашу. По-
бачили, як розхристана, простоволоса, наче 
навіжена, бігла дівчина топитися до річки. 
Витягнули з холодної води і принесли додо-
му. Не могла вимовити жодного слова, тільки 
зубами цокотіла. Трусило дівчину, як у лихо-
манці. Заспана мати ледве встала з постелі, 
спотикаючись, підійшла до доньки і спробу-
вала погладити по голові. Та Софійка відсах-
нулася. Ніби від прокаженої. Уже згодом люди 
довідалися, що цілісіньку ніч її ґвалтував Іван. 
Дівчина відбивалася, кричала, кликала матір 
на порятунок, але та не чула, бо спала мерт-
вим сном.

– У міліцію його! – вимагали односельці. 
– Нехай його ґвалтують у буцегарні, як він над 
тим дитям познущався.

Та Валя не поспішала з рішенням. Ніби 
лихий нашіптував їй на вухо не писати заяви 
на чоловіка, що кілька років ніколи без пляш-
ки до її хати не заходив. А потім заявила: не 
хоче, щоб Софійку по експертизах тягали та 
по судах. Люди поговорили-поговорили, та й 
вгамувалися. А згодом Валентина стала помі-
чати, що в доньки животик округляється.

– Женися, Іване, на Синичці, бо скоро 
дитина у вас буде, – покликала майбутнього 
зятя.

Наче заупокійною молитвою було те він-
чання для дівчини. Після весілля перебрався 
Іван до Валентини з пожитками. Знущався з 

молодої дружини, як хотів. А вона на кожне 
його та материне слово мовчала.

– Оніміла з горя, – шкодували її сільські 
жінки. – Не кричала навіть тоді, коли наро-
джувала.

Софія звикла до такого життя, яке панува-
ло в їхній хаті. У душі навіть раділа, коли мати 
та Іван напивалися до безтями, отже, цілісінь-
ку ніч спокійно спатиме біля сина, не зачіпа-
тиме її осоружний чоловік. А на ранок бігла на 
інший край села – несла здавати молоко, бо 
за рахунок господарства й виживали. 

Того дня, коли повернулася із заготі-
вельного пункту, Івана в хаті не було. «Знову 
п’янезний прилізе», – подумала і заходилася 
порати господарство.

– Ти у магазин пішла б та хліба купила, – 
озвалася мати, очухуючись від пиятики.

– Може, Іван здогадається, купить.
– Еге ж, здогадається він. А дитині що даси 

до борщу?
Накинула чисту сукенку, замазала то-

нальним кремом синець під оком і побігла в 
крамницю. Там під парасолькою проти сонця 
вже зібралася хлопчача компанія: розпивали 
пиво й голосно про щось розмовляли. Серед 
молодиків крутився і її чоловік в очікуванні, 
що хтось наллє.

– Іване! Іване! – гукнула. – Чого ти там 
трешся? Гайда додому, – спробувала вплину-
ти на нього. Але той лише байдуже махнув ру-
кою, мовляв, відчепися. Зате на її голос озир-
нувся молодик у камуфляжному одязі.

– О, Синичко! – радісно вигукнув, впізнав-
ши. – Як життя?

Софійка розгледіла у юнакові колишньо-
го однокласника, який недавно повернувся з 
АТО.

– Добре, – відповіла стиха.
– А ти ще гарнішою стала, ніж у школі, – 

сипав компліментами Павло. – Кажуть, заміж 
вийшла, сина народила...

– Народила, – і опустила очі.
– А чоловік твій хто? – не відпускав одно-

класницю хлопець, міцно тримаючи за руку. 
– Я ж в тебе був закоханий ще змалечку. Та піс-
ля дев’ятого класу як поїхав із села, то тільки 
тепер повернувся. То хто ж твій чоловік?

– Я! – наче півень, підскочив Іван до Пав-
ла, намагаючись вирвати у хлопця руку дру-
жини.

– Діду, ти себе в дзеркало бачив? – засмі-
явся атовець.

– Павле, відпусти, це й справді мій чоло-
вік, – просила жінка.

Але підігрітий пивом хлопець не вірив 
своїм вухам, аж поки інші чоловіки не почали 
підтакувати Іванові.

– А це в тебе що? – придивився юнак до 
Софіїних синців на обличчі та руках. – То це 
ти так молоду дружину любиш? – всередині у 
нього закипіла злість.

– Не твоє діло, – огризнувся Іван. – Моя 
дружина – що хочу, те й роблю, – і несподіва-
но зацідив демобілізованому кулаком межи 
очі.

Павло витримав удар, увесь наїжачився 
і, ніби танк, посунув на Івана. Той зіщулився, 
бо зрозумів, що справи кепські, але не хотів 
поступатися. Зав’язалася бійка. Чоловіки зче-
пилися не на жарт.

– Та покинь ти того пияка, – загукали хлоп-
ці до Павла. – Здався ж він тобі!

– Е, ні, так йому не минеться. Нехай знає, 
як зобижати жінок...

– Він її не лише лупцює, а й ґвалтує, – за-
висла над гуртом чиясь фраза, яка ще більше 
розлютила хлопця.

Іван нутром відчув, що не переможе про-
тивника, і вийняв з кишені складаний ніж та 
спрямував на Павла. Але куди йому було бо-
ротися з по-спортивному сильним молоди-
ком! Павло легко вибив ніж із рук нападника. 
А потім відбулося щось таке, чого ніхто не очі-
кував: через якусь мить той ніж уже стирчав у 
Івановій грудині, а густі краплі крові бризкали 
на землю. Коли приїхала швидка, Іван вже Бо-
гові душу віддав.

– Прощавай, Синичко! – гукнув Павло ко-
ханій однокласниці, коли його садовили в по-
ліцейську машину. – Лети! Тепер ти вільна...

Софійка ще довго дивилася йому вслід 
і подумки обіцяла дочекатися із в’язниці. А 
вночі її наснився батько. «Усе буде гаразд, Си-
ничко», – втішав. Лише перед ранком його об-
раз розчинився в літньому тумані.

sunny7.ua

Біда не лісом ходить, а поміж людей
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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 Я вважав тоді, та й тепер вважаю, що незалежно від того, скільки роботи в людини, 

вона має знайти час для фізичних вправ, як знаходить його для їди. Махатма Ганді

ЗЛОВИЛИ У БАСЕЙНІ 
СІМ МЕДАЛЕЙ
Харків 

Волиняни привезли з Харкова комп-
лекти нагород чемпіонату України з пла-
вання. Це був відбір найсильніших на 
чемпіонат Європи та чемпіонат Європи 
з плавання серед юніорів.  Волиняни ви-
ставили на змагання 15 спортсменів, які 
привезли додому 7 нагород – 3 золоті та 
4 бронзові. Дана Ахмедова на дистанції 
50 м брасом стала чемпіонкою серед 
дорослих та серед молоді, а на дистанції 
100 м брасом – бронзовою медалісткою 
серед молоді та шостою серед дорос-
лих. 

Юлія Смаль на дистанції 100 м брасом 
виборола бронзову медаль серед дорос-
лих та на дистанції 50 м брасом бронзу 
серед дорослих, на 100 м батерфляєм ви-
борола четверте місце серед дорослих.

Максим Ткачук на дистанції 200 м 
брасом виборов бронзову медаль се-
ред молоді, а також виконав норматив у 
штатну збірну України. 

Юрій Прокопчук на дистанції 50 м 
брасом став чемпіоном серед молоді та 
четвертим серед дорослих.

Богдан Куява на дистанції 50 м ба-
терфляєм виборов бронзову медаль се-
ред молоді.

 

«СТАРИЙ ЛУЦЬК-
УНІВЕРСИТЕТ» – У 
ПІВФІНАЛІ ПЕРШОЇ ЛІГИ
Кропивницький

Мінімальною кількістю матчів ско-
ристалися баскетболісти «Старого 
Луцька-Університету», щоб потрапити 
в число найкращих чотирьох команд 
ліги. Після домашньої перемоги над «Зо-
лотим Віком» з Кропивницького 90:74 
наші хлопці здобули вікторію і на пар-
кеті суперника з рахунком 81:79. Луча-
ни переважно були попереду, але на 
початку завершальної чверті господарі 
зрівняли рахунок 62:62. Втім розвинути 
успіх підо пічні Володимира Журжія їм не 
дали. Найближчими днями лучани дізна-
ються, хто стане їхніми суперниками у 
півфінальній серії. 

ПЕРЕМОГИ ВОЛИНЯН 
МИНУЛОГО ТИЖНЯ

ЛЕГКА АТЛЕТИКА. Волинянин Дмит-
ро Собчук виграв золоту медаль на чем-
піонаті Асоціації балканських легкоатле-
тичних федерацій (ABAF) зі спортивної 
ходьби на 20 км. 

Він відбувся 14 квітня в місті Зреня-
нин (Сербія). 23-річний Дмитро Собчук 
фінішував із часом 1:26.27 год. Українці 
взяли участь у чемпіонаті Балкан зі спор-
тивної ходьби вперше в історії. 

БОКС. Ковельчанин Юрій Зубчук 
переміг у турнірі з профі-кікбоксингу в 
Польщі. Майстер спорту міжнародного 
класу ковельчанин Юрій Зубчук на прі-
звисько RAPTOR у жорсткому протисто-
янні вирвав перемогу в білоруського 
бійця Дмітрія Валенти.

АКРОБАТИКА. Волинянки посіли 
друге місце на чемпіонаті світу зі спор-
тивної акробатики, який відбувся в 
Антверпені (Бельгія). Волинь і Україну в 
Бельгії представляли вихованки облас-
ної дитячо-юнацької спортивної шко-
ли Дарина Пом’яновська, Олександра 
Мальчук та Вікторія Куніцька. Волинське 
тріо виступало у віковій категорії 12-18 
років і серед 10 країн-учасниць наші 
акробатки вибороли срібні медалі. 

плавання

баскетбол

додому – з медалями

історія

не дотягнуливолейбол

ТІ, ЩО САЛЮТУВАЛИ ГЕББЕЛЬСУ 
  Іван БОГДАНОВИЧ 

Ця подія трапилася майже 
вісімдесят років тому, проте 
й досі залишається однією 

з найганебніших сторінок в історії 
футбольної збірної Англії.

У наші дні точиться полеміка щодо того, 
чи варто футбольним збірним їхати у гості до 
карликового диктатора Путіна, а міністр за-
кордонних справ її величності Боріс Джонсон 
порівнює Гітлера з Путлом. Окрім Великобри-
танії, до дипломатичного бойкоту російського 
мундіалю долучилися Іспанія, Ісландія, Данія 
та Польща. Їхні офіційні представники точно 
не відвідають мундіаль. Можливо, ці намаган-
ня Туманного Альбіону, крім справедливої 
жаги помсти за отруєння агента Скрипаля в 
Солсбері, ще й є спробою частково зафарбу-
вати некрасивий вчинок футболістів їхньої 
країни у 1938 році. 

Отож, уявімо собі сонячний травень 
1938-го. Місяць тому Німеччина окупувала 
Австрію. І саме з футбольною збірною рейху 
грати тепер збірній Англії. А грати треба, аби 
німці не заявили на увесь світ, що британці – 
слабаки. Про організацію цієї товариської зу-
стрічі Гітлер подбав ще в 1935 році. Він чудо-
во розумів, що футбол у його руках ставав 
демонстрацією сили та важелем пропаганди. 
Британський посол в Берліні Невілл Хендер-
сон сигналізував своєму уряду, що нацисти 
шукають перемог, щоб підсилити свій режим. 

Розмови про проведення матчу, як і ни-
нішня історія з чемпіонатом світу в Росії, 
розкололи суспільство в Англії на два та-
бори – одна частина вбачала у подібному 
дійстві неприйнятну річ, інша ж заявляла, що 
футбол – поза політикою. Британські політики 
розуміли, навіщо Гітлер запрошував до себе 
футболістів, але відверто боялися погіршен-
ня британсько-німецьких відносин у випадку 
скасування гри. При цьому чиновники бояли-
ся грати у Лондоні, бо тоді на вулиці могли б 
вийти протестувальники-антифашисти. 

Навіть коли англійська федерація футболу 
повідомила про товариське турне збірної (Ні-
меччина, Швейцарія та Франція), дискусії три-

вали. Але політики таки наполягли на тому, 
щоб їхати на гостину до нацистського пекла. 
Перший матч товариського туру запланували 
на 14 травня на берлінському «Олімпіаштадіо-
ні» проти німців. 

Збірні вже були готові вийти через тунель 
до стотисячного стадіону, аж тут британська 
влада отримала прохання-вимогу від німців, 
щоб і їхні футболісти віддавали честь нацист-
ській верхівці. Зрозуміло, у якій манері це 
треба було робити в Німеччині. 

До слова, за два роки до того британська 
олімпійська команда відмовилася зігувати на 
Іграх 1936 року в Берліні. От і зараз лідери 
футбольної збірної Стенлі Метьюз, Кліф Бас-
тін, Віктор Вудлі та інші вибухнули гнівом – 
про жодні вітання не може бути й мови. 

«Усі гравці Англії були переповнені лют-
тю й виступали категорично проти. Я в тому 
числі, – згадував Стенлі Метьюз, якому на той 
момент виповнилося 23 роки. – Едді Хепхуд, 
шанований та відданий капітан, помахав 
пальцем чиновнику, який запропонував нам 
піднести руку до сонця, сказавши, що він 

може робити із його нацистським вітанням, і 
притулив при цьому руку до сідниць».

Для того щоб заспокоїти збірників, у сло-
весну перепалку втрутився британський по-
сол в Німеччині, який наголосив, що нацист-
ське вітання буде лише формальністю, а не 
підтримкою режиму. 

Через кілька хвилин команди стояли пе-
ред очима Йозефа Геббельса, Германа Герінга 
та Рудольфа Гесса (фюрер був відсутній). Ко-
манди вишикувалися в центрі й родоначаль-
ники футболу таки підняли руки в повітря...

Той матч Англія легко виграла 6:3, але 
через багато років BBC назвала гру одним із 
найпохмуріших моментів в історії спорту. По-
сол Хендерсон сповістив про теплі стосунки 
в майбутньому, а британська футбольна асо-
ціація висловила німцям особливу вдячність. 
Преса назвала зігування вкрай потрібним 
кроком, а інформація про спротив англій-
ської громадськості на сторінки газет не по-
трапила. 

Скажете, що футбол поза політикою? Еге 
ж...

zaxid.m
edia

Усі наші плавці – вихованці СДЮСШОР 
з плавання Луцької міськради

Сумновідомий початок матчу збірних 
Німеччини та Англії, 1938 рік

ПЕРШЕ СРІБЛО ЗА П’ЯТЬ РОКІВ

Южне

Волейболістки «Волині-
Університету-ОДЮСШ» 

уперше з 2013 року вибороли 
срібні медалі чемпіонату України 
в Суперлізі. Омріяне друге місце 
здобуто у карколомній боротьбі з 
тернопільською «Галичанкою». 

За іронією долі, головною дійовою осо-
бою фінальних матчів жіночої Суперліги 
стали не чемпіонки з южненського «Хіміка» 
й навіть не призерки, а команда, яка в під-
сумку залишалася поза п’єдесталом поша-
ни. Запорізька «Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ» втра-
тила останні надії на призерство вже після 
першого матчу, проте не задовольнилася 
роллю скривджених дівчат, а напряму втру-
тилася в розподіл другого та третього місць. 
Запоріжанки добряче насолили й лучан-
кам, спочатку зігравши з ними важку і довгу 

п’ятисетову партію, а потім і тернопільській 
«Галичанці», повернувши лучанок на другу 
позицію в чемпіонаті. Хоча головним чин-
ником стала перемога нашої команди над 
тернополянками 3:0, така собі відплата за 
поразку в першому домашньому турі. У 
Южному «Волинь-Університет-ОДЮСШ» ви-
грала два з трьох матчів і заслужено взяла 
друге місце. 

Після фіналу головний тренер лучанок 
зазначив, що є великий шанс привезти до 
Луцька в наступному сезоні єврокубки. 

До символічної збірної чемпіонату уві-
йшла гравець луцької команди Олена Ру-
дик. А приз Fair Play дістався ліберо «Воли-
ні» Насті Карасьовій. 

Отож, фінальні матчі Суперліги завер-
шилися так: «Хімік» – 21 очко, «Волинь-
Університет-ОДЮСШ» – 10, «Галичанка» – 7, 
«Орбіта» – 4.

Двох волейболістів з луцької 
команди «Олюртранс» – Віктора 
Положевця й Володимира Бортніка – 
визнали найкращими гравцями у 
Вищій лізі Чемпіонату України з 
волейболу 2017-2018 років.

Вже більш як 15 років чоловіча волей-
больна команда з Луцька не досягала таких 
високих результатів, як цьогоріч, вивівши Во-
линь на четверте місце в Україні. У 2002 році 
команда «Підшипник» міста Луцька була дру-
гою – це останній найвищий результат.

У першому фінальному турі «Олюртранс» 
виграв два з трьох матчів і їхав на другий з 
надіями на медалі. Ймовірно, ключовою там 
стала поразка від сумчан. І волиняни дали 
справжній бій лідерам, програвши з боже-
вільним рахунком. Судіть самі: 2:3 (27:25,21:2
5,20:25,25:23,10:15). 

Поступилися наші хлопці і «Зміївському 
енергетику» та «Фавориту» – двічі по 1:3. Від-
так «Олюртранс» фінішував четвертим.

У ТРАВНІ 1938 РОКУ ЗБІРНА АНГЛІЇ ЗІГРАЛА В 
БЕРЛІНІ НАЙПОХМУРІШИЙ МАТЧ В ІСТОРІЇ СПОРТУ

«ОЛЮРТРАНС» – 
ЧЕТВЕРТИЙ В 
УКРАЇНІ З-ПОМІЖ 16 
ОБЛАСНИХ КОМАНД

uk.w
ikipedia

fvu.in.ua

fvu.in.ua

Лучанкам поки важкувато боротися з 
чинними чемпіонками країни, але «своє» 
друге місце наші дівчата вибороли

Дебют «Олюртрансу» у 
Вищій лізі успішний – наші 
вийшли в фінальну четвірку
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Завжди можна стати найкращим. Тайгер Вудс

  Іван БОГДАНОВИЧ
Київ

ФІНАЛИ У ПІВФІНАЛАХ: 
МЮНХЕН І ЛОНДОН 
ПРОТИ МАДРИДА
Швейцарія

Відбулися жеребкування 
півфіналів двох 
найпрестижніших клубних 
футбольних турнірів у світі.

Півфінальні пари Ліги чемпіонів се-
зону 2017-2018 років мають такий ви-
гляд: «Баварія» (Мюнхен) – «Реал» (Мад-
рид) та «Ліверпуль» (Англія) – «Рома» 
(Італія).

Перші матчі відбудуться в Мюнхе-
ні та Ліверпулі відповідно 24-25 трав-
ня. Матчі-відповіді заплановано на 
1-2 травня, а фінал відбудеться в Києві 
26 травня.

Результати жеребкування півфіналів 
Ліги Європи такі: «Олімпік» – «Зальц-
бург», «Арсенал» – «Атлетіко». 

Перші матчі 1/2 фіналу пройдуть 
26 квітня, матчі-відповіді – 3 травня. Фі-
нальну зустріч заплановано на 16 трав-
ня в Ліоні.

КУБОК ФЕДЕРАЦІЇ – 
У КОВЕЛЬЧАН
Луцьк

Для підготовки до відновлення 
чемпіонату Волинської області 
кілька команд зіграли в Кубку 
Федерації футболу Волині. До 
фіналу пробилися «Ковель-
Волинь» і «Торпедо» з Копачівки. 

У вирішальному матчі на стадіо-
ні «Підшипник» ковельчани від само-
го початку гри володіли перевагою та 
впевненіше контролювали м’яч на полі. 
На 23-й хвилині у свої ж ворота поціли-
ли наші суперники (автогол), а згодом 
Олександр Ліщук, Андрій Заліпа та Ар-
тем Ющук (двічі) закріпили перевагу ко-
вельчан. У підсумку – перемога команди 
тренера Юрія Романчука з рахунком 
5:1. 

ВІДЕОПОМІЧНИК 
ПОВЕРНУВ КОМАНДИ 
НА ПОЛЕ
Німеччина

Під час матчу чемпіонату 
Німеччини між «Майнцом» і 
«Фрайбургом» (2:0) стався 
незвичний епізод з використанням 
системи відеоповторів VAR. 

На останніх секундах першого тай-
му захисник гостей перервав атаку, зі-
гравши рукою у власному штрафному 
майданчику. Незважаючи на протести 
гравців «Майнца», головний арбітр Гвідо 
Вінкманн не став призначати пенальті й 
відправив команди на перерву.

Однак дорогою в роздягальню ві-
деоасистент повідомив колезі про по-
рушення й Вінкманн, переглянувши 
повтор, вирішив повернути команди на 
поле та призначити пенальті.

У цей момент вболівальники заки-
дали штрафний майданчик гостей ве-
личезною кількістю рулонів паперу, які 
довелося прибирати співробітникам 
стадіону, аби господарі могли пробити 
пенальті.

Для «Майнца» все скінчилося щас-
ливо – вже на сьомій доданій хвилині 
аргентинець Пабло де Бласіс реалізував 
пенальті, а в другому таймі він же офор-
мив дубль і приніс перемогу господа-
рям. 

жереб кинуто

розминка

вас записують

27-й тур. 
 «Шахтар» – «Динамо» – 0:1,

«Зоря» – «Ворскла» – 0:3, 
«Маріуполь» – «Верес» – 2:0, 
«Сталь» – «Карпати» – 0:1,
«Зірка» – «Чорноморець» – 2:1,
 «Олімпік» – «Олександрія» – 0:0.

28-й тур
21 квітня, субота: 

«Чорномрець» – «Олександрія», 
«Сталь» – «Зірка», 
«Шахтар» – «Ворскла».
22 квітня: «Зоря» – «Маріуполь», 
«Олімпік» – «Карпати», 
«Верес» – «Динамо».

Турнірна таблиця УПЛ
№ КОМАНДА I В Н П М’ЯЧІ О

1 Шахтар 27 20 3 4 62-19 63

2 Динамо 27 18 6 3 55-22 60

3 Ворскла 27 13 5 9 32-29 44

4 Зоря 27 9 10 8 39-38 37

5 Маріуполь 27 10 6 11 32-37 36

6 Верес 27 7 12 8 26-23 33

7 Олімпік 27 8 9 10 28-30 33

8 Олександрія 27 5 15 7 22-24 30

9 Карпати 27 6 11 10 20-41 29

10 Зірка 27 6 8 13 18-36 26

11 Сталь 27 5 7 15 18-36 22

12 Чорноморець 27 4 10 13 21-43 22

прем’єр-ліга

поганому танцюристу...

перша ліга

«ДИНАМО» ВИГРАЛО В 
«ШАХТАРЯ» Й ЗАБЕЗПЕЧИЛО 
СОБІ УЧАСТЬ У ЛІЗІ ЧЕМПІОНІВКиївське «Динамо» 

перемогло донецький 
«Шахтар» у матчі 27-го 

туру української Прем’єр-ліги з 
рахунком 1:0 і забезпечило участь 
у кваліфікаційному турнірі Ліги 
чемпіонів наступного сезону. 
Переможний гол за киян у матчі, 
що відбувся в Харкові, забив 
Володимир Шепелєв на 32-й 
хвилині. Цей гол перервав «суху» 
серію «Шахтаря», яка склала 662 
хвилини. У 2018 році в ворота 
гірників у чемпіонаті ще ніхто не 
забивав. 

Перемога зробила «Динамо» недосяжним 
для конкурентів у боротьбі за друге місце в 
чемпіонаті. «Ворскла», яка йде на третьому 
місці, не зможе наздогнати киян. Тому дина-
мівці щонайменше зіграють у третьому ква-
ліфікаційному раунді Ліги чемпіонів сезону 
2018/2019 років. Якщо ж «Динамо» виграє 
чемпіонат у суперечці з «Шахтарем», то по-
трапить у груповий етап Ліги чемпіонів на-
пряму, оминаючи відбіркові матчі.

Перемога дозволила скоротити відставан-
ня «Динамо» від «Шахтаря» в турнірній табли-
ці до трьох очок. До закінчення чемпіонату 
командам залишилося зіграти по п’ять матчів, 
причому вони ще зустрінуться в завершаль-
ному турі у Києві. Але навіть перемога киян у 
цьому матчі не може гарантувати їм чемпіон-
ства, адже відповідно до регламенту, голов-
ним критерієм за рівної кількості очок буде 
різниця забитих-пропущених м’ячів. А вона в 
«Шахтаря» набагато краща, ніж у «Динамо». 

Як показав тур, забити гол в УПЛ – це ве-
ликий подвиг. «Верес» «мовчить» 510 хвилин і 
не може забити від 4 березня. Така ж хвороба 
в «Олександрії», яка не забиває 360 хвилин і 
зіграла вже дев’ятий матч у чемпіонаті з «ви-
довищним» рахунком 0:0. Вірус незабивання 

Бомбардири: 
Феррейра («Шахтар») – 20 голів, Марлос 
(«Шахтар») – 14, Циганков («Динамо») – 12.

Розподіл УПЛ на дві шістки 
провалився. Коли новацію 
запроваджували торік, говорили, 
що це змінить чемпіонат України 
на краще. Збільшиться кількість 
ігор рівних суперників, вищою 
стане конкуренція, кожному 
знайдеться, за що боротися 
до кінця сезону. Але ідейні 
натхненники нововведення 
помилилися.

Про 12 команд та другий етап почали гово-
рити протягом сезону-2015/16, коли кількість 
втрачених клубів зросла до неймовірних ви-
сот, а замінювати їх не було ким. Щоб підтри-
мувати інтерес до чемпіонату, потрібно, аби 
лідери грали частіше, аби конкурентні матчі 
відбувалися частіше. Проте вже перший сезон 
показав, наскільки теорія може відрізнятися 
від практики. Окрім додаткових ігор «Шахта-
ря» та «Динамо», які тоді не мали особливого 
значення, чемпіонат отримав ще більше ігор 
«Олімпіка» з «Олександрією». І це були не ігри 
у другій шістці команд, які мало кому цікаві 
за межами своїх клубів та невеликого міста 
Олександрія, а боротьба за єврокубки.

Цього сезону в першій шістці, може, і вда-
лося отримати те, заради чого ще робили 
розділення, – інтригу в кожній грі. Наприклад, 

ФОРМАТ ЗНАЙДЕТЬСЯ, 
КОЛИ БУДЕ КОМУ ГРАТИ

у минулому турі між собою грали три прямі 
конкуренти у важливій боротьбі за перше, 
третє та п’яте місця.

Проте другу шістку називати інакше, ніж 
депресивною, – прикрашати пекло. Завжди 
хочеться вибороти якомога вище місце в таб-

лиці, але потім у другій шістці виявляється, 
що найкращим все одно буде сьоме. Ще на-
віть не настав квітень, як це вже було зрозу-
міло. Окрім того, здавна в Україні перевірка 
можливостей відбувається тільки в матчах з 
двома лідерами.

Але й це не найгірше. Головна проблема 
в тому, що вилітати не страшно. У інших чем-
піонатах не страшно понижуватися в кла-
сі, бо там життя триває і є шанс наступного 
року повернутися в еліту. В Україні ж  часто 
на першоліговому футболі ставлять хрест, бо 
власникам клубів хочеться мірятися силами 
із колегами саме в УПЛ. Та й головним особам 
українського футболу – гравцям – часто од-
наково, де грати. Ну вилетять вони сьогодні 
з «Чорноморцем», але вже завтра перейдуть 
до іншої команди. Їх не пов’язують з теперіш-
німи клубами моральні зобов’язання, довго-
строкові контракти чи хоч якісь мінімальні 
зобов’язання, часто вистачить просто самого 
бажання, аби отримати вільний трансфер.

Розподілення команд на шістки саме за 
таких депресивних умов нашого футболу не 
виправдало себе. В Україні все ще немає до-
стойних команд, аби збільшувати кількість 
учасників найвищого дивізіону, проте для до-
сягнення інтересу потрібні якісь нові способи. 
Зараз і три кола по 11 турів здаються кращим 
варіантом, і розділення на три четвірки, і на-
віть на дві п’ятірки (3-7, 8-12).

70% матчів Прем’єр-ліги, які 
відбулися у 2018 році, відвідали 
менш як 1000 вболівальників

facebook.com/FC-Kovel-Volyn

вразив і команду, яку недавно називали на-
дією у ймовірному протистоянні грандам – 
«Зорю». Вона не забиває вже 309 хвилин.  

Загалом, у цьому турі найяскравіший 
матч, окрім лідерів, видала «Ворскла». На 
кого ніколи не подумали б, то це на сіреньких 
полтавчан, які останнім часом хоч і йдуть на 
третьому місці, але показують бліду гру. Та в 
Запоріжжі команда Василя Сачка не залиши-
ла шансів «Зорі» – 0:3.

«Маріуполь» відчепив «Верес» від гонитви 
за єврокубковим п’ятим місцем, перемігши  
вдома 2:0. 

У депресивній другій шістці підтягнулися 
«Карпати», а от «Сталь» і «Чорноморець» розі-
грають, хто з них напряму вилетить у Першу 
лігу. 

Київ

«Волинь» вирвала перемогу в Києві 
у матчі проти «Оболоні-Бровара». 
Єдиний гол забив Павло Гордійчук, 
який, до слова, прийшов у «Волинь» 
взимку саме від пивоварів. 
Відзначимо, що вдруге поспіль 
гольовою передачею відмітився 
Олег Герасимюк – саме він виконав 
кутовий удар, після якого лучани 
забили вирішальний гол. 

Гра «Волині» ще далека від ідеалу, втім 
бити по воротах і проводити атаки, які не за-

кінчуються на другому-третьому пасі, підопіч-
ні Віктора Богатиря почали набагато частіше. 
Тому, крім гола Гордічука гості в Києві могли 
забити ще щонайменше двічі. А на останніх 
секундах нашим навіть фартонуло, бо пиво-
вари струсонули поперечину воріт Когута, 
який у другому матчі поспіль захищав ворота 
хрестоносців.

Попереду в лучан – матчі з лідерами чем-
піонату, в тому числі з клубами, які претен-
дують на підвищення. Саме вони й покажуть 
справжню силу цієї команди. А поки у середу, 
вже після того, як верстали цей номер, «Во-

линь» зіграла вдома проти МФК «Миколаїв», 
який іде в чемпіонаті десятим. 

«Оболонь-Бровар» (Київ) – «Волинь 
(Луцьк)» – 0:1.

Гол: Гордійчук, 32.
Склад «Волині»: Когут, Сухомлинов, 

Петько, Гордійчук, Чорноморець – Курко (Са-
фонов, 79), Герасимюк (к) (Скоблов, 61) – За-
річнюк (Климець, 67), Яковлєв, Страшкевич 
(Світличний, 90+3), Коробка (Хагназарі, 70).

Турнірне становище: ...14. «Волинь» – 27. 
15. «Жемчужина» – 26. 16. «Кремінь» – 25. 17. 
«Нафтовик» – 23. 18. «Черкаський Дніпро» – 21.

«ВОЛИНЬ» ВИРИВАЄТЬСЯ З АУТСАЙДЕРІВ

sport.ua
racurs.ua

Сектор ультрас «Шахтаря» під час поєдинку з 
«Динамо» в Харкові спалив прапор так званої 
Новоросії. «Тут наші хлопці спалили одну 
ганчірку», – підписали фотографію на своїй 
сторінці в Twitter уболівальники «Шахтаря».

Ковельчани з першим у 2018 році трофеєм
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Фокусуйтеся на суттєвих питаннях. Адже для того, щоб ухвалити рішення, 
потрібно пройти через одні двері, зачиняючи всі інші. Авраам Залезнік
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  Олександр 
ЛУДКОВСЬКИЙ
hroniky.com

колесо історії

Людині треба мало для щастя, але, на 
жаль, так багато часу йде на те, щоб це зро-
зуміти!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Порохкайте, порохкайте, нехай всі по-
бачать, яка ви мавпа.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Великий бізнес ми звільнимо від по-
датків, а втрати від санкцій компенсуємо 
за рахунок підвищення податків для на-
селення.

– А для народу коли буде щось хоро-
ше?!

– Ну от не треба цього, ми ж вам недав-
но дозволили хмиз збирати!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Коли у Петра запитали, чи є в нього 
твіттер, той гордо відповів, що був, але він 
його успішно вилікував.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Найактуальніша книга після великод-
нього тижня –  «100 страв з варених 
яєць».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Тату, а до Google що було?
– РЕС – Радянський енциклопедичний 

словник.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– А в Південній Кореї та Бразилії поса-
дили президентів за крадіжки...

– Ти не рівняй, вони просто до смішно-
го мало вкрали.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Любий, дай мені грошей, я свій гама-
нець вдома забула.

– Згадуй...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Їду в автобусі. Поряд зі мною сидить 
дів чинка років п’ятнадцяти й слухає Ми-
хайла Круга. Добряче її життя помотало...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Жінок беруть в дружини за їхні уявні 
переваги, а покидають за реальні вади.

№

Жартівливий гороскоп на 19 – 25 квітня
Овен (21.03 – 20.04)
Віктор Сапожніков 
8 квітня 1954 р.
Міський голова Нововолинська
Внутрішні вороги засядуть 
на шпилях териконів і 
чекатимуть нагоди скинути 
досвідчених Овнів у шахту. 

Доки на Олімпі боротимуться за вплив на 
нового Зевса, матимете нагоду зробити 
щось добре, вічне і корисне. 

Телець (21.04 – 21.05)
Ігор Дмитришин 
2 травня 1971 р.
Начальник відділу з питань 
фізкультури і спорту 
Волинської облдержадміністрації
Нова мітла замітатиме десь 
неподалік, і тільки Тельцям 

до снаги зробити так, щоб вона не помітила 
вас. Найкраще надягнути шапку-невидимку, 
яка завжди на чільному місці у вашому 
гардеробі. Спробуйте біг з бар’єрами.

Близнята (22.05 – 21.06)
Юрій Безпятко 
7 червня 1975 р.
Депутат Луцькради
Рутина робочих буднів вдало 
поєднається з громадськими 
обов’язками. Хоча зробити 
краще й більше завадить 

низький інтелект підопічних. Не намагайтеся 
стати першим на кварталі, ліпше дати людям 
вудку, якою вони ловитимуть свою рибку. 

Рак (22.06 – 23.07)
Іван Мирка 
21 липня 1980 р.
Директор департаменту 
інфраструктури та туризму 
Волинської облдержадміністрації
Уникнути рифів у мільярді ям 
вдається обраним. Доки вас 

не назвали японським прізвищем Тоямато-
канава, беріться за роботу. Нові виконроби 
люблять показові виступи, тому доведеться 
повдавати з себе чиновника-бузувіра.

Лев (24.07 – 23.08)
Олександр Савченко 
5 серпня 1957 р.
Голова Волинської 
облдержадміністрації
Настрій буде оптимальним, 
а емоції зашкалюватимуть. 
Стільки нового дізнаєтеся про 

край, який «не має стати чиєюсь вотчиною» 
(с). Левам рекомендовано попити світязької 
води і побродити на самоті Цуманською 
пущею. Відпустить!

Діва (24.08 – 23.09)
Юрій Ройко 
18 вересня 1962 р.
Депутат Волиньради
Спроба взятися за новий 
відповідальний фронт робіт 
виявиться невдалою. Вашим 
новим подвигам на цьому 

терені перешкодять самі обставини. Варто 
оточити себе друзями, навіть якщо це 
лишень «друзі по нещастю».

Терези (24.09 – 23.10)
Олег Кічук 
27 вересня 1970 р.
Начальник 
Луцького відділу поліції
Терези заслужили визнання, 
їм можна відпочити, не 
намагаючись щомиті тримати 

рівновагу. Доки ваше сузір’я визнано 
найбезпечнішим в Галактиці, ловіть на 
собі промені слави, бо дуже скоро можна 
потрапити в нову чорну діру. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Юрій Вербич 
26 жовтня 1959 р.
Заступник 
міського голови Луцька
Краще брати участь у подіях 
на загальних підставах, не 
намагаючись якимось чином 

виділитися. Несподівані повороти не варто 
сприймати всерйоз: найімовірніше, вони 
ніяк не вплинуть на ваші помірні плани. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Андрій Линдюк 
14 грудня 1980 р.
Голова Маневицької 
райдержадміністрації
Сміятиметеся або на всі, або 
на кутні. Це вже як поталанить 
із законом. Стрільцям варто 

очікувати змін у житті й забезпечити 
запасний аеродром. Не переймайтеся – 
життя кипить і в казані. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Ігор Терещенко 
18 січня 1970 р.
Голова Прилісненської ОТГ
Не варто хапатися за вила, 
відчувши кровну образу. 
Кривдники здадуться самі й 
без бою. Їх вилікує час, якого у 

вас вдосталь, а у ворогів – доки їх захищають 
не надто високі покровителі. Варто 
розслабитися, бо літо буде гарячим.  

Водолій (21.01 – 19.02)
Ольга Черен 
3 лютого 1972 р.
Голова Турійської райради
Варто провести тиждень у 
вільному режимі. Ентузіазм 
буде неухильно знижуватися. 
Рекомендовано скористатися 

моментом, щоб відпочити від жорстких 
правил та втомливих обов’язків. Не 
завадить провести час на природі.

Риби (20.02 – 20.03)
Петро Нестерук 
16 березня 1983 р.
Депутат Луцькради, бізнесмен
Ймовірність дізнатися 
справжню ціну індульгенції 
від заслуженої кари висока. 
Тим більше, що старий 

дах поїхав, а новий тільки на під’їзді. 
З ним ще й познайомитися треба, і 
потоваришувати. 

СВІДКИ ВІЙНИ. АФРИКАНСЬКІ 
ФОРТИФІКАЦІЇ НА ПОЛІССІ

У ЗАСІДЦІ НА ЛИСАсмішного

  Василь АВСТРІЯНСЬКИЙ

За п’ятдесят років 
полювання я жодного 

разу не ходив у нічну 
засідку на лиса. А оце 
жінка напосіла, хоч із хати 
тікай. Мовляв, он твій брат 
Микола спритніший за 
тебе, ходить при місяцеві 
на лиса й ще жодного разу 
не повертався впорожні, 
за лисячі шкури справляє 
жінці всілякі обновки, 
а я від тебе не можу 
дочекатися нічого.

Одне слово, довела мене дружи-
на до повної кондиції. Та й сам по-
думав: а хіба я гірший від Миколи? 

Хіба моїй жінці завадить обновка? 
Узяв розкладного стільчика, мішка 
для лиса, рушницю – та й майнув 
туди, де за селом біля лісу й поля 
перехрещуються дороги. Щось 
живе, думаю собі, обов’язково має 
сюдою побігти. Умостився на стіль-
чику під деревом, що росло по-
одиноко, зарядив рушницю і чекаю. 
Місячно, гарно. Свіже повітря. Хоч 
вірші складай. А дичини все немає і 
немає. Почало хилити на дрімоту.

Аж раптом чую, ніби хтось від-
співує покійника. На мені аж шапка 
піднялася. Глянув на годинника – 
дванадцята ночі. О цій порі, казали 
колись старі люди, з’являється всіля-
ка нечиста сила і справляє шабаш.

Стріпнув головою, чи 
не здалося мені, а воно вже 
ближче й ближче за упокій 
співає. І щось бреде полем 
прямісінько на мене. Я при-
тискаю шапку, а вона все 
одно піднімається. Ліг за де-
ревом на землі, не ворушу-
ся. Рушницю тримаю напо-
готові, пильную за 
нечистою силою. 
А вона жаліс-
ливо ви-
водить, що 
аж мороз по 
шкірі йде. Ніби 
я вже на цій гріш-
ній землі не жилець. 

Біля села Шлапань 
Любешівського 
району та в селі 

Затишшя Шацького 
району з часів Другої 
світової війни стоять 
дивні бетонні споруди. 
На перший погляд, їхнє 
призначення незрозуміле. 
Прямокутний вхід збоку, 
круглий отвір у стелі...

Уперше вони з’явилися в 30-х 
роках ХХ сторіччя, коли італійці 
укріплювали військово-морську 

базу Тобрук у Лівії (Північна Афри-
ка). Оскільки місцевість там зде-
більшого рівнинна, перевага такого 
типу фортифікацій полягала в тому, 
що їх не було видно під час огляду 
з землі.

Ці відкриті вогньові точки явля-
ли собою невеликі бетоновані кон-
струкції. Через отвір у даху спосте-
рігач або стрілець міг піднятися на 
повний зріст, і хоча голова та плечі 
залишалися відкритими, це дозво-
ляло вести кругове спостереження. 
Увійти всередину позиції можна 
було сходами через бічні або задні 
двері. Товщина залізобетонних стін 
досягала 25-40 см, що дозволяло Фортифікація у селі Затишшя

relicfi nder.info

позиції витримувати вибухи бомб 
і снарядів у безпосередній близь-
кості.

Коли союзні війська висади-
лися у Франції, то ветерани афри-
канської кампанії стали називати 
знайому споруду тобрук. У досить 
невеликих кількостях тобруки бу-
дували й на східному фронті, в тому 
числі на Волині.

Найближчі такі позиції (п’ять 
штук) – у Білорусі. Німецьке коман-
дування восени 1943 року чекало 
удару в бік Ковеля з Білорусі й тому 
намагалося прикрити цей напря-
мок хоч якимись фортифікаціями. 
На позиціях біля Шлапані видно, що 
заглибити тобруки в землю німець-
ким військовим будівельникам вже 
забракло часу.

Цілком імовірно, що на терито-
рії Полісся і в інших місцях ще є ні-
мецькі тобруки.

головою, чи 
ені, а воно вже
ижче за упокій

сь бреде полем 
на мене. Я при-
ку, а вона все
ється. Ліг за де-
лі, не ворушу-
тримаю напо-

ую за 
лою.
іс-

би 
ріш-

жилець. 

«Ні, – думаю, – задарма я отій марі 
в лабети не дамся. Якщо вже йти 
на той світ, то по-геройськи». А 

ноги від страху аж перестали 
мене слухатися.

А л е 
мара по-
с у н у л а 
б о к о м , 

продовжу-
ючи виводити 
жалісливі по-
хоронні пісні. 
У мене почали 
теплішати ноги, 
відлягло на 

душі. Та раптом 
п о т о й б і ч н а 

сила повер-
нулася і 
знову з ви-

хилясами побрела простісінько на 
мене. Палець мій тремтить, ніяк не 
намацає гачка рушниці. Але чую – 
мара перестала відспівувати чи то 
мою, чи ще чиюсь душу: заговори-
ла знайомим голосом. Прислухався 
уважніше – та це ж дядько Андрій! 
Мене він так і не помітив, вийшов на 
дорогу й почимчикував до села.

Ще замолоду Андрій співав у 
церковному хорі, бо мав гарний го-
лос. А потім спився, ходив селами, 
вгощався на поминках. Ось і того 
дня він добряче випив у сусідньо-
му селі й діставався навпростець 
додому. А щоб було веселіше, при-
гадав свій колишній церковний по-
хоронний репертуар, ото й нагнав 
на мене добрячого переляку. На 
цьому й закінчилися мої нічні похо-
деньки на лиса. 
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Коли вам здасться, що мета недосяжна, не змінюйте мету – змінюйте план дій. Конфуцій
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19 квітня – Євтихій, 
Платонида, Ярема, Іван, 
Севастіан, Павло
20 квітня – Данило, Георгій, 
Петро, Прокіп, Килина, Ніл
21 квітня – Ларіон, Іван, 
Юлія, Нифонт, Родіон, 
Сусанна
22 квітня – Антон, Вадим
23 квітня – Терентій, Яків, 
Олександр, Дмитро, 
Максим, Григорій, 
Федір
24 квітня – 
Антип, Григорій, 
Яків, Петро, 
Юхим, Прохор
25 квітня – 
Зіновій, Давид, 
Іван, Сергій, 
Василь, Марфа, 
Мина

19 квітня – Євтихій, 
Платонида Ярема Іван

іменинники тижня

ерентій, Яків, 
митро, 
рій,

й, 

д,

а,

ПЕРШИМИ ПЕЙДЖЕРАМИ 
КОРИСТУВАЛОСЯ ПОНАД 50 ЛЮДЕЙ

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.

Відповіді на сканворд 
від 12 квітня 2018 року

Чт ЧтПт ПтСб СбНд НдВтПн Пн ВтСр Ср
Овен
(21.03 – 20.04)

Терези
(24.09 – 23.10)

Телець
(21.04 – 21.05)

Скорпіон
(24.10 – 22.11)

Близнята
(22.05 – 21.06)

Стрілець
(23.11 – 21.12)

Рак
(22.06 – 23.07)

Козоріг
(22.12 – 20.01)

Лев
(24.07 – 23.08)

Водолій
(21.01 – 19.02)

Діва
(24.08 – 23.09)

Риби
(20.02 – 20.03)

ГОРОСКОП 19 – 25 квітня

Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

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

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

ТРИВАЄ ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТАПЕРЕДПЛАТА
ТИЖНЕВИКА ТИЖНЕВИКА 
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3 місяці –  52,8852,88 грн

6 місяців – 97,1697,16 грн

9 місяців –   141,44141,44 грн

12 місяців – 185,72185,72 грн

Уже пізніше пейджери удосконалили: че-
рез пристрій можна було передати звукові 
повідомлення. Почувши сигнал, абонент під-

носив біпер до вуха і слухав повідом-
лення, яке передав диспетчер. 

Розквіт пейджингового зв’яз ку 
в США та Європі припав на 1980-ті 
роки. Тоді пейджери обладнали ма-
ленькими екранами, на яких спо-
чатку відображалися цифри, а вже 
потім букви. Абонент міг у будь-
який зручний час перечитати по-
відомлення, пристрій їх зберігав. У 
1980-х пейджерами користувалися 
понад три мільйони людей у всьому 
світі. Деякі відомства в Англії і США 
використовують їх і досі.

Пейджерами Motorola Advisor 
можна було передати повідомлення 

на 80 символів. Екран пристрою підсві-
чувався, також були годинник та будиль-

ник. Коли на початку 2000-х років створили 
мобільні телефони, пейджери втратили попу-
лярність. 

У 1956 році компанія 
Motorola випустила 
перший у світі пейджер. 

У ті роки було тільки 57 
абонементів мережі, а 
радіус дії не перевищував 
200 м. Пристрій активно 
використовували у лікарнях та 
в офісах фірм. Тоді ж з’явилася 
і назва «пейджер» (від слова 
page – прислуговувати). 

Щоб надіслати повідомлення на 
пейджер, треба було набрати телефон 
оператора, повідомити номер або назву 
абонента і продиктувати повідом лення.

Перші апарати могли видавати тіль-
ки писклявий сигнал, тому з’явилася й інша 
назва – біпер. Почувши сигнал, лікар знав, що 
йому треба бігти в операційну, військовий 
поспішав у штаб, а пожежні готувалися до ви-
їзду.

Коли з’явилися мобільні телефони, пейджерами 
перестали масово користуватися 

m
obile-dom

.ru



Світ складається з нероб, які хочуть мати гроші, не працюючи, і дурнів, які готові працювати, не багатіючи. 
Джордж Бернард Шоуwww.volynnews.com
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ХРИСТИЯНСЬКА ЕРОТИКА: 
СКУЛЬПТУРИ У ЦЕРКВАХ 
СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ  

ОБАМА ЗБУДУВАВ 
БУНКЕР  

Під північним газоном Білого 
дому знайшли таємний 

бункер, який зможе захистити 
керівництво країни від кінця світу. 
Схованку побудували під час 
президентства Барака Обами, 
пише The Washington Examiner.

Укриття зможе безперервно обслу-
говувати штат всього Західного крила 
Білого дому в разі пошкодження будівлі 
зброєю масового знищення.

«З метою оперативної безпеки Сек-
ретна служба не коментуватиме кон-
кретні заходи безпеки Білого дому або 
захисні розвідувальні питання», – за-
явив прес-секретар секретної служби 
Мейсон Брайман.

Цікаво, що на території Білого дому 
вже є приміщення, подібне до зведе-
ного. Під час терактів 11 вересня 2001 
року в Нью-Йорку і Вашингтоні віце-
президент США Дік Чейні і низка висо-
копоставлених чиновників перебували 
в бункері під східним крилом будівлі.

Подібний бункер свого часу побуду-
вав Гітлер, він розташований на острові 
Гернсі в протоці Ла-Манш. 

У КИТАЇ – ТАБУ НА 
БІБЛІЮ В ІНТЕРНЕТІ  

Найбільші в Китаї інтернет-
магазини – JD.com, Taobao.

com і Amazon.cn – зняли з продажу 
книжкові та електронні версії 
Біблії. Як повідомляє «Соцпортал», 
власники сайтів виконали 
відповідний указ уряду.

Експерти вважають, що Пекін не має 
наміру миритися зі збільшенням кіль-
кості християн у країні в останні роки і 
ставить таким чином бар’єр для місіо-
нерства. При запиті «Біблія» пошуковик 
сайтів видає напис: «Вибачте! У цій кате-
горії товарів немає». А от дитячі та адап-
товані видання священної для християн 
книги купити можна.

До цього влада Піднебесної ввела 
схожу заборону на Коран. Восени 2017 
року в Синьцзян-Уйгурському районі 
Китаю місцевому мусульманському на-
селенню заборонили мати в будинку 
священну книгу ісламу.

таємне сховище

релігія

APPLE – НАЙДОРОЖЧА КОМПАНІЯ СВІТУ 

Бути папським 
скульптором – 
престижно, але 

нудно. Однак скульптор 
Берніні зміг оживити 
релігійні канони своїми 
еротичними фантазіями. 
Так християнство 
одержало секс-
символи. На початку ХV 
століття в Італії стали 
поширюватися ідеї, які 
назвали ренесансними. 
Католицька церква не 
лишалася осторонь 
моди і знала, як задіяти 
митців нового покоління. 
Через міжусобні війни та 
економічний занепад Рим 
перебував в аварійному 
стані, пише Was.media.

1418 року на Вселенському 
соборі в німецькому Констанці 
було подолано розкол і замість 
трьох пап обрано одного. Не 
без пригод, але новий папа Мар-
тін V потрапив до своєї столиці. 
Він розпочав традицію, за якою 
Святий Престол брав на утри-
мання найкращих італійських 
митців. Їхні твори мали прослав-
ляти Бога і, звісно, замовника. 
Приклад папи наслідували кар-
динали, єпископи, абати.

Скульптори та художники 
виявляли неабияку кмітливість, 
аби одержувати церковне фінан-
сування, але не підкорятися цен-
зурі. Серед таких хитрунів був 
Лоренцо Берніні, один із заснов-
ників наступного після Ренесан-
су стилю – бароко.

Лоренцо Берніні обожнюва-
ла церковна верхівка і тихо не-
навиділи митці, які перебували 
в його тіні. Ареною битви із за-
здрісниками для нього став Рим, 
а зброєю – скульптура.

ТАЛАН ЧИ ТАЛАНТ?
Родина Берніні походить з 

Тоскани, але він народився в Не-
аполі. На той час це були дві різні 
італійські держави – Флорентій-
ська республіка й Неаполітанське 
королівство. Згодом сім’я пере-
їхала до третьої – Риму. Там Ло-
ренцо працював разом з батьком 
і став першокласним садівником.

Якось сімейну фірму Берніні 
запросили створити сад для най-
впливовішого з меценатів того-
часного Риму – кардинала Ши-
піоне Боргезе, племінника папи 
Павла V. Помітивши талант Лорен-
цо, кардинал став його покрови-
телем. Так з’явилися скульптури 
на модну з часів Відродження тему 
античної міфології: «Еней, Анхіз й 
Асканій», «Викрадення Прозерпі-
ни», «Аполлон і Дафна», «Давид». 

У 22 роки Берніні створив погруд-
дя папи Павла V. Це було надзви-
чайно відповідальне завдання. 
Бюст сподобався, і кар’єра автора 
швидко пішла вгору.

1623 року одного з шануваль-
ників таланту Берніні – кардина-
ла Маффео Барберіні – обирали 
наступним папою. Він узяв ім’я 
Урбан VIII. Лоренцо став придвор-
ним папським скульптором. 

ПАПСЬКІ ПІДСТУПИ
При Урбані VIII Берніні ство-

рив один з найдорожчих своїх 
шедеврів – 30-метровий балдахін 
над головним вівтарем у Соборі 
святого Петра, який обійшовся 
папській скарбниці в 200 тисяч 
скуді ($8 млн на сучасні гроші). 
Але на місце скульптора під 
сонцем опустилася хмара, коли 
Урбан помер. Новим папою став 
Інокентій X з родини Памфілі, лю-
тих ворогів Барберіні.

1646 року в центрі конфлікту 
опинилися дві колони всередині 
собору святого Петра. Вони тріс-
нули через неякісні п’єдестали, 
що їх спроектував Карло Мадер-
но – попередник Берніні. Цим 
скористалися давні заздрісники 
митця й переконали папу на-
казати знести колони. Одним з 
ініціаторів рішення був особис-
тий ворог Лоренцо, архітектор 
Франческо Борроміні. Але заслу-
ги Берніні перед Ватиканом були 
вже занадто важливі. Незважаю-
чи на суперечку щодо тріснутих 
колон, він залишився головним 
папським митцем.

Я ТАК БАЧУ!
Зміцнивши позиції при ворожо-

му папі, Лоренцо відчув свої руки 
розв’язаними. Відтоді в його твор-

чості еротичні фантазії починають 
доповнювати божественні образи.

Одним з найвідоміших творів 
Берніні є скульптурна група, при-
свячена святій Терезі Авільській, 
у римській церкві – Санта Марія 
делла Вітторіа. Іспанська чер-
ниця ХVI століття розповідала, 
як уві сні янгол пробив її черево 
золотою стрілою з вогняним ві-
стрям, від чого вона відчула со-
лодку муку. Мармурова фігура 
зображує жінку, яка вочевидь на-
солоджується близькістю з янго-
лом. Рот відкрився, очі заплюще-
ні, тіло вигнулося. Янгол схожий 
на хтивого коханця.

Подібна історія зі скульпту-
рою «Мучеництво святого Лав-
рентія». За легендою, архідия-
кона римської християнської 
громади у ІІІ столітті за наказом 
імператора Валеріана засмажили 
на залізній решітці.

Персонаж Берніні лежить на 
лівому боці, очі закочені, він у 
стані екстазу. Страждання свято-
го на смертному ложі уявляють 
інакшими.

Ще одна відверта робота – 
скульптура блаженної Людовіки, 
яку Берніні створив на замовлен-
ня її далекого родича, кардинала 
Альбертоні. Статуя прикрашає 
капелу Палуцці-Альбертоні рим-
ської церкви Сан Франческо а 
Ріпа. Людовіка зображена на ложі 
в момент містичного спілкування 
зі Святим Духом. Але схоже, ніби в 
неї оргазм. Відвертість скульптур 
помічали сучасники Берніні. Але 
критикувати публічно не нава-
жувалися, майстер перебував під 
патронатом Святого престолу.

МИСТЕЦТВО ЯК ПОМСТА
1667 року на римській площі 

Мінерви привезений з Єгипту 
обеліск поставили на монумент 
у вигляді слона. Над слоном пра-
цював Берніні разом з учнем Ер-
коле Феррата, але виборювати 
замовлення їм довелося в конку-
ренції з архітектором Доменіко 
Палья, священиком домінікан-
ського монастиря. Програвши, 
Палья переконав папу Олексан-
дра VII у небезпечності початко-
вого проекту Берніні. Довелося 
вносити зміни. У відповідь Бер-
ніні розвернув слона задом до 
штаб-квартири домініканців Па-
лаццо делла Мінерва. Можна по-
мітити, що тварина посміхається, 
а її стегна напружені, немов вона 
от-от випорожниться.

Найбільша архітектурна бата-
лія сталася між Берніні та Фран-
ческо Борроміні. Вони разом пра-
цювали над кількома проектами, 
зокрема над балдахіном у соборі 
святого Петра. Однак їхні стилі 
були надто різними, Берніні мав 
більшу популярність і заробітки. 
До того ж, Борроміні заздрив ко-
лезі, а той з нього знущався.

На площі Навона Берніні 
спроектував фонтан Чотирьох 
рік. Скульптури втілюють богів 
Нілу, Гангу, Дунаю та південно-
американської Ла-Плати. Біля 
фонтану стоїть церква святої Аг-
неси, будівництво якої завершив 
Борроміні.

Берніні розташував скульптури 
богів на фонтані таким чином, що 
один з них ніби насміхається над 
церквою, а інший прикриває голо-
ву хусткою, наче не хоче її бачити.

Фонтан Чотирьох рік досі при-
крашає площу. Як і більшість витво-
рів Берніні, він прекрасно зберігся.

Paul H
erm

ans

Фонтан Чотирьох рік, споруджений 
за проектом Лоренцо Берніні

«Екстаз святої Терези», 
скульптурна група авторства 
Берніні у церкві Санта Марія 
делла Вітторія, Рим

У Німеччині найдорожчим 
підприємством визнано SAP. 

Компанія розробляє програмне 
забезпечення для автоматизованого 
управління бізнес-процесами. 
Дослідження провела аудиторська 
фірма Pricewaterhouse Coopers, 
повідомляє Deutsche Welle. 

Вартість компанії SAP на фондовій бір-
жі – €104 млрд. Друге місце в країні за ка-
піталізацією посів виробник електроніки 
Siemens (€94 млрд), а третє – автомобільний 
гігант Volkswagen (€84,6 млрд). У топ-10 най-
дорожчих компаній Німеччини також уві-

йшла страхова компанія Allianz (€84 млрд). 
Найдорожчим в Європі аналітики визна-

ли британсько-нідерландський нафтовий 
концерн Shell, біржову вартість якого оціне-
но в €213 млрд. За ним ідуть виробник хар-
чових продуктів Nestle і фармацевтичний 
гігант Novartis зі Швейцарії.

У світовому біржовому рейтингу в першу 
десятку потрапили тільки компанії зі США й 
Китаю. На першому місці опинилася Apple з 
біржовою вартістю €703 млрд, на другому – 
компанія Alphabet, що управляє активами 
Google, а третю сходинку рейтингу посіла 
корпорація Microsoft.

Вартість компанії SAP на 
фондовій біржі – €104 млрд

knoozfm
.net

Alvesgaspar

Під Білим домом є бункер 
і ще кілька закутків

Сховище має п’ять поверхів

infokava.com
tm

z.com
virtoo.ru

Купити книгу – нереально
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