
«З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ»: 
РОБОТИ ТАЛАНОВИТИХ 
ВОЛИНСЬКИХ ДІТЕЙ 
ЕКСПОНУВАТИМУТЬ У США 

Неймовірно талановиті, унікальні та 
з величезним потенціалом – так 

можна охарактеризувати переможців 
конкурсу українського декоративно-
ужиткового мистецтва «З Україною в 
серці». Виставка робіт учасників, яка 
експонувалася в Арт-галереї Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом», неабияк 
вражає. Тут можна було побачити 
різноманітні техніки виконання, поринути 
у світ автентичності та самобутності 
українського традиційного мистецтва.

НА ВОЛИНІ ВИРУБУЮТЬ 
СТОЛІТНІ ДУБИ

В області масово нищать реліктові ліси 
заказників включно зі столітніми 

дубами.

ПЕРШОЧЕРГОВІ ПРОБЛЕМИ 
ТОРЧИНСЬКОЇ ОТГ:
ВІДСУТНІСТЬ 
ВІДПОЧИНКОВИХ 
ЗОН, КАНАЛІЗАЦІЇ ТА 
БАГАТО СМІТТЯ

29 квітня в Торчинській ОТГ 
відбудуться вибори голови та 

депутатів селищної ради.

скандальне викриття
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ОНИЩЕНКО 
ПРИСВЯТИВ КОРУПЦІЇ 
ПОРОШЕНКА КНИГУ

шлях до успіху 

cитуація sos

вибори

ЧИ БУДЕ В УКРАЇНІ 
ЄДИНА ПОМІСНА 
ЦЕРКВА?

новий поворот

скандальне викриттяпринципово
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Міністерство молоді та 
спорту України скасувало 

свою ж заборону на участь 
спортсменів у змаганнях на 
території Росії. Міністерство 
вже не забороняє, а просто 

не рекомендує їздити 
на змагання до Росії, а 
також відмовляється від 
фінансування відвідування 
таких змагань. 
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УКРАЇНСЬКУ 
МАЛИНУ 
ЕКСПОРТУВАТИМУТЬ 
У ПОЛЬЩУ

аграрний сектор
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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

У РОСІЮ (НЕ) ЇХАТИ

Андрій Чумаченко з 1974 року працював у 
Луцькому райвиконкомі головою райплану. 
Про вагомі події того періоду, про наради, 

які збирали у владних кабінетах, про питання, які 
обговорювали районні чиновники та посадовці, про 
діяльність тодішньої влади, про заходи, які вона 
проводила, занотовував у своїх щоденниках. 
На нашу зустріч Андрій Григорович прихопив 
кілька зошитів із цими записами, і коли перегортав 

пожовклі від часу аркуші одного з них, зупинився на 
датах Чорнобильської аварії. 
«26 квітня о 10-й годині – сесія районної ради», – 
читає пан Андрій і висловлює думки вголос, чи 
доречно було ї ї проводити в той день, коли сталася 
така біда, коли рятувальники, ризикуючи життями, 
намагалися загасити реактор, що палав...
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РЕАКТОР ПАЛАВ, ГИНУЛИ 
ЛЮДИ, А ВЛАДА… МОВЧАЛА

МІНІСТЕРСТВО СПОРТУ СКАСУВАЛО ЗАБОРОНУ 
НА УЧАСТЬ У ТУРНІРАХ В РОСІЇ
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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 Покоління за поколіннями люди працюють на ненависних роботах тільки для того, 

щоб мати можливість купити те, що їм не потрібно. Чак Поланік

В АФГАНІСТАНІ – ТЕРАКТ
У Кабулі 22 квітня смертник підірвався у 
центрі реєстрації виборців. Загинуло 36 
людей, понад півсотні поранено. Відпо-
відальність за атаку взяло угрупування 
«Ісламська держава».

У НІКАРАГУА – ПРОТЕСТИ
Щонайменше 25 людей загинуло 
22 квітня під час зіткнень демонстрантів 
із поліцією в Нікарагуа, понад 100 осіб 
постраждало. Люди виступають проти 
реформи соціального забезпечення.

У КНДР АВТОБУС УПАВ З 
МОСТУ 
У провінції Хванхе-Пукто 22 квітня авто-
бус з туристами впав з мосту. Загинуло 
36 людей. Причиною аварії могли стати 
погані погодні умови.

НАЇЗД НА ПІШОХОДІВ – У 
КАНАДІ
23 квітня в Торонто фургон наїхав на 
пішоходів, коли ті переходили дорогу. 
За кермом був 25-річний студент Алек 
Мінассян. Загинуло 10 людей, 15 трав-
мовано.

У США ЧОЛОВІК РОЗСТРІЛЯВ 
ЛЮДЕЙ
У Нешвіллі 22 квітня 29-річний оголений 
чоловік забіг до ресторану й почав роз-
стрілювати відвідувачів. Троє людей за-
гинуло, четверо поранено. Нападнику 
вибили зброю з рук, він утік.

УПІЙМАЛИ ТЕРОРИСТА
У Сирії заарештували громадянина Ні-
меччини Мохаммада Хайдара Заммара, 
якого підозрюють в організації терактів 
11 вересня 2001 року у США. Інформацію 
підтвердив Пентагон. Замар впливав на 
Рамзі Биналшиба, якого звинувачують у 
переведенні коштів терористам, що за-
хопили того дня літаки.

ВІРМЕНСЬКИЙ ПРЕМ’ЄР 
ПОДАВ У ВІДСТАВКУ
Очільник уряду Вірменії Серж Саргсян 
подав у відставку після того, як в країні 
почалися масові протести. 23 квітня до 
мітингувальників приєдналися військо-
ві. Усі вони протестували через нещо-
давнє призначення Саргсяна прем’єр-
міністром.

ПАРЄ ВИЗНАЛА ОКУПАЦІЮ 
ДОНБАСУ РОСІЄЮ
Парламентська асамблея Ради Європи 
визнала, що території Донецької та Лу-
ганської областей є тимчасово окупова-
ними територіями, які контролює Росій-
ська окупаційна адміністрація.

НА КУБІ – НОВИЙ ПРЕЗИДЕНТ
58-річний Мігель Діас-Канель став новим 
президентом Куби. Він був єдиним пре-
тендентом на цю посаду. Вперше за 60 
років Кубу очолила людина не з прізви-
щем Кастро. Попередній президент – 86-
річний Рауль Кастро – пішов у відставку. 

МІЛЬЙОНИ УКРАЇНЦІВ – 
У ПОЛЬЩІ 
Два мільйони українців живуть, працю-
ють і навчаються у Польщі. За минулий 
рік з Польщі в Україну було перерахова-
но майже 100 млрд грн.

У СВІТІ ЗНИКАЮТЬ МОВИ
Під загрозою зникнення – близько 40% 
мов світу. Це мови корінних народів. За-
галом у 2016 році в світі налічувалося 
6700 мов.

ПОМЕРЛИ НАЙСТАРІШІ ЛЮДИ 
ПЛАНЕТИ 
Чилієць Селін Вільануева Харамільо, що 
вважався найстарішою людиною у світі, 
помер у 121 рік. Він впав з ліжка і зламав 
три ребра, одне з яких пробило легеню. 
А в Японії у 117 років померла Набі Та-
дзіма – остання людина, яка народилася 
у ХІХ столітті. 

ВИЇЗД ІЗ ЯПОНІЇ – ЗА ГРОШІ
З 2019 року виїзд із Японії буде платним. 
Усі туристи та японці, які покидатимуть 
країну повітряним та морським тран-
спортом, сплачуватимуть податок в роз-
мірі 1000 YEN (близько $12,2). Збір буде 
автоматично включено в ціну квитків.

світова хроніка

біда

нещасний випадок

кримінал

по гарячих слідах

ВИБОРЦІВ ПІДКУПЛЯЛИ 
КУРЧАТАМИ І КОМБІКОРМОМ

махінації

ЛУЧАНИНА ВИКРАЛИ СЕРЕД БІЛОГО ДНЯЛУЧАНИНА ВИКРАЛИ СЕРЕД БІЛОГО ДНЯ

ВОЛИНЬ КУПУВАЛА ВУГІЛЛЯ ВОЛИНЬ КУПУВАЛА ВУГІЛЛЯ 
З ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙЗ ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

розбірки 

НАРКОТОРГОВЦІВ З НАРКОТОРГОВЦІВ З 
ЄВРОПИ ЗАСУДИЛИ ЄВРОПИ ЗАСУДИЛИ 
НА ВОЛИНІНА ВОЛИНІ

ПЕНСІОНЕРКУ ОБІКРАЛИ У ВЕЛИКОДНЮ НІЧПЕНСІОНЕРКУ ОБІКРАЛИ У ВЕЛИКОДНЮ НІЧ

ЗНИКЛОГО ЮНАКА ЗНИКЛОГО ЮНАКА 
ЗНАЙШЛИ У СТАВКУ ЗНАЙШЛИ У СТАВКУ 

СМЕРТЬ ПІД КОЛЕСАМИ СМЕРТЬ ПІД КОЛЕСАМИ 
ФУРИФУРИ

Луцький район

У Торчинській ОТГ, 
де 29 квітня 
відбудуться вибори, 

помітили факт підкупу 
виборців.

Зокрема, «людям зі списку» 
роздавали курчат і комбікорм, ін-
формує в інтернеті Олена Шулко-
ва. Жінка зазначає, що ініціатор 
такої «акції» – очільник обласно-
го осередку Аграрної партії Укра-
їни Ігор Волошенюк.

Прямий підкуп виборців шля-
хом масового роздавання курчат 
відбувся у селах Кошів, Садів, 
Горзвин та Білосток. Обраним 
жителям вручали по 15 курчат і 
по кілограму комбікорму. 

За словами жителів згаданих 

сіл, передвиборча агітація Ігоря 
Волошенюка розпочалася ще в 
березні. З нагоди Міжнародного 
жіночого дня жінкам роздавали 
по 100 грн і просили на виборах 

до Торчинської 
ОТГ голосувати за кандидатів від 
АПУ.

Якщо факти підтвердяться, 
то стосовно причетних осіб від-

криють кримінальну справу. Від-
повідно до санкції ст. 160 ККУ, 
організаторам підкупу загрожує 
покарання у вигляді позбавлен-

ня волі на строк від п’яти до 
семи років. А тим, хто при-

ймав такі «подарунки», 
– штраф від 100 до 300 
неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян 
або виправні роботи на 
строк до двох років чи 

обмеження волі на той 
самий строк.

Правоохоронці просять во-
линян повідомляти про відомі їм 
факти щодо цього інциденту за 
телефоном (0332)26-60-27.

Факти підкупу виборців перевіряє поліція

lb.ua
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Луцьк

23 квітня поблизу 
торговельного центру 
«Гостинець» на проспекті 
Соборності викрали людину. 

О 10-й годині на спецлінію 
«102»  надійшло повідомлення, 
що зловмисники накинули на го-
лову чоловікові мішок, силоміць 
затягнули його в Mercedes на іно-
земній реєстрації та повезли у 
невідомому напрямку.

Одразу ж було розпочато 
спецоперацію з перехоплення, 
повідомляють у секторі комуні-
кації ГУ Нацполіції в області. Уже 

за годину нападників вдалося 
відшукати в селі Липини поблизу 
Луцька. Затримано чотирьох пі-
дозрюваних. Троє з них – кияни, 
один – лучанин. Поліцейські та-
кож вилучили в правопорушни-
ків два автомобілі. 

У потерпілого 55-річного лу-
чанина медики констатували за-
бій грудної клітки та струс мозку, 
інформує «ТСН.ua». За словами 
очільника обласної поліції Петра 
Шпиги, правопорушникам за-
грожує покарання у вигляді по-
збавлення волі на строк до п’яти 
років. Зловмисники вимагали $4 тис.

vl.npu.gov.ua

Нововолинськ, Іваничівський район

Екс-голова Волинської ОДА Володимир 
Гунчик купував для бюджетних установ 
області вугілля на сході.

Таку інформацію оприлюднив голова Но-
воволинської незалежної профспілки гірни-
ків України Сергій Макаров в ефірі телекана-
лу «Аверс».

За словами шахтаря, вугілля з окупо-
ваних територій на Волинь привозили два 
роки тому. Купували паливо не за держав-
ними розцінками, які є фіксованими для 
всіх шахт України, а за нижчими цінами у 

приватного підприємця.
«Постало питання, щоб відправляти наше 

вугілля на опалення будівель комунальної 
сфери, які потребують твердого палива. Во-
лодимир Гунчик зателефонував до керівника 
одного з департаментів і запитав, скільки ву-
гілля потрібно і за яку ціну ми купили. Так-от: 
за тодішньої ціни приблизно 1500 грн за тон-
ну Волинь купувала по 800 грн за тонну», – по-
яснив Сергій Макаров.

Для Волині тоді було придбано 80 тис. т 
вугілля. Таку кількість могла б постачати шах-
та №9, що в Нововолинську.

dt.ua

Гроші від оборудок ішли 
в чиюсь кишеню

чорне золото

Ковельський район

Унаслідок ДТП, що сталася ввечері 
21 квітня поблизу села Гулівка, загинув 
50-річний місцевий житель.

Як інформує прес-служба волинської поліції, 
чоловік переходив дорогу поза межами пішохід-
ного переходу. У результаті опинився під колеса-
ми автомобіля Renault Premium. За кермом ванта-
жівки був 39-річний житель міста Дніпра.

Пішохід отримав травми, несумісні з жит-
тям. Водію загрожує позбавлення волі до вось-
ми років.

Двох іноземців засудили за контрабанду та 
збут наркотичних речовин на території України. 

Чоловіки переміщали наркотики через держ-
кордон і реалізовували їх на Волині. За інфор-
мацією прес-служби УСБУ, оперативники задо-
кументували контрабанду та збут півкілограма 
амфетаміну. У січні 2016 року поблизу митного 
поста «Устилуг» працівники СБУ затримали нар-
которгівців під час спроби збуту 2 кг амфетаміну. 

Суд призначив обвинуваченим покарання у 
вигляді 11 років та 6 місяців і 10 років позбавлен-
ня волі з конфіскацією майна.

ssu.gov.ua

Ділки організували 
наркотрафік з країн ЄС

Старовижівський район

18-річного юнака, який зник 9 квітня, знайшли 
17 квітня мертвим у ставку в селі Любохини.

Як повідомили у Старовижівському відді-
ленні поліції, на тілі не було слідів насильниць-
кої смерті.

На Великдень Богдан Гарбарук з села Мокре 
відпочивав у Любохинах. Він сказав друзям, що 
йде додому, і зник у невідомому напрямку. Тоді 
його бачили востаннє.

Ковельський район

Співробітники Ковельського 
відділу поліції викрили двох 
жителів району, які обікрали 
75-річну односельчанку. 

У Великодню ніч злодії винесли з по-
мешкання пенсіонерки понад 140 тис. грн 
і мобільний телефон. Сума завданих збит-

ків становить понад 147 тис. грн. Один 
зі зловмисників переховувався в готелі. 
Його доправили в ізолятор тимчасового 
тримання. 

Поліцейські вилучили в правопо-
рушників майже 27 тис. грн викрадених 
коштів, які повернуть законній власниці. 
Чоловікам загрожує до шести років по-
збавлення волі. 
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намагайтеся сподобатися всім. Герберт Своуп

НЕЛЕГАЛЬНА ЗБРОЯ – 
ЗІ США ТА ЄС 
Правоохоронці викрили незаконне між-
народне угрупування, яке з ЄС і США 
постачало зброю в Україну. Канал поста-
чання запчастин до пістолетів і автома-
тів налагодив киянин. Зброю збирали і 
продавали у Києві за €2300-2500.

ДОНЕЧЧИНА БОРГУЄ ЗА ВОДУ 
Непідконтрольна українській владі те-
риторія Донецької області заборгувала 
державі 2,8 млрд грн за водопостачан-
ня. Там і досі діють старі тарифи: 7 грн за 
кубометр води. 

У ЛЬВОВІ СПАЛИЛИ ГАШИШУ 
НА 50 МЛН ГРН
Працівники СБУ знищили понад 257 кг 
гашишу, який вилучили в пункті про-
пуску «Рава-Руська» ще у 2014 році. Нар-
котики вартістю 50 млн грн намагався 
ввезти в Україну житель Львівщини, 
якого засуджено на 10 років позбавлен-
ня волі з конфіскацією майна.

ПОНАД 70 МЛН ГРН – 
НА ПАРТІЮ
Блок Петра Порошенка торік витратив 
73 млн 26,4 тис. грн на утримання регіо-
нальних осередків. У 2016 році на це 
було витрачено 19 млн 736,6 тис. грн. З 
держбюджету на утримання партії виді-
лили 67,6 млн грн.

УКРАЇНА МОЖЕ ЛИШИТИСЯ 
БЕЗ КРЕДИТІВ
П’ятий транш кредиту Міжнародного ва-
лютного фонду на $1,9 млрд, який Мініс-
терство фінансів розраховує отримати в 
травні-червні, може стати останнім для 
України до 2020 року. Для продовження 
співпраці з МВФ ВР має ухвалити закон 
про створення антикорупційного суду, а 
уряд – врегулювати ціни на газ.

ПЕРЕВІЗНИКІВ 
ПЕРЕВІРЯТИМУТЬ 
Глава Нацполіції Сергій Князєв доручив 
перевірити технічний стан пасажир-
ського транспорту й посилити контроль 
за дотриманням правил дорожнього 
руху перевізниками. Рішення ухвалено 
у зв’язку з резонансними ДТП, які тра-
пилися в країні за участю громадського 
транспорту.

УКРАЇНСЬКА АРМІЯ ПОСИЛЮЄ 
ПОЗИЦІЇ 
Збройні сили України за рік піднялися з 
30-ї сходинки на 29-ту в рейтингу най-
сильніших армій світу Global Firepower. 
У першій трійці – США, Росія та Китай. 

П’ЯНИХ ВОДІЇВ – ЗА ҐРАТИ
Уряд вніс до парламенту ініціативу 
щодо підвищення жорсткості покарань 
для п’яних водіїв. Прем’єр-міністр Воло-
димир Гройсман пропонує саджати їх у 
в’язницю. Лише торік у ДТП загинуло 3,5 
тисячі осіб.

СМЕРТНІСТЬ – ЧЕРЕЗ БРУДНЕ 
ПОВІТРЯ
Україна входить до п’ятірки країн з най-
вищою смертністю через забруднення 
повітря. Загалом боротьба із забруднен-
ням клімату – на другому місці після бо-
ротьби з тероризмом.

ЖОВТИЙ СИГНАЛ 
СВІТЛОФОРА – ПІД СУМНІВОМ
Заступник міністра інфраструктури 
Юрій Лавренюк доручив вивчити питан-
ня про доцільність заборони жовтого 
сигналу світлофора. Щодня на дорогах 
гине близько 11 людей. А найбільш ре-
зонансні ДТП часто стаються саме через 
проїзд на жовте світло. 

УКРАЇНЦІВ МЕНШАЄ 
Населення України за січень-лютий по-
меншало на 40,1 тисячі осіб. За даними 
Держстату, смертність у нас значно пе-
ревищує народжуваність: на 100 помер-
лих – 56 народжених.

ЕКСПОРТ УКРАЇНИ: ВІД МЕДУ 
ДО РАВЛИКІВ
Україна найчастіше експортує в ЄС мед, 
олію, горіхи та виноградних равликів, 
а найбільшими споживачами україн-
ської сільськогосподарської продукції 
залишаються країни Північної Африки, 
Близького Сходу та Азії.

українська хроніка

ЛУЧАНИ СКАРЖАТЬСЯ НА СМОРІДЛУЧАНИ СКАРЖАТЬСЯ НА СМОРІД
екологія

нечисті на руку

небезпека

герої не вмирають

грошики народні

СУДДЮ СПІЙМАЛИ НА ХАБАРІ СУДДЮ СПІЙМАЛИ НА ХАБАРІ 

В ОЧИСНИХ СПОРУДАХ – КРОВВ ОЧИСНИХ СПОРУДАХ – КРОВ

НА ДОНЕЧЧИНІ НА ДОНЕЧЧИНІ 
ЗАГИНУВ ВОЛИНЯНИНЗАГИНУВ ВОЛИНЯНИН

ОСВІТЯНАМ І МЕДИКАМ ОСВІТЯНАМ І МЕДИКАМ 
НЕДОДАЛИ ГРОШЕЙНЕДОДАЛИ ГРОШЕЙ

Луцьк, Луцький район

Останнім часом 
лучани частіше 
телефонують на 

гарячу лінію 15-80 зі 
скаргами на сморід у місті. 
За день фіксують близько 
70 таких звернень.

На думку першого заступника 
міського голови Григорія Недопа-
да, причини виникнення непри-
ємного запаху зосереджені поза 
Луцьком. Сморід може поши-
рюватися з села Гірка Полонка, 
яке не має очисних споруд, або 
з липлянських очисних споруд 
чи від несанкціонованого зливу 
нечистот. На ці очисні споруди 
лягає навантаження не лише від 
Луцька, але й від 15 навколишніх 

сіл. Там треба робити масштабну 
реконструкцію очисних систем, 
зазначає Григорій Недопад.

Проблеми з неприємним за-
пахом, що відчувався в районі 

Вересневого, вулиці Львівської 
та ДПЗ, влада залагодила торік. 

На думку першого заступни-
ка директора КП «Луцькводока-
нал» Віктора Гуменюка, сморід 

може бути пов’язаний із почат-
ком сільськогосподарських ро-
біт навколо міста. Адже землю 
удобрюють перегноєм і курячим 
послідом. Підприємство «Луцьк-
водоканал» здійснює контроль 
каналізаційних мереж Луцька, де 
явних підстав для виникнення за-
пахів немає.

За словами заступника місько-
го голови Костянтина Петрочука, 
наразі є підозри, що працівники 
одного з м’ясопереробних заво-
дів, біля якого раніше знайшли 
захоронення тушок, закопують 
їх на території підприємства. А 
оскільки це приватна територія, 
то вільного доступу туди органи 
контролю не мають. У міській раді 
обіцяють передати звернення в 
Держпродспоживслужбу.

Джерела неприємних 
запахів – за межами Луцька

stop-zavod.by

Любомльський район

На хабарі 21 квітня спіймали одного з 
керівників Любомльського районного 
суду. 

Як повідомляє «Під прицілом», опера-
цію проводили співробітники одного зі 
спеціалізованих підрозділів Нацполіції. 

Стало відомо, що один із керівників 
цього суду разом зі спільниками нала-
годив злочинну схему. Вони ухвалювали 
потрібні рішення щодо транспортних за-
собів осіб, яких місцеві митники ловили 

на контрабанді сигарет до Польщі. Йдеть-
ся, найімовірніше, про голову Любомль-
ського районного суду Степана Чишія. За 
інформацією прес-служби обласної про-
куратури, службові особи райсуду вима-
гали від громадянина $1500 за рішення 
повернути вилучене майно.

Тим часом у Любомльському райсуді 
запевняють, що інформація про затри-
мання судді на отриманні хабара та про-
ведення обшуків у приміщенні суду не 
відповідає дійсності. 

Ковельський район

У зоні АТО на Донеччині 
15 квітня загинув 49-річний 
Анатолій Іллюха.

Із 1994 року чоловік слу-
жив за контрактом у військовій 
частині А 2042, розташованій у 
Ковелі. Звідти його відрядили в 
зону проведення АТО.

Військовослужбовець був водієм-електриком 
71-го маневреного центру радіоелектронної розвід-
ки регіонального центру РЕР ОК «Захід», інформують 
у Ковельській РДА. Поховали військовослужбовця 
18 квітня в селі Вербка, де він проживав із сім’єю. 

Нововолинськ, Іваничівський район

Нововолинську загрожує техногенна 
катастрофа: місто може лишитися 
без води. А та, яку п’ють люди, стає 
дедалі небезпечнішою, 
пише «Радар». Адже фірма 
«Пан Курчак» нардепа-мільярдера 
Сергія Мартиняка шість років 
використовує очисні споруди 
водоканалу. 

Фірма економить на фільтрах, очис-
них спорудах і належній утилізації. Ма-

шини тихцем вивозять смердючий непо-
тріб бозна-куди. Містяни задихаються від 
смороду.

Роботу очисних споруд водоканалу 
досліджувала тимчасова депутатська 
комісія міськради. Коли депутатів підве-
ли до труб, звідти хлюпнула кров. Якщо 
брудні стоки потраплять у Буг, екологічна 
служба заборонить відбір води. У резуль-
таті не лише місто залишиться без водо-
постачання, а й Польща виставить вели-
чезний штраф.

Столичні фінансисти недорахували близько 
200 млн грн на фінансування зарплат 
бюджетникам Волині. 

Найбільше обділили освітян і медиків, зазначає 
директор департаменту фінансів Волинської об-
ласної державної адміністрації Ігор Никитюк.

«До кінця року, згідно з розрахунками, не буде 
вистачати 197,2 млн грн. Така ситуація виникла че-
рез те, що на державному рівні сформували низькі 
фінансові розрахунки для видатків на освіту та ме-
дицину», – пояснює посадовець.
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Як свідчать соціологічні опитування, проведені в 
липні 2017 року, понад третина (37%) українців 
підтримує створення єдиної помісної церкви, 
18% – проти цієї ініціативи, 23% заявили, що їм 
байдуже це питання, ще 23% не визначилися 
з відповіддю. Дві третини (65%) тих, хто 
підтримує ідею об’єднання, висловилися за 
створення єдиної помісної Церкви на базі УПЦ КП, 
16% – за об’єднання на базі УГКЦ, 7% – УПЦ МП.

Помісна церква – об’єднання всіх 
православних вірян, яке створюється за 
територіальним принципом. Помісна церква 
виступає на противагу вселенській, стає 
незалежною та самоврядною на території певної 
держави і зазвичай узгоджується з політико-
адміністративним поділом та державними 
кордонами.

принципово ЧИ БУДЕ В УКРАЇНІ ЄДИНА 
ПОМІСНА ЦЕРКВА?

скандальне викриття ОНИЩЕНКО ПРИСВЯТИВ 
КОРУПЦІЇ ПОРОШЕНКА КНИГУ

церкви, голова РПЦ не зможе 
перешкодити йому в цьому. Пре-
зидент навіть закликав патріарха 
РПЦ Кирила разом з ієрархами 
інших православних церков під-
тримати автокефалію української 
церкви.

«Це єдиний спосіб відмитися 
від тих гріхів, які вчинили в Укра-
їні російські військові, російські 
пропагандисти, а іноді й росій-
ські священики», – заявив глава 
держави. 

При цьому Порошенко ви-
знав, що такий варіант розвитку 
подій є найменш імовірним. І 
якщо Кирило таки зважиться на 
цей крок, то це буде дивом.

Нині в Україні є три право-
славні церкви: Українська пра-

вославна церква Московського 
патріархату, Українська право-
славна церква Київського патрі-
архату та найменша – Українська 
автокефальна православна церк-
ва. Через організаційні проти-
річчя за 26 років незалежності в 
українській державі так і не було 
сформовано єдиної української 
помісної православної церкви, 
яку визнавали б на міжнародній 
конфесійній мапі.

УПЦ МП вважає інші україн-
ські церкви розкольними, од-
нак це означення суперечливе, 
адже всі вони сповідують віру в 
єдиного Христа, визнають один 
Символ віри, правила і вчення 
святих отців, а їхнє розділення є 
адміністративним.

Під єдиною Українською по-
місною православною церквою 
розуміють церкву українського 
народу, кордони юрисдикції якої 
збігаються з державними кордо-
нами.

Помісна церква є ще одним 
гарантом незалежності краї-
ни. Та у випадку України так не 
сталося – вона залишилася на 
конфесійному рівні пов’язаною 
з Росією і наразі продовжує пра-
цювати на авторитет та імідж РФ 
у релігійному світі.

Якщо раніше українці обурю-
валися, що через церкву зазна-
ють денаціоналізації, асиміляції 
та ідеологічного зомбування, бо у 
власній державі не можуть звер-
татися до Бога рідною мовою чи 
придбати церковну літературу 
українською мовою, то зараз, 
коли Росію визнано державою-
агресором, зв’язки з нею на кон-
фесійному рівні є абсолютним 
нонсенсом.

В Україні після надання ав-
токефалії можуть і далі діяти всі 
три православні церкви. Томос 
здатен лише підштовхнути їх до 
об’єднання. УПЦ КП та УАПЦ від-
давна ведуть переговори про 
злуку. Російська православна 
церква може втратити паству і 
ресурси в Україні. Вони пере-
йдуть до УПЦ. Про перехід з 
Московського патріархату до по-
місної церкви будуть вирішувати 
церковні громади. У 2014 році 
близько 80 приходів перейшли 
від Московського патріархату до 
Київського через вплив громад.

Експерти кажуть, що центр 
України, частина на півдні і сході 
підтримають Українську помісну 
церкву. Оптимістичний прогноз – 
половина перейде до Української 
помісної церкви. Песимістич-
ний – третина. РПЦ втратить не 
тільки паству, але й велетенські 
ресурси. Це удар, після якого 
Російській православній церкві 
буде складно піднятися. Також 
помісна церква зможе претенду-
вати на Києво-Печерську та По-
чаївську Лаври, які є державною 
власністю.

tw
itter.com

/poroshenko

  Дарина ГОГОДЗА

Український олігарх-
утікач Олександр 
Онищенко написав книгу 
про корупцію Президента 
Петра Порошенка, яку 
планує презентувати 
найближчим часом. 
Книга називається 
«Петро П’ятий. Правдива 
історія про українського 
диктатора» й містить 
серію невідомих 
історій про корупцію в 
оточенні українського 
Президента.

На обкладинці – портрет По-
рошенка, який жестом показує, 
що все добре. При цьому гарант 
зображений на фоні прапора, 
схожого на прапор Панами. 
Саме в юрисдикції цієї країни 
глава держави зареєстрував свої 
активи.

«Показує, що все чудово. Як 
мінімум у нього. Тому що він не 
Президент України, не слуга на-
роду, а слуга власних інтересів», – 
прокоментував Онищенко.

На правах ексклюзиву в ін-
тернеті вже опубліковано три 
розділи книги. Перший містить 

ЯНУКОВИЧ 
ДИСКРЕДИТУВАВ 
ТИМОШЕНКО
Нещодавно сенсаційні документи 
з розслідування американської 
прокуратури у справі Пола 
Манафорта опублікувала 
британська газета The Guardian.

Документи проливають світло на те, 
як, маніпулюючи свідомістю українців, 
штучно створювали негативний образ 
лідерки партії «Батьківщина» Юлії Ти-
мошенко.

Замовником дискредитаційної кам-
панії був клан на чолі з Віктором Януко-
вичем, а виконавцем – його колишній 
піарник зі США Пол Манафорт.

На кампанію щодо компрометації 
Тимошенко режим Януковича витратив 
$75 млн, сліди від яких знайшли на оф-
шорних рахунках Манафорта.

Усього за рік дискредитаційної кам-
панії американські лобісти, які викону-
вали замовлення режиму Януковича, 
розмістили в закордонних ЗМІ понад 
дві тисячі матеріалів, спрямованих на 
«очорнення» Тимошенко, вішаючи на неї 
ярлики «корупціонера», «газової прин-
цеси», «людини, що рветься до влади» й 
навіть ярлики антисемітизму і нацизму.

МЕДВЕДЧУК НЕ ВВАЖАЄ 
РОСІЮ АГРЕСОРОМ
Представник України у 
тристоронній контактній групі з 
мирного врегулювання ситуації 
на Донбасі Віктор Медведчук не 
вважає Росію агресором. Про це 
він заявив у інтерв’ю Deutsche 
Welle.

«Якщо говорити про Росію як про 
агресора, тоді потрібно поставити хрест 
на Мінських угодах. Росії від початку 
(Мінськими угодами, – ВН) було відведе-
но роль країни, яка може чинити вплив 
на неконтрольовані території, на неви-
знані республіки в питаннях реалізації 
Мінських угод», – сказав Медведчук.

За його словами, збройний конфлікт 
на Донбасі – це конфлікт між місцевими, 
які не сприйняли нову владу та її полі-
тику. «Це протистояння громадян однієї 
частини країни стосовно інших», – ска-
зав Медведчук і додав, що не вважає 
цей конфлікт громадянською війною.

У ЛЯШКА ЗАБРАЛИ 
ВІЗУ США
Лідера Радикальної партії Олега 
Ляшка позбавили візи США через 
корупційні зв’язки з олігархом 
Рінатом Ахметовим. Про це 
заявив нардеп від «Батьківщини» 
Сергій Власенко.

Як повідомлялося раніше, Ляшко 
щомісяця отримує по 270 тис. грн від 
команди Ахметова. Гроші намагається 
відмити, наприклад, декларуючи як ви-
граш у лотерею.

Відомо також, що нардеп-утікач 
Олександр Онищенко заплатив $1 млн 
лідеру Радикальної партії за перехід де-
путата Сергія Мельничука в об’єднання 
«Воля народу». Депутатській групі бра-
кувало одного депутата, відтак з лідером 
радикалів було досягнуто домовленості 
про виключення Мельничука з фракції 
за винагороду.

ТРУХАНОВ БУВ ЧЛЕНОМ 
ЗЛОЧИННОЇ БАНДИ

Мер Одеси Геннадій Труханов був 
залучений до злочинної банди, члени 
якої заробляли на нафтовій промисло-
вості, контрабанді наркотиків і зброї, та 
володів значними частками в офшорних 
компаніях у британських податкових га-
ванях. Про це повідомляє ВВС з посилан-
ням на документи The Paradise Papers.

Як відомо, НАБУ підозрює Труха-
нова та його підлеглих у привласненні 
майна, що завдало державі збитків на 
185 млн грн.

війна за владу

слово не горобець

пороблено-задавнено

нечисті на руку

корупційної схеми витягнула з 
держбюджету $40 млн, які було 
спрямовано на дорогу виборчу 
кампанію. А третій розділ – про 
Радикальну партію Олега Ляш-
ка, яка, як випливає з одкровень 
автора, діє на догоду інтересам 
Президента.

Як відомо, народний депутат 
Олександр Онищенко є фігуран-
том газової справи. Його підо-
зрюють у розкраданні держкош-

тів на понад мільярд гривень. 
Майже два роки нардеп перехо-
вується від слідства за кордоном. 
Раніше він також заявляв, що має 
компромат на Президента. Мов-
ляв, протягом року Онищенко за-
писував розмови з Порошенком 
на годинник із диктофоном. І має 
докази того, що глава держави 
скуповував голоси парламен-
тарів для ухвалення потрібних 
йому законопроектів.

текстову розшифровку однієї з 
«плівок Онищенка» з голосом 
Президента. Плівка пояснює ві-
дому, але нерозгадану історію 
про те, якою ціною було закрито 
справи проти екс-міністра еко-
логії Миколи Злочевського. У 
другому розділі Онищенко роз-
повідає історію про те, як партія 
«Народний фронт» за допомогою 

  Борис ХВИЦЬ

Гучна заява 
Президента Петра 
Порошенка щодо 

створення незалежної 
від Москви української 
автокефальної церкви 
стала топ-темою в 
українському суспільстві. 
Віряни почали активно 
обговорювати, наскільки 
це взагалі реально, та 
ще й до липня цього 
року – 1030-річчя 
хрещення Київської Русі.

17 квітня Петро Порошенко 
звернувся до Вселенського Пат-
ріарха Варфоломія з проханням 
надати автокефалію УПЦ. 19 
квітня Верховна Рада підтрима-
ла звернення Президента щодо 
надання Томоса про автокефалію 
Православної Церкви в Україні, 
на основі якого вона зможе по-
сісти належне місце в родині 
помісних православних церков. 
Відмовилися підтримати звер-
нення тільки колишні регіонали з 
фракції «Опоблок» та групи «Від-
родження». Якщо патріарх пого-
диться, в Україні утворять поміс-
ну церкву.

Можливо, було б краще, якби 
дії з боку Президента та парла-
менту щодо створення єдиної 
церкви в Україні не були таки-
ми політизованими. Адже мож-
ливість створення Української 
православної помісної церкви 
докорінним чином змінює не 
тільки ситуацію в нашій державі, 
а й у всьому православному сві-
ті. Оскільки українська церква, 
якщо буде офіційно визнаною, 
фактично стане найбільшою 
православною церквою в світі. 
У Росії з великою образою став-
ляться до такого факту. Хоча при 
цьому ніхто чомусь не згадує, що 
Російську православну церкву в 
тому вигляді, у якому вона є за-
раз, створив Сталін і сталінський 
режим.

Петро Порошенко висло-
вив упевненість, що Російська 
православна церква не зможе 
вплинути на ухвалення рішення 
Вселенського патріархату. І якщо 
патріарх Варфоломій видасть То-
мос про автокефалію української 

Книгу буде опубліковано 
чотирма мовами – 
німецькою, англійською, 
українською та російською

strana.ua

Якщо Вселенський Патріарх Варфоломій 
погодиться, в Україні утворять помісну церкву

Перший викривальний аудіозапис від нардепа-втікача 
з’явився у грудні. На ньому Онищенко розмовляє, 
як стверджується, з депутатом Олесем Довгим, 
який спілкувався з ним як з парламентарем від імені 
Президента. 10 лютого Онищенко опублікував другу 
частину записів, на яких, зі слів нардепа-втікача, присутній 
депутат Микола Мартиненко. 18 квітня в ефірі телеканалу 
NewsOne вперше було оприлюднено аудіозаписи, на 
яких звучить голос, схожий на голос Петра Порошенка. 
Народний депутат Олександр Онищенко і людина з 
голосом Порошенка обговорюють «договірняк» з екс-
міністром екології регіоналом Миколою Злочевським 
щодо закриття кримінальних справ проти нього. В 
Адміністрації Президента ці записи назвали фальшивкою. 
Сам же Онищенко заявив, що готовий надати і оригінали 
записів, і пристрій для експертизи.
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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.

В області масово 
нищать реліктові ліси 

заказників включно зі 
столітніми дубами.

Таку думку висловив аналітик 
Міжнародної благодійної організа-
ції «Екологія-Право-Людина» Петро 
Тєстов, передає ASN.

«Волинське обласне управлін-
ня лісового господарства органі-
зовує прес-тури для журналістів і 
розповідає на прес-конференціях, 
що зараз – епідемія короїда і їм по-
трібно проводити санітарні рубки. 
Насправді, крім цього, тривають 
масові рубки у природоохоронних 
лісах», – заявив експерт.

Так, зокрема, без потреби рубки 
проводять приблизно на половині 
площі заказника «Зубр». Ще один 
приклад масових рубок лісу – бо-
танічний заказник «Воротнів», ство-
рений для збереження унікальних 
реліктових дубових лісів області: 
там рубки відбуваються на 95% те-
риторії. 

«Єдина причина – це комерцій-

cитуація sos

обіцянки-цяцянки фінанси

НА ВОЛИНІ ВИРУБУЮТЬ СТОЛІТНІ ДУБИ 

на заготівля деревини в заповідно-
му лісі. На жаль, такі рубки отрима-
ли всі погодження з боку органів на 
місцях», – пояснив Петро Тєстов. 

Система узгодження прове-
дення рубок в заповідних лісах, де 
втручання людини вкрай обмеже-
не, дуже складна і багатоступене-

ва. Проте нечистим на руку ділкам 
вдається отримати всі дозволи. Як 
зазначив Петро Тєстов, останніми 
роками в Україні вже ухвалено кіль-
ка законів, які обмежують ведення 
лісового господарства. Зараз у пар-
ламенті зареєстровано кілька таких 
законопроектів.

На плечах української економіки 
лежать $65 млрд зовнішнього 
боргу. Ця сума накопичена 
переважно до 2014 року. 

Попри те, що нині борг найнижчий за 
розміром відносно ВВП з 2011 року, на його 

аграрний сектор УКРАЇНСЬКУ МАЛИНУ 
ЕКСПОРТУВАТИМУТЬ 
У ПОЛЬЩУ

  Ольга ШЕРШЕНЬ

На Волині планують 
створити перший 
у Західній Україні 

садівничо-городницький 
кооператив із 
вирощування малини.

Керуючись польськими стан-
дартами управління, він об’єднає 
місцеві господарства. Таку мету 
перед собою ставить проект 
«Західноукраїнський садівничо-
городницький кооператив». Він 
отримав фінансування від Мі-
ністерства закордонних справ 
Польщі (загалом ідеться про по-
над €60 тис.). Ініціатори проекту – 
товариство «Інтеграція Європа-
Схід» із Кельце (Свентокшиське 
воєводство) та Волинська облас-
на громадська організація «Фонд 
місцевого розвитку» під патрона-
том Генконсульства РП в Луцьку.

Задум є своєрідним про-
довженням минулорічної про-
грами «Підтримка українсько-
польських ініціатив щодо 
розвитку садівництва та ягідни-
цтва у Волинській області». Тоді 
зацікавлені особи, зокрема пере-
селенці, взяли участь у тренінгах 
від польських експертів.

«Цьогорічний проект важли-
вий і для української, і для поль-
ської сторони», – наголосив кон-
сул Марек Запур. 

Він зауважив, що торік в рам-
ках проекту залучали усіх охо-
чих. Цьогоріч вирішили змінити 
підхід, налагодивши контакти з 

fpsp.edu.rs

ЗА СЕКС ІЗ 
НЕПОВНОЛІТНІМИ – 
КРИМІНАЛ

Петро Порошенко підписав 
оновлений закон щодо 

захисту дітей від сексуальних 
зловживань та сексуальної 
експлуатації.

На думку Президента, такі зміни на-
близять українське законодавство до 
міжнародних стандартів забезпечення 
захисту дитини від сексуальної експлуа-
тації, інформують «Економічні відомості».

Відтепер добровільні статеві зноси-
ни з особою, яка не досягла 16-річного 
віку, вчинені повнолітньою особою, 
є криміналом. Таким чином, в Україні 
встановлюється (статтею 155 КК) міні-
мальний вік статевого повноліття, що 
відповідає рекомендаціям Комітету 
ООН з прав дитини, а також не виникає 
потреби в обов’язковому проведенні 
судово-медичної експертизи для вста-
новлення статевої зрілості потерпілої 
особи, що суттєво полегшує процес ква-
ліфікації та доведення цього злочину.

«Природні або неприродні статеві 
зносини з особою, яка не досягла шіст-
надцятирічного віку, вчинені повноліт-
ньою особою, караються обмеженням 
волі на строк до п’яти років або по-
збавленням волі на той самий строк», – 
йдеться в ухваленому законопроекті.

Якщо такий статевий акт вчинив 
хтось із близьких родичів або членів 
сім’ї, особа, на яку покладено обов’язки 
щодо виховання потерпілого або піклу-
вання про нього, або якщо вони спричи-
нили непліддя чи інші тяжкі наслідки, це 
карається позбавленням волі на строк 
від п’яти до восьми років з позбавлен-
ням права обіймати певні посади чи 
провадити певну діяльність на строк до 
трьох років або без такого.

Створення або утримання місць 
розпусти і звідництво, вчинені із залу-
ченням малолітньої особи, тепер кара-
тимуть позбавленням волі на строк від 
п’яти до десяти років.

законотворчість

Уряд готується підвищити пенсії 
українцям із великим стажем і 
малими зарплатами.

Як інформує прес-служба Кабміну, запо-
чаткована урядом пенсійна реформа відкри-
ла нові можливості системного підвищення 
виплат для громадян. У тому числі для вій-
ськових пенсіонерів та для категорій праців-
ників з великим стажем і незначним рівнем 
зарплат на момент виходу на пенсію.

«Усе зроблене не означає, що в 2017-2018 
роках провели перерахунок – і крапка. Зараз 
розв’язуємо питання підвищення пенсій тим, 
хто мав стаж, але виплати були копійчані. Це 
колгоспники, ті, хто працював у тіні за міні-
мальні кошти», – сказав Прем’єр-міністр Во-
лодимир Гройсман.  

ЗА ВЕЛИКИЙ СТАЖ – 
ВЕЛИКІ ПЕНСІЇ

НА УКРАЇНУ ТИСНУТЬ ЗОВНІШНІ БОРГИ

окремими ОТГ. Консул зазначив, 
що прийом заявок для участі 
в проекті «Західноукраїнський 
садівничо-городницький коопе-
ратив»  уже розпочався. Реєстра-
ційну форму можна віднайти на 
сайті товариства.

«Ми запросили експертів 
зі Свентокшиського та Люблін-
ського воєводств, аби вони по-
ділилися досвідом із учасниками 
проекту. Цьогоріч хочемо зро-
бити реальний бізнесовий про-
ект. Його реалізовуватимуть з 
1 березня до кінця 2018 року, але 
це офіційні дати. Це не означає, 

що проект закінчиться в груд-
ні», – зауважив керівник проекту, 
голова товариства «Інтеграція 
Європа-Схід» Кшиштоф Каліта.

Він розповів, що в рамках 
проекту польська сторона пла-
нує передати на Волинь 70 тисяч 
саджанців високоякісної малини, 
які хочуть висадити на обраних 
ділянках у межах області. Зага-
лом ідеться про 10 га. Кшиштоф 
Каліта наголосив, що для вдалого 
розвитку всього господарства 
важливо, аби плантації малини 
не були віддаленими одна від од-
ної більше, ніж на 15 км.

«Хочемо залучити молодих 
підприємців. У Польщі зараз мало 
господарств вирощують малину, 
тому ми можемо реалізовувати 
українську ягоду на польських 
ринках», – пояснив Кшиштоф Ка-
літа. 

Окрім того, проект передба-
чає облаштування на території 
господарств холодильних уста-
новок чи мобільних холодиль-
ників, аби малину належно збе-
рігали. 

«Шукаємо реальних інвесто-
рів, людей, які захочуть співпра-
цювати з нами. Ми маємо більш 
як 70-річний досвід у цій сфері. 
Також не є проблемою земля. 
Для нас важливий людський фак-
тор. Якщо будуть реальні партне-
ри – буде і малина», – наголосив 
керівник проекту.

Та додав, що одним із пунктів 
реалізації програми стане участь 
у агропромисловій виставці в 
Кельце наступного року, де мож-
на буде представити результати 
проекту.

Директор департаменту агро-
промислового розвитку Волин-
ської ОДА Юрій Горбенко зазна-
чив, що область також починає 
реалізацію амбітних планів. Так, 
заплановано утворити на Волині 
три місцеві кооперативи, які спе-
ціалізуватимуться на картопляр-
стві, садівництві й молочарстві.

обслуговування держава витрачає 130 
млрд грн, каже Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман. З економічної точки зору, най-
головнішою проблемою лишається тиск на 
державу зовнішніх боргів. У 2007-2010 ро-
ках уряд позичив $26 млрд, з 2010 до 2014 
року – ще понад $20 млрд.

Володимир Гройсман наголошує: треба 
розвивати національну економіку, залучати 
інвестиції, заробляти кошти для обслугову-
вання та погашення боргу. Також важлива 
підтримка іноземних фінансових партнерів, 
що допоможе утримувати боргове наван-
таження на державні фінанси і зменшувати 
зовнішній борг в довгостроковій перспек-
тиві. Якщо не виконуватиметься програма 
співпраці з іноземними партнерами, уряду 
буде нелегко реагувати на ризики.

kyiv.sfs.gov.ua

Cанітарні рубки знищують дубові 
ліси, яким по 150-200 років

cheline.com
.ua

Проект важливий і для української, 
і для польської сторони

m
alynka.com

.ua

Уряд посилив покарання 
за секс із підлітками

slovoidilo.ua
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Є принципова відмінність між грою, яку ви ведете, щоб не програти, і тією, в якій ви хочете виграти. 
Бодо Шефер

  Світлана ЧУНЬ, 
     Анна ВОЛОЩУК

Луцький район

  Катерина 
ОСТАПЕНКО
Луцький район

комфортне навчання З ІНІЦІАТИВИ УКРОПІВЦЯ 
В ЛІЦЕЇ ЗАМІНИЛИ ВІКНА*

хороші справи

СПІЛЬНА РОБОТА 
КАНДИДАТІВ-
УКРОПІВЦІВ НА 
БЛАГО ГРОМАДИ*

ЗАМІСТЬ СУБСИДІЙ – 
ЖИВІ ГРОШІ

Мінсоцполітики проведе 
монетизацію субсидій для 

домогосподарств у два етапи.
«Спочатку плануємо видавати гроші 

для домогосподарств, які мають інди-
відуальне опалення. Одночасно буде 
встановлено серйозну відповідальність 
за несплату комунальних послуг», – по-
відомив міністр соцполітики Андрій 
Рева. 

Другий етап стосуватиметься тих, 
хто отримує субсидію і проживає в бага-
токвартирних будинках з централізова-
ним опаленням, повідомляє Gazeta.ua.

«Там мають бути спеціальні рахунки, 
з картками. Адже, якщо ви не платите за 
ЖКП й у вас індивідуальне опалення, ви-
конавець послуги може будь-якої миті 
позбавити вас цієї послуги. Щоб її від-
новити, потрібно заплатити», – сказав 
міністр.

Він додав, що треба запровадити 
спецрахунок. Щоб через те, що деякі 
мешканці багатоквартирних будинків 
не сплачують за комунальні послуги, 
не відключали весь будинок. Якщо піс-
ля закінчення сезону залишаться неви-
користані кошти, їх можна буде зняти й 
використати на власні потреби.

ВОЛИНЬ ОТРИМАЄ 
КОШТИ НА РОЗВИТОК 
ІНФРАСТРУКТУРИ ТА 
ОСВІТИ
Кабмін розподілив між регіонами 
державну субвенцію на розвиток 
інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад та 
реалізацію освітньої реформи.

За словами директора департамен-
ту фінансів облдержадміністрації Ігоря 
Никитюка, для Волині обсяг фінансуван-
ня на розвиток інфраструктури ОТГ ста-
новить 106,4 млн грн. 

В ОДА закликають поквапитися, щоб 
встигнути використати кошти. Адже по-
годження – тривалий процес, тому інф-
раструктурні проекти треба подавати 
якнайшвидше.

Щодо окремої субвенції в галузі 
освіти, то Волині виділено майже 60 млн 
грн. На втілення концепції програми 
«Нова українська школа» – 53,7 млн грн 
та 4,8 млн грн – на модернізацію й онов-
лення навчальної бази професійно-
технічних навчальних закладів.

ФЕРМЕРАМ – ЗЕМЛЮ
Цьогоріч у держбюджеті 
передбачили  серйозну 
фінансову підтримку українським 
фермерам.

«Я був і буду лобістом українського 
фермерства. 23 тисячі господарів отри-
мають у власність понад 500 тисяч гек-
тарів землі, яку мають у користуванні», – 
наголосив Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман.

За словами урядовця, у Міністерстві 
АПК призначили заступника міністра 
з розвитку фермерства та затвердили 
програму розвитку українських госпо-
дарств. У держбюджеті передбачили 
1 млрд грн на забезпечення фермерам 
до 3 млн грн кредитів під 1% у гривні.

80% вартості посадкового матеріа-
лу, який висаджуватимуть землероби, 
компенсують. Якщо ж вони купувати-
муть українську сільськогосподарську 
техніку, компенсують 40% її вартості.

гроші

державна підтримка

пільги

ТОРЧИНСЬКА 
МУЗИЧНА ШКОЛА 
ОТРИМАЛА НОВУ 
БАНДУРУ

Учні народного відділення 
Торчинської музичної школи від 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» отримали новеньку банду-
ру. Новий музичний інструмент 
дасть змогу вихованцям школи 
вдосконалювати таланти і здо-
бувати нові перемоги на облас-
них конкурсах та фестивалях. Це 
доволі дороге придбання для 
музичного закладу, тому лише 
зусиллями викладачів і батьків 
отримати його для навчання ді-
тей було складно.

Керівник народного відділу 
музичної школи, кандидат в депу-
тати Торчинської ОТГ від УКРОПу 
Алла Семенюк із відповідною іні-
ціативою звернулася до депутата 
обласної ради від партії УКРОП, 
радника голови облради Вячес-
лава Рубльова, аби спільно знай-
ти розв’язання проблеми.

До співфінансування долучи-
лися також окремі кандидати в 
депутати від УКРОПу.

Презентація нового інстру-
мента стала справжнім святом 
для жителів Торчина та дітей, які 
навчаються в музичній школі – у 
стінах закладу відбувся концерт. 
Діти й викладачі співали україн-
ських пісень, декламували вірші 
про любов до рідного краю, грали 
на народних музичних інструмен-
тах. Загалом виступили понад 40 
вихованців школи та викладачі. 
Сопілкарі, бандуристи, баяністи, 
гітарист зачаровували прекрас-
ною музикою жителів Торчина та 
гостей селища.

«Діти хочуть грати на якісних 
інструментах, тому нова бандура 
була дуже потрібна закладу, вона 
дуже гармонійно доповнює ан-
самбль школи. Концерт влашту-
вали, щоб подякувати усім, хто 
долучився до придбання бандури 
для школи. Вдячна своїм учням за 

натхнення та бажання успішно 
йти до поставленої мети», – роз-
повіла організатор заходу Алла 
Семенюк.

За її словами, щороку більшає 
дітей із Торчина та навколишніх 
сіл, які хочуть навчатися гри на 
бандурі.

«Уже формуємо групу вихо-
ванців на наступний рік, – ствер-
джує викладач школи, банду-
ристка Олена Притула. – Буває, 
що навіть місць бракує для всіх 
охочих. Діти приїжджають із Сьо-
маків, Усичів, Воютина, Затурців 

та інших сіл району. Зараз у нас 
до 30 діток вчиться грати на бан-
дурі, вже записалося п’ятеро но-
вих».

Мама першокласниці Любов 
Котлярчук – теж випускниця Тор-
чинської музичної школи з класу 
бандури – тепер привела навча-
тися гри на улюбленому інстру-
менті свою дитину. 

«Алла Семенюк – талант від 
Бога, до дітей ставиться зі щирим 
вболіванням та любов’ю, – роз-
повідає вона. – Зараз моя дочка 
з великим задоволенням ходить 

до неї навчатися. Переконана, що 
треба підтримувати і плекати усе 
українське, бо це наше рідне».

Завітали на концерт і колиш-
ні вихованці, які нині здобувають 
музичну освіту у вищих навчаль-
них закладах. Юрій Заверуха – не-
одноразовий лауреат обласних 
музичних конкурсів – зачарову-
вав усіх грою на гітарі.

«Школа допомогла йому роз-
винути власний талант і повірити 
в себе, – зазначає його батько, 
кандидат в депутати Торчинської 
ОТГ від УКРОПу Сергій Заверуха. 
– Треба підтримувати позашкіль-
ну освіту, бо це дозволяє забрати 
дитину з вулиці, прищепити їй 
нові цінні знання».

«Алла Семенюк змогла реа-
лізувати задумане, – зазначив 
кандидат у депутати від УКРОПу 
Сергій Жук. – Команда кандидатів-
укропівців хоче змінити на краще 
Торчинську ОТГ. Ми готові працю-
вати над тим, аби в подальшому 
було фінансування, щоб кошти 
працювали на благо громади».

ПІД ЧАС ТОЛОКИ В 
СЕЛІ УСИЧІ УКРОПІВЦІ 
ЗАКУПИЛИ ЩЕБІНЬ

Кандидати в депутати Тор-
чинської ОТГ від УКРОПу Віктор 
Мелесь та Василь Попко під час 
традиційної весняної толоки до-
лучилися до роботи та допомог-
ли громаді села Усичі облаштува-
ти подвір’я навколо церкви. 

«Церква в Усичах стоїть над 
дорогою. Це історична пам’ятка – 
її збудували ще у XVIII столітті. Цей 
храм дуже цінний не тільки для 
нашої громади, а й для Волині 
загалом. Тому важливо, аби нав-
коло нього було акуратно і гар-
но», – каже кандидат в депутати 
від УКРОПу Віктор Мелесь.

Разом з рідними і друзями 
укропівці відсіяли щебінь та пе-
ревезли його ближче до місця 
проведення робіт.

«Наші рідні підтримують 
нас і допомагають зробити таку 
доб ру справу. Переконаний, що 
спільна робота надихне й наших 
односельців і ми разом, як одна 
родина, будемо залагоджувати 
всі проблеми ОТГ. Головне – ідея 
та згуртованість», – певен Василь 
Попко.

У Торчинському 
професійному ліцеї 

з ініціативи дирекції та 
кандидата в депутати 
Торчинської ОТГ від УКРОПу 
Ігоря Клімішина встановили 
нові вікна.

Він звернувся до депутата об-
ласної ради, укропівця Вячеслава 
Рубльова, аби той спільно з Фон-
дом Ігоря Палиці «Тільки разом» 
посприяв у швидшому розв’язанні 
проблеми ліцею. У результаті 
спільної роботи в навчальному за-
кладі вдалося замінити 12 вікон.

Проблеми цього освітнього за-
кладу, на жаль, ідентичні з іншими 
навчальними установами – відсут-
ність сучасного обладнання, заста-
ріла база для підготовки спеціаліс-
тів аграрного сектору, проблеми 
з виплатою стипендій. За словами 
кандидата в депутати Ігоря Клімі-
шина, усе це – наслідки багаторіч-
ного ігнорування проблем закла-
дів професійно-технічної освіти. 
Головне ж завдання сьогодні – 
знай ти розв’язання цих питань.

«Час не стоїть на місці, з кож-
ним днем з’являється дедалі біль-
ше професійного обладнання. 

Звісно, забезпечити абсолютно 
всім й одразу неможливо, але по-
ступово заклад має поповнюва-
тися сучасним обладнанням», – 
каже Ігор Клімішин.

«Переконаний, що створення 
Торчинської ОТГ дасть поштовх 
для покращення матеріальної 
бази ліцею, дозволить осучасни-
ти навчання та залучити кошти 
для розвитку громади», – підтри-
мує ідею колеги кандидат в депу-
тати Торчинської ОТГ від УКРОПу 
Сергій Жук.

«Трактори, на яких учні здо-
бувають перші серйозні навички 

роботи, закупили ще за радян-
ських часів. Освітня субвенція 
передбачала на заклад 1 мільйон 
300 тисяч гривень. Однак придба-
ти новий трактор за ці кошти нам 
не вдалося б, тому ми вирішили 
закупити деревообробне облад-
нання», – зазначив директор лі-
цею Олександр Вознюк. 

Ще одним проектом, який 
було втілено за співпраці Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» та 
Торчинського професійного лі-
цею, стала закупівля спортивно-
го інвентарю. Для учнів придба-
ли волейбольні та баскетбольні 

м’ячі, секундомір, волейбольну 
сітку й набір для бадмінтону.

«Усі навички і знання, які ви 
сьогодні здобуваєте, стануть міц-
ним підґрунтям для успішного 
майбутнього вашої громади. Роз-
вивайтеся, тренуйтеся, невтомно 
працюйте над собою, намагай-
теся отримати якомога більше 
тих знань, які вам пропонує на-
вчальний заклад. Я сподіваюся, 
що втілення таких проектів, ініці-
ативність ваших колег та спільна 
робота надихнуть вас працювати 
ще більше», – підсумував Вяче-
слав Рубльов.

Новенькі вікна тепер встановлено в 
математичному та комп’ютерному класах

У результаті спільної роботи 
в ліцеї  замінили 12 вікон

Тріо бандуристів Торчинської музичної школи

До спільної справи кандидати 
в депутати залучили друзів та родичів
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Здоров’я  до  того  переважує  всі  блага  життя,  що  насправді  здоровий жебрак щасливіший 
за хворого короля. Артур Шопенгауер

  Інна СЕМЕНЮК
Луцький район

точка зору МІФИ ПРО ЗДОРОВ’Я: ПРАВДА 
ЗА ВЕРСІЄЮ УЛЯНИ СУПРУНВ. о. міністра охорони 

здоров’я України Уляна 
Супрун регулярно розповідає 
про головні міфи в медицині. 
Пропонуємо найцікавіші з них.

МІФ №1. ЛІКИ – ВСЕСИЛЬНІ 
Медицина – потужна наука. Лі-

карі знають, як лікувати серцево-
судинні хвороби, гепатит С або здійс-
нювати пересадку нирки, але досі 
немає вакцини проти діабету або 
таблетки від ГРВІ. Саме тому найкра-
щий спосіб підтримувати здоров’я – 
спорт, здорове харчування і сон.

МІФ №2. ВАКЦИНИ – 
НЕБЕЗПЕЧНІ

Якщо нема медичних протипо-
казань, вакцина є цілком безпечною 
та захищає від смертельних хвороб. 
Вакцини, які закуповує держава, 
проходять дуже ретельний конт роль 
якості і під час виробництва, і під час 
доставки до медичних закладів.

МІФ №3. АНТИБІОТИКИ – 
ШКІДЛИВІ

Щодо антибіотиків є дві край-
ності. Перша – боятися їх та при-
пиняти приймати одразу ж, коли 
стає краще, не пропиваючи курс до 
кінця. Друга – вживати їх за кожного 
тривожного симптому. Обидва пе-
реконання є вкрай неправильними 
та допомагають бактеріям ставати 
більш стійкими до антибіотиків і не 
реагувати на них. Перед будь-яким 
прийомом антибіотиків потрібно ра-
дитися з лікарем та повністю дотри-
муватися його рекомендацій.

МІФ №4. «ПРОКАПАТИСЯ» 
– І ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ

Розповсюджена думка, що курс 
«лікування» під крапельницями раз 
на півроку/рік допоможе позбути-

компетентно

Грижа (кила) черевної 
стінки – це значно 
серйозніше, ніж 

косметичний дефект 
і дискомфорт. Вона 
може становити ризик 
для життя! Що потрібно 
робити людям із грижею, 
а що категорично 
протипоказано, 
консультують хірурги 
МЦ «Боголюби» Олександр 
Масіков та Святослав 
Кропивський.

– Як людині зрозуміти, що у 
неї грижа? На які симптоми варто 
звернути увагу?

О. М.: – Грижа – це випинання 
на черевній стінці, яке утворилося 
внаслідок виходу внутрішніх орга-
нів або їх частин у підшкірну жиро-
ву клітковину через слабкі місця або 
отвори в м’язовому шарі передньої 
стінки живота. Варто зауважити, що 
випинання не обов’язково свідчить 
про грижу. В той же час у повних 
людей може бути грижа і при цьому 
відсутнє видиме випинання, тоб-
то його не видно. Тому не потрібно 
самому собі ставити діагнози, треба 
звернутися до лікаря.

С.К.: – Біль також не завжди є 
ознакою грижі. За будь-яких больо-
вих симптомів краще звернутися до 
лікаря. Тому що до грижі подібні ба-
гато інших патологій. Іноді відчуття 
печіння під час сечовипускання плу-
тають із циститом, а його причиною 
може бути кила. 

– Що провокує утворення гри-
жі? Хто в групі ризику? У якому віці 
найчастіше розвивається кила?

О.М.: – Можна сказати, що в гру-
пі ризику – усі: і немовлята, і молодь, 
і люди зрілого та поважного віку. Є 
багато факторів, які сприяють утво-

КИЛА – ЦЕ БОМБА З 
УВІМКНЕНИМ ТАЙМЕРОМ

ренню кили. Насамперед – анатоміч-
ні особливості організму, слабкість 
сполучної тканини.

С.К.: – Велику роль в утворенні 
кил відіграє підвищений внутріш-
ньочеревний тиск, який провокують 
постійний кашель, чхання, підняття 
вантажів тощо. Тобто ослаблення 
черевної стінки плюс підвищений 
внут рішньочеревний тиск у комп-
лексі сприяють утворенню грижі.  

– Якщо грижу не оперувати, 
які можуть бути наслідки?

С.К.: – Кила – це бомба з тай-
мером, і ніхто не знає, на який час 
він встановлений. Хтось може до 
старос ті жити із грижею і не мати з 
нею серйозних проблем. Але вра-
хуйте, що кила постійно й неухильно 
збільшується і з часом все одно дає 
про себе знати. Людина почувається 
некомфортно, коли їй доводиться 
попереду себе у грижовому мішку 
носити значний вантаж.

О.М.: – Окрім того, в один мо-
мент (при кашлі, раптовому напру-
женні при підніманні чогось важкого 
тощо) може відбутися защемлення, 
коли у грижовому мішку затискаєть-

ся частина кишківника. Це призво-
дить до порушення кровопостачан-
ня, гострої кишкової непрохідності. 
Якщо не діяти негайно і не проопе-
рувати хворого в найкоротший тер-
мін (протягом 6-8 годин!), частина 
кишківника може відмерти й дове-
деться її видалити.

Тому якщо ви раптово відчули 
біль у ділянці кили, вона затверділа, 
треба негайно звернутися в най-
ближчий медичний заклад, де є хі-
рургічне відділення.

 – Як відбувається підготовка 
до операції?

С.К.: – Перед плановою опера-
цією потрібно пройти низку аналізів 
та обстежень, які кожному пацієнту 
підбирають індивідуально. Якщо в 
людини є супутні патології, за яких 
хірургічне втручання є надто ризи-
кованим, вони підлягають першо-
черговому лікуванню. У такому разі 
планову операцію відкладають до 
часу, коли стан хворого буде стабілі-
зовано. Інша річ, коли маємо справу 
з защемленою килою, що є невід-
кладним станом і вимагає негайного 
хірургічного втручання. Така опера-

ся хронічної проблеми, наприклад, 
серцево-судинного захворювання. 
Насправді ж «капанка» – інфузійна 
терапія – є ефективною при певних 
патологічних станах. Зокрема, інток-
сикації. І застосовують її як частину 
комплексного лікування.

МІФ №5. НЕ ЇСТИ 
ПІСЛЯ 18-ї

Варто не їсти за три години до 
сну. А оскільки сучасні люди рідко 
лягають о 21-й, не їсти після 18-ї не 
лише не корисно, але й шкідливо. 
Коли ви голодні й утамовуєте голод, 
метаболізм сповільнюється і в під-
сумку ви наберете зайві кілограми. 

МІФ №6. НЕ МОЧИТИ 
ПРОБУ МАНТУ

Усі ми знали, що мочити Манту в 
жодному разі не можна! Однак в. о. 
міністра спростувала цю істину. «Я 
помітила, що багато українців вва-
жають навпаки: ніби вода на шкірі 
може вплинути на реакцію організ-
му, папула від ін’єкції збільшиться та 

результат проби хибно покаже, що 
людина інфікована. Це не так», – роз-
повіла Супрун.

МІФ №7. ІНСТРУМЕНТАЛЬНА 
ДІАГНОСТИКА – НАШЕ ВСЕ

Обстеження організму за допо-
могою різного обладнання, такого 
як комп’ютерна томографія (КТ), 
магнітно-резонансна томографія 
(МРТ), позитрон-емісійна томогра-
фія (ПЕТ) – лише одні з діагностичних 
методів, які застосовують у програмі 
діагностики того чи того захворю-
вання. І скерування на такі обсте-
ження лікар має давати тільки для 
підтвердження, заперечення або 
уточнення діагнозу. Жодним чином 
це не може бути приватна ініціатива 
пацієнта, тому що нерідко це при-
зводить до непотрібних витрат.

МІФ №8. ДІАГНОЗ 
«ВЕГЕТО-СУДИННА 
ДИСТОНІЯ»

У міжнародній медицині немає 
такого діагнозу! Якщо лікар пише 

пацієнту у медичній картці «ВСД» та 
відправляє пити вітаміни й легкі за-
спокійливі, це означає, що він бук-
вально «зливає» справжню пробле-
му. Остерігайтеся таких лікарів.

МІФ №9. ЛЮДИНА МОЖЕ 
ПЕРЕРОСТИ АУТИЗМ

Це не так. Аутизм – частина осо-
бистості, він не пов’язаний із вихо-
ванням; немає чіткого переліку по-
ведінки людей з аутизмом, у кожного 
свої особливості. Загалом, до людей 
з аутизмом варто виявляти увагу і 
турботу, але бути готовими до того, 
що вони будуть більш закриті.

МІФ №10. В ЕПІЛЕПТИКА 
МОЖЕ ЗАПАСТИ ЯЗИК

Дуже важливо вміти допомогти 
людині, у якої стався такий напад. 
Але язик не може запасти фізично. 
Людині не треба класти у рот ніяких 
предметів. Достатньо переверну-
ти хворого на бік та покласти щось 
м’яке під голову. Напад не можна зу-
пиняти, він має минути сам.

МІФ №11. ПЕРЕКИС 
ВОДНЮ – ЧУДОВИЙ 
АНТИСЕПТИК

Перекисом традиційно в Україні 
оброблять рани. Однак немає клі-
нічних підтверджень ефективності 
такого антисептика. Йод і зеленка, 
за словами в. о. міністра, ефективні. 
Але в цивілізованому світі вже дав-
но використовують більш сучасні та 
ефективні засоби: йодовмісні анти-
септики («Повідон-йод»); хлоргекси-
дин 0,05%-розчин; етиловий спирт з 
концентрацією 70%.

– У яких випадках найчастіше 
вдаються до лапароскопічної опе-
рації?

О.М.: – Лапароскопічне ліку-
вання гриж можна проводити всім 
пацієнтам, окрім деяких випадків. 
Зокрема, воно не рекомендоване 
пацієнтам із паховою грижею за над-
лишкової ваги тіла. Також лапаро-
скопію не роблять після певних опе-
рацій на черевній порожнині, коли 
є висока ймовірність спайкового 
процесу.  

Не рекомендоване лапароско-
пічне лікування кил жінкам дітород-
ного віку, які планують народжувати. 
Після такої операції під час вагітнос-
ті внаслідок розтягу черевної стінки 
можливі дискомфорт, відчуття болю. 
Тому жінкам дітородного віку краще 
робити операцію відкритим спосо-
бом без використання будь-яких 
синтетичних матеріалів.

При маленьких пупкових грижах 
ми рідко вдаємося до лапаро скопії. 
Їх можна прооперувати через ма-
ленький розріз. Тож немає сенсу 
вдаватися до більш дорогого хірур-
гічного втручання.  

– Скільки часу триває реабілі-
тація після операції?

С.К.: – Через дві доби після лапа-
роскопічної операції пацієнт може 
повертатися додому. Упродовж чо-
тирьох тижнів йому не рекомендо-
вано піднімати вантажі понад 5 кг, 
потрібно утриматися від фізичних 
навантажень, а також не відвідувати 
сауну і басейн. У разі хірургічного 
лікування вентральної або пупкової 
кили треба впродовж місяця носити 
бандаж. За цей час імплантат оста-
точно зафіксується в організмі.

– Що порадите людям із ки-
лою?

О.М.: – Рекомендую якнайшвид-
ше вибрати підходящий час, зверну-
тися до хірурга і запланувати опера-
цію. Інакше можна мати проблеми в 
найменш доречний момент: перед 
відпусткою, весіллям, хрестинами 
абощо.

МІФ №12. ПРОТЯГИ – 
НЕБЕЗПЕЧНІ 

Сам по собі протяг не є чимось 
поганим, як не є поганим і вітер, 
адже люди найчастіше хворіють від 
інфекцій, які є в повітрі, а не від само-
го повітря. Тому протяг не загрожує 
здоровій людині. Однак Супрун за-
стерігає: тривале переохолодження 
або ж сильний потік повітря, спря-
мований, наприклад, в ділянку шиї 
чи обличчя, загрожує запаленням 
м’язів, нервів і може активізувати 
збудників хвороб, які є в організмі.

МІФ №13. АСКОРБІНКА 
ЗМІЦНЮЄ ІМУНІТЕТ 

«Коли ми намагаємося втрутитися 
в роботу імунної системи, наприклад, 
надлишком вітаміну С або ж імуномо-
дуляторами без призначення лікаря, 
це не допомагає імунітету ставати 
потужнішим. Навіть може зашкодити. 
Найкраще для підтримки імунітету 
працюють не дорогі ліки та засоби, а 
звичайні корисні речі – здоровий сон, 
правильне харчування і регулярні за-
няття спортом», – наголосила Супрун.

МІФ №14. СИДІТИ НА 
ХОЛОДНІЙ ПОВЕРХНІ – 
ШКІДЛИВО

Страх застудитися після сидіння 
на холодному є науково необґрунто-
ваним. Переохолодження чи запален-
ня певної ділянки тіла справді може 
виникнути, якщо тривалий час бути 
на вулиці в лютий мороз. Або ж, коли 
температура навіть вища за 0, проте є 
велика вологість повітря та сильний 
вітер, що дме на відкриту частину 
тіла. У всіх інших випадках, особливо 
за добрих погодних умов, дуже склад-
но переохолодитися. Організм сам 
підтримує оптимальну температуру 
внутрішніх органів, тому ваш сечовий 
міхур та інші органи переважно захи-
щені від перепаду температури.

ція не може бути відтермінованою.  
– Чим відрізняється лапаро-

скопічне лікування кили від зви-
чайної операції? Які його перева-
ги?

О.М.: – Лапароскопічна методи-
ка лікування грижі кардинально від-
різняється від відкритої. Це дві абсо-
лютно різні операції. Для пацієнта 
простішою і менш травматичною є 
лапароскопічна. Тривалість больо-
вого синдрому після неї менша, ніж 
після звичайної операції. Крім того, 
характерним є коротший період 
реабілітації, пацієнт швидше повер-
тається до звичного способу життя. 
Але головна перевага лапароскопіч-
ного втручання, зокрема при килі 
черевної порожнини, – менший від-
соток рецидивів, тобто повторного 
утворення грижі в цій ділянці, ніж 
після звичайної операції.

С.К.: – Річ у тому, що при лапа-
роскопічному лікуванні кили ткани-
ни не стягують, отвір не зашивають. 
На його місце накладають штучний 
імплант, так звану сіточку. Як наслі-
док, після операції відсутні інтенсив-
ний біль та відчуття дискомфорту, 
що десь тягне.

Луцький р-н, с. Тарасове, 
вул. Лісова, 1б
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Виявляється, звичні для нас речі не завжди логічні
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вітаміни з грядки

школа домоведення

шість соток

АРОМАТИЗАТОРИ 
ДЛЯ 
ХОЛОДИЛЬНИКА
Кавова гуща ефективно 
нейтралізує погані запахи в 
холодильнику. Насипте вміст 
кавового фільтра в горня й 
помістіть всередину холодильника 
на поличку. Як тільки гуща стане 
занадто сухою, час ї ї замінити.

У кожного вдома знайдеться кор-
кова пробка. Помістіть кілька з них у 
горня й поставте в холодильник. Не-
приємний запах зникне дуже швидко. 
Міняйте корки щодва тижні.

Активоване вугілля швидко та 
остаточно позбавить вас від запаху в 
холодильнику. Помістіть його на пер-
гаментному папері на різних полич-
ках. Запах зникне через кілька днів.

Лимонний сік також використову-
ють для усунення запаху. Налийте його 
в горня й помістіть у холодильник.

Насипте у чашку солі, додайте 
приблизно десять крапель лимонно-
го соку і поставте в холодильник.

Вівсяні висівки чудово поглина-
ють запахи. Поставте в холодильник 
миску з висівками – це допоможе 
ефективно усунути неприємні запахи.

дешево й дієво

ЦІЛЮЩИЙ РЕВІНЬ
КАША З РЕВЕНЕМ
• 50 г крупи  • 150 г води • 30 г ревеню
• 30 г цукрового сиропу       

Зварити кашу з пшона, рису, вівсян-
ки чи іншої крупи. Вимішати з очище-
ними від волокон черешками ревеню, 
звареними з цукровим сиропом. Дуже 
смачна страва виходить, якщо черешки 
ревеню зварити з медом. 

ШАРЛОТКА 
Тісто: • 3 яйця й 1 скл. цукру збити 
• 1 скл. борошна   

Вимішати усе до однорідної маси та 
залити викладені на деко шматочки ре-
веню, посипані корицею.

ЗАПІКАНКА  
• 400 г ревеню  • 80 г цукру  • 20 г меду 
• 200 г рису • кориця до смаку  

Черешки ревеню обчистити від шкі-
рочки, дрібно нарізати й варити у воді 
з сіллю, цукром та медом. Зварений ре-
вінь відкинути на друшляк та протерти 
через сито, а відвар процідити. Рис пе-
ребрати, промити й замочити на 1-1,5 
год. Відвар від ревеню довести до кипін-
ня, опустити в нього замочений рис (без 
води) та варити до готовності. За 5 хв 
до закінчення варіння додати корицю. 
Готовий рис охолодити, викласти на та-
ріль, а зверху – пюре з ревеню. 

КВАС 
• 100 г ревеню  • 50 г цукрового сиропу 
• 500 г води • 3 г дріжджів  

Вимиті черешки розрізати на шматоч-
ки, покласти в посудину, залити водою, 
варити до м’якості. Потім процідити, охо-
лодити, влити цукровий сироп, покласти 
дріжджі, розмішати, поставити на добу 
в теплому приміщенні. Потім винести в 
льох. Квас буде готовий через 2-3 дні.

ВАРЕННЯ 
Рецепт № 1: 
• 1 кг ревеню  • 1,4 кг цукру  • 1 апельсин

Апельсин ошпарити й пропустити 
через м’ясорубку разом із цедрою. Ре-
вінь порізати кубиками. Все вимішати й 
варити 15-20 хв. Можна зберігати в хо-
лодильнику. 
Рецепт № 2: 
• По 1 кг моркви, ревеню, цукру 

 Моркву порізати кубиками та при-
варити. Процідити в чисту посудину. 
Додати порізаний ревінь, цукор, 1,5 скл. 
відвару з моркви і варити 20 хв.

смакота

ЩОБИ ПРАСКА СЯЯЛА, ЯК НОВА 

НАТУРАЛЬНІ ДОБРИВА ДЛЯ ГОРОДУ

Ревінь, або ж 
румбамбар, зовні 
схожий на лопух. 

Його стебла багаті на 
поживні речовини та 
мінеральні солі калію, 
заліза, фосфору, кальцію, 
магнію. Але особливо 
цінується за високий 
вміст вітамінів C, P, A, 
B1 та органічних кислот 
(яблучної, лимонної). 
У 100 г свіжих стебел 
міститься добова норма 
вітаміну К.

Слід пам’ятати, що рослина 
має властивість накопичувати 
під час зростання небажану для 
організму людини щавлеву кис-
лоту. Через це в липні ревінь за-
звичай уже непридатний для ку-
лінарного використання, а якщо 
вологи в ґрунті обмаль, то й знач-
но раніше.

Саме листя та корені вважа-
ються отруйними. Однак листки 
можна використовувати, щоб 
загорнути м’ясо чи рибу під час 
транспортування або марину-
вання, а також вистилати ними 
деко, щоб печеня не підгоріла.

Заготовляти коріння реве-
ню для медичних потреб слід не 

раніше, ніж на четвертому році 
життя рослини, найкраще – на 
шостому. Аби ревінь мав більш 
соковиті стебла, досвідчені садів-
ники радять підживлювати кущі. 
На відро води візьміть 1-2 кг 
коров’яку та дві сірникові короб-
ки аміачної селітри. Цього розчи-
ну стане на 3-4 кущі. Пам’ятайте, 
що фосфорні добрива вносити не 
можна, інакше утворюватимуть-
ся неїстівні черешки. 

ЛІКУВАЛЬНІ 
ВЛАСТИВОСТІ

Препарати з ревеню в малих 
дозах діють як в’яжуче, а у вели-
ких – як проносне, тому показані 
і при діареї, і в разі закрепу. Як 
проносне його використовують 
також при атонії кишківника, 
скупченні газів.

Ревінь знімає болі в шлунку та 
допомагає поліпшити травлення. 
Його часто використовують і як 

жовчогінний засіб. У невеликих 
кількостях рекомендують тим, в 
кого знижена кислотність.

Крім того, ревінь допома-
гає роботі серця й легенів. Його 
регулярне вживання в різних 
стравах сприяє стабілізації тиску. 
Використовують ревінь і як за-
гальнозміцнювальний засіб при 
недокрів’ї та туберкульозі.

КОМУ РЕВІНЬ 
ЗАШКОДИТЬ

Румбамбар вельми обережно 
застосовують у педіатрії.

Він сприяє утворенню каме-
нів у сечовому, жовчному міху-
рах і нирках. Тому при жовчно-
кам’яній і сечокам’яній хворобах 
від цієї рослини в раціоні варто 
відмовитися.

Також його не можна вжива-
ти тим, хто страждає на гастрит 
з підвищеною кислотністю і пан-
креатит. Крім того, ревінь роз-
ріджує кров. Тому його не варто 
вживати при кровотечах різної 
етіології і геморої.

У великих дозах ця рослина 
протипоказана при схильності до 
проносів, гострому апендициті, 
холециститі, цукровому діабеті, 
подагрі та ревматизмі. Також не 
рекомендовано вживати ревінь 
вагітним.
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КАРТОПЛЯНЕ 
ЛУШПИННЯ

Лушпиння картоплі – дже-
рело крохмалю, який полюбляє 
смородина. Тому якщо хочете 
зібрати ягоди завбільшки як 
виш ня, не полінуйтеся за зиму 
насушити на батареї або ж на під-
віконні  картопляного лушпиння. 
Зберігати його можна в полот-
няних торбинках і вже протягом 
весняно-літнього сезону зако-
пувати під смородинові кущі. А 
ще лушпиння рекомендують ви-
користовувати як добриво для 
капусти й огірків. Подрібнене на 
кашку, його кладуть у лунку, при-
сипають землею і висаджують 
розсаду.  

ЦИБУЛИННЯ
Цибулиння, що містить каль-

цій, магній, цинк, калій, фосфор, 
кремній, залізо, є незамінним 
доб ривом для розсади. Воно до-
поможе їй вирости загартова-

Брудні плями на прасці можуть 
залишити такі ж плями на одязі, 

а в найскладніших випадках просто 
пропалити дірки у речах. Будь-який 
наліт, що з'явився на гладкій підошві 
праски, треба якнайшвидше видалити. Як 
очистити праску підручними засобами?

Оцет. Його слід підігріти й за допомогою 
натуральної тканини протерти забруднену по-
верхню. Якщо ж після цієї процедури все ще за-
лишилися обгорілі залишки тканини, позбавте-
ся від них за допомогою ватної палички. 

Зубна паста. Вичавте невелику кількість 
зубної пасти на холодну поверхню, що прасує, і 
розітріть чистою тканиною. Потім на 5 хв нагрій-
те і вимкніть. Поки праска буде ще теплою, попо-
ліруйте її поверхню м'якою тканиною й видаліть 
залишки пасти (вона стане схожою на крем).

Віск. Увімкніть праску, натріть свічкою тем-
ну пляму на поверхні, що прасує. Переконав-
шись, що праска ще не занадто гаряча, видаліть 
віск за допомогою м'якої тканини. Якщо це не 
дозволить повністю видалити забруднення, то 
для завершення процедури очищення скорис-
тайтеся невеликою кількістю оцту.

Пральний порошок. Трішки прального по-
рошку всипте в посудину, додайте води та пе-
ремішайте. Змочіть у суміші чисту ганчірочку і 
протріть праску.

Оцет і сода. Розведіть оцет у воді (1:1). Змо-
чіть у розчині чисту ганчірочку й насипте на неї 
трохи соди. Потім пройдіться нею по поверхні 
праски круговими рухами.

Лимон і сода. Витисніть із лимона сік та 
змішайте його з невеликою кількістю соди. Має 
вийти густа паста. Її слід нанести на холодну 
поверхню праски і залишити на 5 хв. Потім про-
терти вологою тканиною й увімкнути праску на 
кілька хвилин, щоб вона висохла.

Якщо проводити такі процедури з очищен-
ня поверхні праски регулярно, то плями не 
з'являтимуться.

ною, сильною і пережити стрес 
під час висаджування у відкритий 
ґрунт. Треба лишень засипати ви-
сушене лушпиння цибулі на дно 
посудини, в якій висіватимете на-
сіння. Завдяки поливанню воно 
буде перегнивати й насичувати 
землю корисними хімічними еле-
ментами. 

Коли рослинки зміцняться, 

їх варто поливати настоєм цибу-
линня: дві жмені лушпиння зали-
ти 2 л окропу, довести до кипіння 
і настояти 2 год. Холодний спосіб: 
об'єм інгредієнтів такий самий, 
але температура води –  кімнат-
на, настоювати потрібно 1-2 дні. 
Розчин процідити, залити (не 
розбавляючи) в пульверизатор і 
обприскувати рослини.

ЯЄЧНА ШКАРАЛУПА 
ТА КАВОВА ГУЩА

Альтернативними поліпшува-
чами складу землі і її структури є 
яєчна шкаралупа, шкірки бананів 
та апельсинів, чайна заварка, ка-
вова гуща – все те, що викидаємо 
у відро для сміття і що може стати 
чудовим добривом і для рослин 
на городі, і для вазонів. 

АСПІРИН
За допомогою аспірину мож-

на вилікувати не лише головний 
біль, а й заражений ґрунт. Для 
цього треба розвести таблетку 
в 1 л води, ретельно перемішати 
й полити ґрунт. Навіть початкові 
стадії грибкових захворювань 
культур легко здолати, якщо 
рослину кілька разів полити ас-
піриновим розчином. А досвід-
чені дачники стверджують, що 
на аспірині розсада помідорів та 
огірків росте як на дріжджах. 

dovidkam
.com

vizzara.com
.ua

kvitkainfo.com

Румбамбар напрочуд корисний

Нальоту можна позбутися

Ґрунт треба підживлювати
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ВІВТОРОК 1 травня
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, 00.05 Кліпи 

учасників Євробачення-
2018

09.40 М/ф «Пісня моря»
11.20, 13.20, 15.20 

Телепродаж
11.40 Х/ф «Чарівник 

країни мрій»
13.40, 03.50 Погода
13.50 Д/ц «Незвичайні 

культури»
14.20 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 
терція». 2 ч.

15.40 Д/с «Останній шанс 
побачити»

19.00 Перший на селі
19.25 Д/ф «Одесити на 

Донбасі»
20.25 Наші гроші
21.50 Т/с «Іспанська 

легенда»
23.15 Д/с «Земні 

катаклізми»
00.40 До справи
01.10 Розсекречена історія
02.05 Д/ц «Смачні історії»
03.25 Лайфхак 

українською
03.40 ТАКАШОТАМ
04.00 Д/ц «Мистецький 

пульс Америки»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.10 Зона ночі
04.30 Абзац
06.24, 07.39 Kids Time
06.25 М/с «Дракони. 

Перегони бесстрашых»
07.45 Х/ф «Вільні»
10.00 Х/ф «Шкільний 

мюзикл»
12.00 Х/ф «Шкільний 

мюзикл 2»
14.30 Х/ф «Шкільний 

мюзикл: випускний»
16.50, 19.00 Заробітчани
21.00 Аферисти в мережах 

16+
22.00 Від пацанки до 

панянки 16+

НОВИЙ КАНАЛ
06.50 Все буде добре!

08.10 Все буде смачно!

09.10 МастерШеф – 7 12+

12.55 Хата на тата 12+

15.55 Все буде добре! 16+

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 «Карамболь»
09.10, 23.50 «Орел і 

Решка. Курортний 
сезон»

11.05 «Орел і Решка. На 
краю світу»

12.10, 20.00 
«Орел і Решка. 
Перезавантаження»

13.10, 21.00 «Орел і 
Решка. Рай та пекло»

14.10 «Орел і Решка. 
Ювілейний сезон»

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

місті»
02.50 «Нічне життя»

К1
06.30, 15.00, 19.00, 02.50 

Сьогодні
07.10, 03.30 Зірковий шлях
08.10 Т/с «Будинок на 

холодному ключі»
12.00, 15.15 Т/с «Замкнене 

коло»
16.10, 19.40 Т/с «Ноти 

кохання»
21.00 Т/с 

«Доглядальниця»
23.00 Концерт. Музична 

платформа
01.00 Реальна містика
04.00 Агенти 

справедливості-5 12+

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.20, 01.10 Містична 

Україна
09.10, 18.20 У пошуках 

істини
10.50 Мисливці на 

нацистів
11.40 Небезпечна планета
13.30 Знамення у небі
14.30 Дика природа 

Африки
16.30 Відчайдушні рибалки
17.30 Шалена подорож
21.10 Фантастичні історії
22.00 Дослідження часу
00.00 Долоня: код 

майбутнього
00.40 Речовий доказ
03.20 Телеформат

МЕГА

06.30 М/ф «Маша і 
ведмідь»

07.50 Х/ф «Кохана 
вчителька»

15.55 Х/ф «8 перших 
побачень»

17.40 Х/ф «8 кращих 
побачень»

19.30, 05.35 «ТСН»
20.15 Х/ф «Люди 

ікс: дні минулого 
майбутнього»

22.40 Х/ф «Спадок 
блудниці»

01.10 «Правдива історія 
блудниці»

02.10 Х/ф «Хроніка»

1+1

05.30, 20.00 «Подробиці»
06.00 «Удачний проект»
07.00 Х/ф «Миленький 

ти мій»
08.20 «Готуємо разом»
09.20 «Орел і решка. Рай 

і пекло»
11.20 Х/ф 

«Приборкувачка тигрів»
13.20 Х/ф «Троє в човні, 

якщо не рахувати 
собаки»

16.00 Концерт Олега 
Винника «Я не втомлюся»

18.00, 03.40 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.30 Т/с «Заради кохання 
я все зможу!»

22.30 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

00.20 Х/ф «Обміняйтеся 
обручками»

02.15 «Орел і Решка»

ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 04.30, 12.45 Факти
09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10, 13.05, 22.20 Т/с 

«Копи на роботі»
18.45 Факти. Вечір
20.05 Т/с «Пес-3»
23.10 Х/ф «Приватний 

курорт»
00.45 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
02.15 Х/ф 

«Кримінальний 
талант»

04.05 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Т/с «Відділ 44»

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Йосип: 

Володар снів»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 23.00 Країна У
13.00 Казки У
14.00 Знай наших!
15.00, 03.20 Віталька
16.30 Х/ф «Гарфілд»
18.00 Готель Галіція
19.00 Танька і Володька
20.00 М/ф «Ріо»
22.00, 01.00 100 в 1
00.00 Теорія зради
02.00 БарДак
02.30 Панянка-селянка
05.40 Корисні підказки

ТЕТ
07.00 Концерт «Тур сонця» 

гурту «Антитіла»
08.30 Д/ф «Левко 

Лук’яненко. Йти за 
совістю» із циклу 
«Дисиденти»

09.00 Серіал «Кров і 
троянда», 9 серія

13.30 Д/ф «Гуцулка Ксеня»
14.10 «Модуль знань»
14.50 Надвечір’я. Долі
15.45 РадіоДень «Життя+»
16.08 Д/с «Незвідані шляхи»
17.00 «Лайфхак 

українською»
17.10 «До справи»
17.26 Т/ф «День 

народження В.Зінкевича»
18.31 Д/с «Смаки культур»
19.00 Новини
19.30 Д/ф «Микола Руденко. 

Формулу життя знайдено»
19.48 Д/с «Незвідані 

шляхи»
20.40 Новини

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 М/ф «Хранителі 
історій»

06.30 У фокусі Європа
07.00 Новини «На Часі» 

Спецвипуск
07.15, 08.15, 10.50, 18.30, 

19.05, 20.50, 21.45, 
00.15, 02.45, 05.50 Як 
це було

07.30 На часі 18:00
08.00 Новини «На Часі» 

Спецвипуск
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 Т/c «Справа Дойла»
11.00, 17.00, 03.00 Знай 

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

АВЕРС 14.00 Концерт «Ми єдині, 
Україна в нас одна»

15.00 В гостях у Добрячка
15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
16.00 Джем
18.00 На Часі 18.00
18.45, 21.30, 00.00, 02.30 

Новини «На Часі». 
Спецвипуск

19.00, 20.45 Вголос
19.15 Відкрита влада: 

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

Повтор
00.30 Глобал 3000
01.00 Концерт «Ми єдині, 

Україна в нас одна»
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
04.00 Х/ф «Друзі»

06.00 Мультфільми

08.00 «Він, вона та 

телевізор»

14.00 Х/ф «Стукач»

16.05 Х/ф «На межі»

18.00 Т/с «Разом 

2+2 назавжди»

21.20, 23.05 Т/с «Кістки 

11»

00.50 Т/с «Безсмертний»

01.40 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

02.55 «Облом.UA.» Фільм «Стукач»

14:00

starnote.ru

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, 00.05 Кліпи 

учасників Євробачення-
2018

09.40 М/ф «Червона 
черепаха»

11.10, 13.20, 15.20 
Телепродаж

11.30, 13.40, 01.10, 03.50 
Погода

11.40 Х/ф «Чарівник 
країни мрій»

13.50 Д/ц «Незвичайні 
культури»

14.20 Ювілейний концерт 
гурту «Піккардійська 
терція». 1 ч.

15.40 Д/с «Останній шанс 
побачити»

19.00 з Майклом Щуром
19.40 До справи
20.15, 01.15 Війна і мир
21.50 Т/с «Іспанська 

легенда»
23.15 Д/с «Земні 

катаклізми»
00.40 Перша шпальта
01.55, 03.40 ТАКАШОТАМ
02.05 Д/ц «Смаки 

Культур»
02.30 Д/ц «Смачні історії»
03.25 Лайфхак

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 

05.35 «ТСН»

09.30 «Чотири весілля»

10.55 «Одруження 

наосліп»

12.10, 13.30, 14.45, 16.05 

«Міняю жінку»

17.15 Т/с «Кохання 

Мер’єм»

20.15 «#ШоуЮри»

22.10 Х/ф «Мандри 

блудниці»

00.35 «Голос країни 8»

05.40, 22.30 «Слідство 
вели...

06.15 Мультфільм
06.25 Х/ф «Підкидьок»
08.00 «Готуємо разом»
09.00 «Орел і решка. Рай 

і пекло»
11.00 Х/ф «Бережись 

автомобіля»
13.00 Х/ф «Здраствуй і 

прощавай»
14.50 Х/ф 

«Сорочинський 
ярмарок»

16.40 «Чекай мене»
18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»
20.00, 02.10 «Подробиці»
20.30 Т/с «Заради кохання 

я все зможу!»
00.20 Х/ф «Двоє під 

дощем»
02.40 «Скептик 3»

05.15, 04.05 Скарб нації
05.25, 04.15 Еврика!
05.35, 19.20 Надзвичайні 

новини
06.30 Факти тижня
08.30 Надзвичайні новини. 

Підсумки
09.25 Д/ф «Перехрестя 

Балу»
10.00, 13.05, 20.05 Т/с 

«Пес-3»
12.45, 04.25 Факти
18.45 Факти. Вечір
22.25 Т/с «Копи на роботі»
23.20 Х/ф «Призначення»
01.05 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
02.35 Небачене 

Євробачення
02.50 Х/ф «Кримінальний 

талант»
04.50 Т/с «Відділ 44»

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

відьми»
12.00, 23.00 Країна У
13.00 Казки У Кіно
14.00 Знай наших!
15.00 Вечірка
20.30 Х/ф «Гарфілд»
22.00, 01.00 100 в 1
00.00 Теорія зради
02.00 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька
05.40 Корисні підказки

07.00 «Нацвідбір на 
Євробачення-2018»

08.30 Т/ф «Христина. 
Кримське соло»

09.00 «Енеїда», 3, 4 серії
13.30 «Такашотам»
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»
17.00 «Лайфхак 

українською»
17.10 Д/ф «Василь 

Симоненко. Тиша і грім»
17.40 Д/ф «Винниченко 

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

Сурдопереклад

06.05, 15.55 Все буде 
добре!

07.30 Все буде смачно!
08.30 Світами за скарбами 

12+
11.25 Х/ф Тато напрокат 

16+
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+
23.40 Один за всіх 16+

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Карамболь»
09.10 «Орел і Решка. 

Курортний сезон»
11.05 «Орел і Решка. На 

краю світу»
12.10, 20.00 

«Орел і Решка. 
Перезавантаження»

13.10, 21.00 «Орел і 
Решка. Рай та пекло»

14.10 «Орел і Решка. 
Ювілейний сезон»

22.00 «Вірю не Вірю»
23.00 Х/ф «Заміж на 2 

дні»
00.50 Х/ф «Ім’я»
02.40 «Нічне життя»

03.00, 02.35 Зона ночі
04.30 Абзац
06.29, 07.44 Kids Time
06.30 М/с «Дракони. 

Перегони бесстрашых»
07.45 Т/с «Бібліотекарі»
12.00 Х/ф «Відлуння 

далеких світів»
13.50 Х/ф «Автомонстри»
16.00 Х/ф «Трансформери: 

Помста занепалих»
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.10 Таємний агент. 

Пост-шоу
00.00 Х/ф «Вертикальний 

рубіж»
02.15 Небачене 

Євробачення

07.00 Події тижня з 
Олегом Панютою

08.00, 04.40 Зірковий шлях
09.50 Х/ф «Лікар щастя»
12.00, 15.15 Т/с «Чорна 

квітка»
15.00, 19.00, 00.45 

Сьогодні
16.20, 19.40 Т/с «Будинок 

на холодному ключі»
21.00 Т/с 

«Доглядальниця»
23.00 Х/ф «Мумія: Принц 

Єгипту»
01.40 Телемагазин
02.10 Реальна містика

06.00 Бандитський Київ
07.20 Містична Україна
09.10, 18.20 У пошуках 

істини
10.50 Мисливці на 

нацистів
11.40 Подорож на край 

всесвіту
13.30 За межами Землі
14.30 Дика природа 

Африки
16.30 Відчайдушні рибалки
17.30 Шалена подорож
21.10 Фантастичні історії
22.00 Код неандертальця
00.00 Найбільша печера 

Землі
00.40 Речовий доказ

ПОНЕДІЛОК 30 квітняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 М/ф «Хранителі 
історій»

06.30 Огляд світових 
подій

07.00 Новини «На Часі» 
Спецвипуск

07.30 На Часі. Неділя. 
Повтор

08.00 Профілактика 
технічного обладнання

14.00 Концерт «Ми єдині, 
Україна в нас одна»

15.00 В гостях у Добрячка
15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
16.00 Джем
17.00 Знай більше!
18.00 На часі 18:00

АВЕРС 18.30, 19.10, 20.50, 21.45, 
00.15, 02.45 Як це було

18.45 Новини «На Часі»
19.00, 20.45 Вголос
19.15 Т/с «Справа Дойла»
21.00 На Часі 21.00
21.30 Новини «На Часі» 

Спецвипуск
22.00 Т/с «Пані покоївка»
23.30 На часі 18:00
00.00 Новини «На Часі»
00.30 МузейОк
01.00 Концерт «Ми єдині, 

Україна в нас одна»
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
02.30 Новини «На Часі» 

Спецвипуск
03.00 Т/с «Справа Дойла»
04.00 Х/ф «Моє 

кохання»
05.30 Музична скринька

06.00 Мультфільми
08.00 «Він, вона та 

телевізор»
13.15 Т/с «Опер за 

викликом 2»
17.05 Х/ф «Конан – 

2+2 руйнівник»
19.00 Х/ф «Конан-

варвар»
21.20 Т/с «Кістки 11»
23.05 Т/с «Кістки 10»
00.50 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.55 «Облом.UA.»

НТН

06.55 Х/ф «Бомж»

09.00 «Свідок. Агенти»

09.35 Х/ф «Я оголошую 

вам війну»

11.10 «Кримінальні 

справи»

13.00 «Життя на грані»

14.50 «Легенди карного 

розшуку»

19.00, 02.05 «Свідок»

19.30, 00.30 Т/с 

«Альпійський патруль»

22.30 Т/с «Анна-

детективъ»

02.35 «Випадковий 

свідок»

02.55 «Речовий доказ»

04.50 «Легенди 

бандитської Одеси»

НТН

06.00, 04.40 «Правда 
життя. Професії»

07.35 Х/ф «Провінційний 
анекдот»

08.15 Х/ф «Ні пуху, ні 
пера»

09.40 Х/ф «Троє в човні, 
якщо не рахувати 
собаки»

12.15 Х/ф «Добре 
сидимо!»

13.40 Концерт «Весна на 
Зарічній вулиці»

16.00 Х/ф «Зіта і Гіта»
19.00 Х/ф «Невловимі 

месники»
20.30 Х/ф «Знову 

невловимі»
23.00 Т/с «Анна-

детективъ»
01.00 Т/с «Альпійський 

патруль»
02.00 «Випадковий 

свідок»
02.10 «Речовий доказ»

Серіал «Копи на роботі»

22:25

telekritika.ua

ПОМЕРЛА 
БАРБАРА БУШ  

92-річна Барбара Буш – дружина 
і мати двох американських 

президентів, єдина жінка в історії, що 
була присутня на інавгурації чоловіка 
та сина, померла у США. 

У неї досить давно 
почалися проблеми зі 
здоров’ям. Жінка відмо-
вилася від госпіталізації, 
заявивши, що хоче про-
вести останні дні життя 
з сім’єю. 

Її чоловіку Джорджу 
Бушу-старшому, який 
був президентом у 1989-
1993 роках, в червні має виповнитися 94 
роки. Він є рекордсменом-довгожителем 
серед американських лідерів. Син подруж-
жя Джордж Буш-молодший виграв прези-
дентські вибори у 2000 році, а в 2004-му 
був переобраний на другий термін. 

«Мені дуже пощастило мати таку ма-
тір, – каже 43-й президент США. – Нашій 
родині буде дуже її бракувати». 

вічна пам’ять

studio.w
henhub.com
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ЧЕТВЕР 3 травня

СЕРЕДА 2 травня
06.00, 16.10 М/с «Чорний 

Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 21.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 

Доброго ранку, Країно!
09.30, 00.05 Кліпи 

учасників Євробачення-
2018

09.40, 19.25 Д/с «Велике 
фотополювання Дага 
Гарднера»

10.40, 13.35, 16.35 
Телепродаж

11.00 Д/ц «Гордість світу»
11.50, 14.20, 03.50 Погода
12.00, 02.05 Д/ц «Смачні 

історії»
12.55, 17.45, 03.40 

ТАКАШОТАМ
13.10 :РадіоДень
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.00 Лайфхак 

українською
15.15 М/с «Гон»
17.00 Війна і мир
18.00, 00.15 Інформаційна 

година
19.00 Д/с «Дешева 

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

легенда»
23.15 Д/с «Земні катаклізми»
03.25 Новини. Спорт
04.00 Д/ц «Мистецький 

пульс Америки»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.55 Зона ночі
04.40 Абзац
06.34, 07.55 Kids Time
06.35 М/с «Дракони. 

Перегони бесстрашых»
08.00 Т/с «Шлях 

чарівника»
11.30 Т/с «Друзі»
12.25 Т/с «Діагноз: Майже 

не закохані»
17.00, 19.00 Від пацанки 

до панянки 16+
21.00 Аферисти в мережах 

16+
22.00 Суперінтуїція
01.50 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.10 Все буде добре! 16+

07.45 МастерШеф – 7 12+

11.50 Хата на тата 12+

15.55 Все буде добре!

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Т/с Коли ми вдома. 

Нова історія

19.55, 22.40 МастерШеф. 

Кулінарний випускний 

12+

00.15 Один за всіх 16+

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Карамболь»
09.10, 23.50 «Орел і 

Решка. Курортний 
сезон»

11.05 «Орел і Решка. На 
краю світу»

12.10, 20.00 
«Орел і Решка. 
Перезавантаження»

13.10, 21.00 «Орел і 
Решка. Рай та пекло»

14.10 «Орел і Решка. 
Ювілейний сезон»

22.00 «Вірю не Вірю»
00.50 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, 04.20 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
11.30, 04.40 Реальна 

містика
13.30, 15.30 Т/с «Ноти 

кохання»
18.00 Т/с «Обручка з 

рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с 

«Доглядальниця»
23.30, 02.00 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 Океан «Вет»
10.20 Дика природа 

Африки
11.20 Наші
12.20 Брама часу
14.10 Речовий доказ
15.20, 21.40 Відчайдушні 

рибалки
16.10, 20.50 Шалена подорож
17.10 Слони: темний бік
18.10 Майор «Вихор»
19.00 Фантастичні історії
23.20 Мисливці на 

нацистів
01.10 Містична Україна
02.30 Ризиковане життя

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, 05.35 
«ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
10.55 «Одруження 

наосліп»
12.20, 13.45, 15.10 «Міняю 

жінку»
17.10 Т/с «Кохання 

Мер’єм»
20.15 Х/ф «Росомаха: 

безсмертний»
22.30 Х/ф «Заповіт 

блудниці»
01.00 «Правдива історія 

блудниці 2»
02.00 Нік Дейлі у драмі 

«Зелені гори»

05.40 Мультфільм
06.10, 22.30 «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, 20.30 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!»

12.50 Х/ф «Приходьте 
завтра»

14.50, 15.45, 16.45 
«Речдок»

18.00, 03.45 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00 «Подробиці»
00.20 Х/ф «Молодята»
02.15 «Орел і Решка. 

Шопінг»
05.15 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Антизомбі
11.05, 13.20, 16.20 

Особливості 
національної роботи

17.40, 21.25 Т/с «Пес-3»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.40 Т/с «Копи на роботі»
23.35 Х/ф «Рейд. 

Спокута»
01.30 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
02.50 Труба містера 

Сосиски
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Червона 

шапочка»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 23.00 Країна У
13.00 Казки У
14.00 Знай наших!
15.00, 03.20 Віталька
16.00 М/ф «Ріо»
18.00 Готель Галіція
19.00 Танька і Володька
20.00 М/ф «Ріо 2»
22.00, 01.00 100 в 1
00.00 Теорія зради
02.00 БарДак
02.30 Панянка-селянка
05.40 Корисні підказки

ТЕТ06.00 М/ф «Хранителі 
історій»

06.30 Глобал 3000
07.00 Новини «На Часі».

Спецвипуск
07.15, 08.15, 10.50, 18.30, 

19.05, 20.50, 21.45, 
00.15, 02.45 Як це було

07.30 На Часі 18.00 
08.00 Новини «На Часі».

Спецвипуск
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 Т/c «Справа Дойла»
11.00, 17.00, 03.00 Знай 

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

місто

АВЕРС 15.00 В гостях у Добрячка
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» 

Спецвипуск
19.00, 20.45 Вголос
19.15 Відкрита влада: 

область
21.00 На Часі 21.00
21.30, 00.00 Новини «На 

Часі» Спецвипуск
22.00 Т/с «Пані покоївка»
23.30 На Часі 18.00 

Повтор
00.30 Концерт Світлана 

Весна
02.00 На Часі 21.00 

Повтор
02.30 Новини «На Часі» 

Спецвипуск
04.00 Х/ф «Зустрічний»

06.00 Мультфільми
08.00 «Він, вона та 

телевізор»
09.05, 00.50 Т/с 

«Безсмертний»
10.00, 17.20 «Загублений 

світ»
13.00 «ДжеДАІ. Дайджест»

2+2 15.30 Х/ф «Останній бій»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАІ»
19.25 Т/с «Ментівські 

війни. Одеса»
21.30, 23.05 Т/с «Кістки 

11»
01.40 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.55 «Облом.UA.»

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», 10 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 «Неповторна 

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

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

Гельсінська спілка – 
вектор визначено»

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

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

06.10 Х/ф «Запорожець 

за Дунаєм»

08.05 Концерт «Весна на 

Зарічній вулиці»

10.45 «Кримінальні 

справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.25 «Свідок»

12.50 «Життя на грані»

14.40, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»

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, 16.10 М/с «Чорний 
Джек»

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 21.00 Новини

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

09.30, 00.05 Кліпи 
учасників Євробачення-
2018

09.40, 19.25 Д/с «Велике 
фотополювання Дага 
Гарднера»

10.40, 13.35, 16.35 
Телепродаж

11.00 Д/ц «Гордість світу»
11.50, 14.20, 03.50 Погода
12.00 Д/ц Смачні історії
12.55, 03.40 ТАКАШОТАМ
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.55 До справи
15.00 Лайфхак 

українською
15.15 М/с «Гон»
17.00, 19.00 #ВУКРАЇНІ
18.00, 00.15 Інформаційна 

година
20.25 Схеми. Корупція в 

деталях
21.30 Новини.Спорт
21.50 Т/с «Іспанська 

легенда»
23.10 Д/с «Дивовижні 

міста світу»
01.10 «Секрети Вільнюса»
02.05 Д/ц «Смачні історії»
03.25 Новини. Спорт
04.00 Д/ц «Мистецький 

пульс Америки»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.55 Зона ночі
04.00 Абзац
05.54, 07.14 Kids Time
05.55 М/с «Дракони. 

Перегони бесстрашых»
07.15 Т/с «Шлях 

чарівника»
10.50 Т/с «Друзі»
11.45 Т/с «Діагноз: Майже 

не закохані»
17.00, 19.00 Хто зверху 12+
21.00 Аферисти в мережах 

16+
22.00 Варьяти
01.50 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.50, 15.55 Все буде 

добре!

08.10 МастерШеф – 7 12+

12.05 Хата на тата 12+

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Т/с Коли ми вдома. 

Нова історія

19.55, 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...»
08.20 «Карамболь»
09.10, 23.50 «Орел і 

Решка. Курортний 
сезон»

11.05 «Орел і Решка. На 
краю світу»

12.10, 20.00 
«Орел і Решка. 
Перезавантаження»

13.10, 21.00 «Орел і 
Решка. Рай та пекло»

14.10 «Орел і Решка. 
Ювілейний сезон»

22.00 «Вірю не Вірю»
00.50 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, 03.50 
Сьогодні

09.30 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Братні 

узи»
18.00 Т/с «Обручка з 

рубіном»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с 

«Доглядальниця»
23.20 Контролер
00.00, 02.20 Т/с «CSI. 

Місце злочину»
01.50 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.40, 13.10 Правда життя
08.40, 22.30 Цікаво.com
09.30 Слони: темний бік
10.20 Дика природа Африки
11.20 Наші
12.20 Брама часу
14.10 Речовий доказ
15.20, 21.40 Відчайдушні 

рибалки
16.10, 20.50 Шалена подорож
17.10 Крокодили: холодна 

кров
18.10 Аджимушкай. 

Підземелля смерті
19.00 Фантастичні історії
23.20 Любов, ненависть і 

пропаганда
00.20 Мисливці на нацистів
04.30 Містична Україна

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, 05.35 
«ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
10.55 «Одруження 

наосліп»
12.20, 13.50, 15.15 «Міняю 

жінку»
17.10 Т/с «Кохання 

Мер’єм»
20.15, 00.15 Х/ф «Ніч у 

музеї»
22.20 Х/ф «8 кращих 

побачень»
04.15 «Правдива історія 

блудниці»

05.45 Мультфільм
06.10, 22.30 «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, 20.30 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!»

12.50 Х/ф «Весна на 
Зарічній вулиці»

14.50, 15.45, 16.45 
«Речдок»

18.00, 03.40 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00 «Подробиці»
00.20 Х/ф «Щасливий 

маршрут»
02.15 «Орел і Решка. 

Шопінг»
05.10 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Секретний фронт
11.05, 13.20, 16.20 Скетч-

шоу «На трьох» 16+
17.35, 21.25 Т/с «Пес-3»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.40 Т/с «Копи на роботі»
23.35 Х/ф «Рейд-2»
02.20 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
03.00 Труба містера 

Сосиски
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Т/с «Відділ 44»

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Гензель і 

Гретель»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 23.00 Країна У
13.00 Казки У
14.00 Знай наших!
15.00, 03.20 Віталька
16.00 М/ф «Ріо 2»
18.00 Готель Галіція
19.00 Танька і Володька
20.00 М/ф «Реальна 

білка»
22.00, 01.00 100 в 1
00.00 Теорія зради
02.00 БарДак
02.30 Панянка-селянка
05.40 Корисні підказки

ТЕТ
06.00 М/ф «Хранителі 

історій»
06.30 Євромакс
07.00 Новини «На Часі» 

Спецвипуск
07.15, 08.15, 10.50, 18.30, 

19.05, 20.50, 00.30 Як 
це було

07.30 На Часі 18.00. 
Повтор

08.00 Новини «На Часі» 
Спецвипуск

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 Т/c «Справа Дойла»
11.00, 17.00, 03.00 Знай 

більше!
12.00 Т/с «Пані покоївка»

АВЕРС 13.30 Відкрита влада. 
Область

15.00 В гостях у Добрячка
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, 20.45 Вголос
19.15 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»
00.40 МузейОк
01.00 Концерт Василя 

Попадюка
02.00 На Часі 21.00 

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

06.00 Мультфільми
08.00 «Він, вона та 

телевізор»
08.45, 00.50 Т/с 

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

2+2 світ»
12.55 «ДжеДАІ. Дайджест»
15.15 Х/ф «Ерагон»
19.25 Т/с «Ментівські 

війни. Одеса»
21.30, 23.05 Т/с «Кістки 

11»
01.40 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.55 «Облом.UA.»

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», 11 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 «Василь Макух. 

Смолоскип»
18.31 Д/с «Незвичайні 

культури»
19.20 Погода
19.48 Д/с «Неповторна 

природа»
20.14 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
20.40 Новини

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

06.20 Х/ф «Любов на 

асфальті»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Тупик»

10.40 «Кримінальні 

справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.30 «Свідок»

12.50 «Життя на грані»

14.40, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»

19.30, 00.45 Т/с 

«Альпійський патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Анна-

детективъ»

03.00 «Випадковий 

свідок»

03.15 «Речовий доказ»

КЕЙТ МІДДЛТОН ТА 
ПРИНЦ ВІЛЬЯМ СТАЛИ 
БАТЬКАМИ ВТРЕТЄ  

23 квітня герцогиня 
Кембриджська Кейт Міддлтон 

та ї ї чоловік принц Вільям утретє 
стали батьками. Кейт подарувала 
коханому другого сина. Це вже 
третя дитина подружжя. Принц був 
присутній на пологах.

Малюк народився з вагою майже 4 кг в 
госпіталі Святої Марії, що розташований у 
лондонському районі Паддінгтон. Саме тут 
раніше народилися двоє старших дітей по-
дружжя – принц Джордж, якому 22 липня 
виповниться п’ять років, та принцеса Шар-
лотта, якій у травні буде три. 

Британці з символікою своєї країни 
святкують народження сина в королівській 
родині.

Поки невідомо, як герцог і герцогиня 
Кембриджські назвали дитину, але в бук-
мекерів у фаворитах було два імені: Аліса, 
якщо народиться дівчинка, і Філіп, якщо 
буде хлопчик.

вісті від лелеки

Фільм «Рейд. Спокута»

23:35

rom
an.net.ua

Фільм «Щасливий маршрут»

00:20

skip.at

ПІНК – НАЙКРАСИВІША 

Відому американську співачку Пінк 
визнали найкрасивішою жінкою 

року за версією журналу People. 
Щороку популярний американський 
глянець випускає спецномер 
«Найкрасивіші», пише «ТСН.ua». 

Цьогоріч героїнею спеціального но-
мера, присвяченого красі, стала 38-річна 
співачка. Вона зображена на обкладинці 
People разом з дітьми – шестирічною донь-
кою Віллоу та однорічним сином Джеймсо-
ном. 

Поп-зірка зізналася, що голосно роз-
сміялася, коли почула новину про 

цю обкладинку.
«Я відчула себе краси-

вою», – зізналася знамени-
тість.

Однак співачка запев-
няє, що найкраще у ній 
зовсім не врода, а по-
чуття гумору. Вона також 
заявила, що люди стали 

менше оцінювати інших 
за зовнішністю, і 

це чудово. 

краса врятує світ

цю обкладинку.
«Я відчула себе к

вою», – зізналася знам
тість.

Однак співачка з
няє, що найкраще у
зовсім не врода, а
чуття гумору. Вона т
заявила, що люди с

менше оцінювати і
за зовнішні

це чудов

critica.com
.pa
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УКРОПУКРОП«Фонд – це серце, «Фонд – це серце, 
це душа, це те, це душа, це те, 
що я вiдчуваю»що я вiдчуваю»

Iгор ПАЛИЦЯ  

АНАСТАСІЯ ГЛУХ: «УЧАСТЬ У 
СТИПЕНДІАЛЬНОМУ ПРОЕКТІ 
ФОНДУ ДОДАЛА МЕНІ ВПЕВНЕНОСТІ 
ТА ВІРИ У СВОЇ СИЛИ»

У МАНЕВИЧАХ ВИСАДИЛИ АЛЕЮ ТРОЯНД ІНІЦІАТИВА 

Серія публікацій під рубрикою 
«Історія успіху» – це розповіді про 

активних та ініціативних стипендіатів 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», які 
не лишаються осторонь громадського 
та культурного життя рідного краю. 
Вони зуміли не лише написати проект 
та отримати стипендії Фонду, а й 
успішно втілити їх у життя. Одна з них – 
студентка Луцького національного 
технічного університету Анастасія 
Глух, яка стипендіаткою Фонду була 
двічі.

Знайомство Анастасії з Фондом відбулося 
кілька років тому. Тоді студентка взяла участь 
у стипендіальному проекті. Проте її робо-
та не здобула перемоги. Активна дівчина не 
опустила рук, виправила помилки. Два свої 
наступні проекти вона успішно захистила 
та отримала стипендію. На цьому співпраця 
Фонду та Анастасії Глух не завершилася. На-
разі стипендіатка – волонтер проекту Фонду 
«Нове життя – новий Луцьк». У його рамках в 
пологовому будинку Анастасія вручає мамам 
новонароджених лучан вишиті сорочечки, 
пелюшки та альбоми «Наше малятко». Також 
активна студентка бере участь в інших про-
ектах, які реалізовують за сприяння Фонду. 

Анастасія навчається на п’ятому курсі 
ЛНТУ за спеціальністю «Транспортні техно-
логії». Попри це, вона не покидає улюбленої 
справи – хореографії. Танцює, скільки себе 
пам’ятає. З часом хобі переросло в роботу. 

– Танцюю понад 14 років. Це більша час-
тина мого життя. Без танцю не уявляю себе. 
Хоча ніхто навіть не думав, що я стану хорео-
графом. Але мені пощастило тренуватися в 
хорошої викладачки, яка повірила в мене, – 
розповідає студентка. 

По закінченню школи Анастасія хотіла 
навчатися на хореографа, але доля розпоря-
дилася інакше. Проте дівчина не шкодує, що 
здобуває технічну професію. Каже: знання з 
логістики допомагають грамотно організува-
ти весь робочий процес – розподілити свій 
день, скоригувати час, проаналізувати зроб-
лене. 

Анастасія продовжує вдосконалювати 
хореографічну майстерність, проходить різ-

Ще у 2017 році народний 
депутат Ірина Констанкевич 
разом із жителями Маневичів 
почала працювати над 
проектом благоустрою 
центральної площі селища. 
Тоді з коштів соцеконому було 
виділено 300 тисяч гривень на 
реконструкцію площі, однак 
на досягнутому зупинятися не 
збиралися. 

Минулої суботи Ірина Констан-
кевич разом із чоловіком та коман-
дою помічників, із жителями селища 
продовжили хорошу ініціативу, тож 
десятки троянд незабаром заквіт-
нуть на центральній площі селища.

– У рамках загальноукраїнської 
акції УКРОПу спільно з селищним 
головою та небайдужими жителя-
ми сьогодні вдалося продовжити 
хорошу ініціативу з благоустрою 
центральної площі селища. Будемо 
сподіватися, що незабаром тут за-
квітнуть тридцять кущів прекрас-
них троянд, і це додасть позитиву 
та радості в житті людей, – заува-
жила Ірина Констанкевич.

– Переконаний, що до Дня сели-

номанітні навчання. Вона працює хореогра-
фом і сценографом у Творчій студії Наталії 
Журавльової. Також студентка – тренер 
культурного проекту театрального мисте-
цтва Lutsk Junior Th eatre, який підтримує 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом», викла-
дач в аматорському театральному колективі 
«Золотий вік», діяльність якого також під-
тримує Фонд. У своє задоволення робить 
постановки різних видів танцю, організо-
вує і бере участь у флешмобах та майстер-
класах.

З хореографією був пов’язаний один із 
проектів, завдяки якому Анастасія Глух отри-

ща, який відзначатимемо у травні, 
нашу площу буде не впізнати, – до-
дав маневицький селищний голова 
Олександр Гаврилюк.

Того ж дня з ініціативи народ-
ного депутата Ірини Констанкевич 
команда маневицького УКРОПу за 

участі помічника нардепа Леоніда 
Новака висадила алею лип поблизу 
Будинку культури в Маневичах.

А в Ківерцях укропівці в рамках 
всеукраїнського Дня довкілля на 
території міського парку висадили 
саджанці червоного дуба, а на Ме-

моріалі слави – туї. До гарної спра-
ви долучилися депутати Волинської 
обласної ради від УКРОПу Людми-
ла Тимощук та Володимир Кучер, 
помічники народного депутата 
Ірини Констанкевич Лариса Понє-
дєльник та Олександр Мельничук, 

голова Ківерцівської районної ради 
Василь Хмілевський та ківерців-
ський міський голова Володимир 
Жгутов.

Алла САДЕЦЬКА, 
Маневицький, 

Ківерцівський райони 

мала стипендію Фонду. В рамках цього про-
екту студентка організувала танцювальний 
флешмоб на Театральному майдані Луцька. І 
хоч він не дуже масштабний, усе ж знайшов 
свою аудиторію. 

– У Луцьку добре знають, що таке флеш-
моб, але долучатися не хочуть. У Європі люди 
як почують чи побачать масовий захід, то із 
захватом беруть участь. Це ж і нові знайом-
ства, емоції, враження. Для мене це – пози-
тивне, насичене енергією заняття, – ділиться 
враженнями стипендіатка. – Мені дуже спо-
добався танцювальний флешмоб на Днях 
кварталу, які організовував Фонд Ігоря Па-
лиці «Тільки разом». У 33-му та 40-му мік-
рорайонах, на Вересневому та ЛПЗ молодь 
активно долучалася до спільного танцю. Дій-
ство було справді позитивним, нам вдалося 
створити фурор. 

Друга стипендіальна робота Анастасії 
складалася з двох частин. Студентка розро-
била екскурсійний маршрут до поселення 
Ольшани Луцького району. 

– Це село, якого зараз навіть на карті 
нема. Його жителів силоміць переселили під 
час укрупнення колгоспу в Маяках. Зараз там 
залишилися тільки фігура знищеної церкви 
та прекрасні краєвиди – джерело, мальовни-
ча річка Сарна. За кошти стипендії ми органі-
зовували екскурсію. Це була моя перша інвес-
тиція в проект, – пригадує студентка. 

Друга частина проекту була спрямована 
на відновлення польського саду, який заріс 
самосівом та бур’янами, в рідному селі Анас-
тасії Княгининку Луцького району. Проект – 
масштабний. Його реалізація потребує багато 
зусиль та коштів. Тому втілити задум у життя 
дівчині не вдалося. 

– Участь у стипендіальному проекті Фон-
ду додала мені впевненості, віри у свої сили 
та подарувала колосальний досвід. Дуже при-
ємно, коли стаєш корисною людям. Це від-
чуття варте тих зусиль, які вкладаєш у свій 
проект, – каже Анастасія Глух.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Анастасія Глух двічі була 
стипендіаткою Фонду

Танцювальний флешмоб «Тільки разом» на Дні 33-го кварталу

Команда ківерцівського УКРОПу
Ірина Констанкевич 
долучилася до доброї справи
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УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

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

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

«З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ»: 
ВОЛИНСЬКИХ ДІТЕЙ 

ШЛЯХ ДО УСПІХУ

Неймовірно талановиті, 
унікальні та з величезним 

потенціалом – так можна 
охарактеризувати 
переможців конкурсу 
українського декоративно-
ужиткового мистецтва 
«З Україною в серці». 
Виставка робіт учасників, 
яка експонувалася в Арт-
галереї Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом», неабияк 
вражає. Тут можна було 
побачити різноманітні 
техніки виконання, поринути 
у світ автентичності та 
самобутності українського 
традиційного мистецтва.

Серед понад трьохсот учас-
ників конкурсу визначили 36 
фіналістів. Цими днями їх уро-
чисто відзначили дипломами та 
подарунками – сертифікатами на 
придбання матеріалів для май-
бутніх робіт у мистецькій крам-
ниці.

ІДЕЯ НАРОДИЛАСЯ 
В США 

Конкурс «З Україною в серці» 
організувала народний депутат 
Ірина Констанкевич за підтримки 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» та Союзу Українок Америки 
(133-й відділ).

Як розповіла Ірина Констан-
кевич, у заході головний ак-
цент – на розвитку декоративно-
прик ладного мистецтва. 

– Також ми мали на меті ство-
рити соціальні ліфти для полісь-
ких дітей, волинської молоді й ви-
явити тих, хто, маючи талант, не 
мав можливості його розвивати 
й бути залученим до мистецько-
го середовища, – зазначила Ірина 
Мирославівна. – У цьому сенсі 
конкурс себе виправдав, адже ми 
знайшли унікальних дітей – твор-
чих самородків.

– Уперше ідею щодо проведен-
ня такого конкурсу озвучили жін-
ки з Союзу Українок Америки, з 
якими я познайомилася нещодав-
но, – каже народний депутат. – Цю 
ініціативу підтримали мої колеги 
зі Східноєвропейського націо-
нального університету імені Лесі 
Українки, насамперед – старший 
викладач кафедри образотворчого 
мистецтва факультету мистецтв, 
член Національної спілки май-
стрів народного мистецтва Украї-
ни Галина Вахрамєєва, яку обрали 
головою журі конкурсу. Значну 
підтримку надав Фонд Ігоря Па-
лиці «Тільки разом». В оргкомітеті 
зібралося чимало людей, які дуже 
перейнялися цією ідеєю, і ми бу-

демо робити все, аби конкурс мав 
продовження.

Конкурс «З Україною в серці» 
відбувався у три етапи в трьох ві-
кових категоріях. Під час першого 
творчі роботи представляли діти 
з районів 23-го округу – Ківер-
цівського, Камінь-Каширського, 
Маневицького та Любешівсько-
го, а також студентська молодь. 
Найкращі роботи було відібрано 
для виставки в Арт-галереї Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Під час другого етапу конкурсу 
учасники демонстрували свої та-
ланти наочно: упродовж кількох 
днів створювали нові шедеври під 
керівництвом майстрів народної 
творчості Волинського осеред-
ку Національної спілки майстрів 
України.

А вже за кілька місяців поми-
луватися шедеврами 36 таланови-
тих волинських дітей зможуть не 
лише в Луцьку, а й у Києві та Спо-
лучених Штатах Америки. Нині 
тривають перемовини щодо місця 
розташування експозиції творів у 
Національному музеї літератури 
України. У США ж заплановано 
не просто виставку, а аукціон-
продаж робіт, виручені кошти з 
якого передбачать на стипендію 
або навчання для одного пере-
можця.

ОБИРАТИ ФІНАЛІСТІВ 
БУЛО СКЛАДНО

Ірина Констанкевич каже, що 
найбільше її вразили роботи, в 
яких прослідковується автентич-
ність, притаманна волинському 
Поліссю, а це хатинки з дерева, 
речі, плетені з лози, «Різдвяний 
павук», зроблений з соломи, ви-
шивки.

– Це те, що робить нас особ-
ливими, унікальними, вирізняє 
з-поміж інших, те, що зберігає 
традиції поколінь українців, – до-
дала нардеп.

Голова журі Галина Вахрамєє-
ва каже, що обирати переможців 
було надзвичайно складно.

– Керувалися тим, що робота 
має відповідати техніці україн-
ського мистецтва, бути виконана 
композиційно, колористично і на 
основі волинських регіональних 
та українських традицій. Також 
звертали увагу на оригінальність 
творчого задуму, – розповіла Га-
лина Іванівна.

Серед робіт, які найбільше 
запам’яталися та найбільше вра-
зили Галину Вахрамєєву – панно, 
вирізьблене з дерева, та кошик з 
коріння сосни. До слова, юну май-
стриню плести такі речі навчили 
батьки. Додамо, що це ремесло 
характерне саме для Полісся. Але 
в останні роки меншає народних 
умільців, які вміють виготовляти 
кошики з такого природного ма-
теріалу.

– Приємно, що діток навчали 
батьки, які це ремесло знають, не 
дають йому завмерти, – зазначила 
голова журі. – Учасники конкур-
су – всі неймовірно талановиті, з 
величезним потенціалом. Дуже 
сподіваюся, що вони та їхні ке-
рівники отримали натхнення для 
подальшого вдосконалення своїх 
умінь.

– Журі обрало переможців – 
найкращих з найкращих. Митець 
насамперед творить для людей. 
Діти отримали колосальний до-
свід – їхній талант помітили дуже 
багато людей, – зазначив керівник 

програми «Культура і духовність» 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» Дмитро Зінько.

МАЙСТЕРНІСТЬ – 
ВІД БАТЬКА ДО СИНА 

Одинадцятикласниця з Ківер-
ців Інна Мосійчук, яка отримала 
диплом І ступеня у ІІ віковій групі, 
щиро зізнається, що брати участь 
в конкурсі «З Україною в серці» не 
планувала, адже зараз усі зусилля 
та весь час ідуть на підготовку до 
зовнішнього незалежного оціню-
вання.

– Мене переконала моя вчи-
телька. Свою витинанку, на якій 
зобразила замок, заквітчаний 
вінком з листя, виконала за один 
вечір. Тому дуже здивована, що 
перемогла. Надзвичайно приєм-
но, – каже Інна Мосійчук.

Дівчинка розповіла, що пра-
цює у різних техніках паперового 
мистецтва з дитинства. Людина, 

яка передала їй любов до такого 
захоплення, – вчитель трудового 
навчання Ольга Мельничук, яка 
мешкала по сусідству. Зараз Інна 
вже навіть заробляє перші гро-
ші – продає листівки ручної робо-
ти. Незважаючи на хобі, вступати 
планує на математичний факуль-
тет, хоче опановувати комп’ютерні 
технології.

Кіра Кирда з Маневичів, на-
городжена дипломом ІІІ сту-
пеня у І віковій групі, технікою 
декоративного розпису зобра-
зила диво-птаха. Дівчинка каже, 
що малювати вчилася спочатку 
сама. Зараз розвивати талант 
допомагає педагог Мирослава 
Остапчук.

А от як виготовляти речі, що 
неодмінно стануть у пригоді кож-
ній господині, – кухонні дощеч-
ки – переможця у І віковій групі 
Максима Бондарчука (село Під-
кормілля, Любешівський район) 

Фіналісти конкурсу «З Україною в серці» з Маневицького району Учасники І етапу конкурсу «З Україною в серці»

Різноманітність робіт вражає

Фіналісти конкурсу «З Україною в серці», роботи яких побачать у США

Голова журі  Галина 
Вахрамєєва та учасник 
конкурсу Павло Кирилюк 
під час майстер-класу
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Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

НА ЧАСІ РЕАЛІЇЧИ ГОТОВІ УКРАЇНСЬКІ ШКОЛИ 
ДО ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ? ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: «ДОШКІЛЛЯ, 

ПОЗАШКІЛЛЯ ТА ПРАЦІВНИКИ 
ПРОФТЕХОСВІТИ ЛИШИЛИСЯ 
ДИСКРИМІНОВАНИМИ»

РОБОТИ ТАЛАНОВИТИХ 
ЕКСПОНУВАТИМУТЬ У США

навчив тато. Він працює вчителем 
трудового навчання.

Робота учня Луцького вищо-
го професійного училища будів-

ництва та архітектури Руслана 
Пилипіва – декоративне панно 
«Бій Максима Кривоноса з ля-
хами», виконане технікою різьб-

Інклюзивне навчання – 
це комплексний процес 
забезпечення рівного доступу до 
якісної освіти дітям з особливими 
освітніми потребами шляхом 
організації їхнього навчання у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах на основі застосування 
особистісно орієнтованих 
методів навчання, з урахуванням 
індивідуальних особливостей 
навчально-пізнавальної 
діяльності таких дітей. Та чи 
справді українська школа готова 
до цих змін?

Про це йшлося під час засідан-
ня комітету з питань освіти та на-
уки Верховної Ради України.

– Питання інклюзивної освіти 
та впровадження її в життя – це 
широка і важлива тема, суспільне 
фокусування на якій переконливо 
демонструє, що ми «доросли», при-
наймні в намірах почути, зрозумі-
ти, допомогти дітям з особливими 
потребами. Питань, пов’язаних з 
імплементацією закону, чимало, 
головне з них – це фінансування, а 
більш точно – недофінансування, 
адже перекладення повноважень 
на місцеві бюджети показало не-
спроможність більшої їх частини 
виконувати делеговані повнова-
ження. Тому я підтримую рішен-
ня комітету збільшити видатки в 
бюджеті 2019 року на місцеві бю-
джети для реалізації інклюзивного 
навчання, – наголосила заступник 
голови комітету, народний депутат 
Ірина Констанкевич. 

Народні депутати від УКРОПу 
вимагають підвищити заробітні 
плати працівникам дошкільних, 
позашкільних та професійно-
технічних закладів освіти. Про 
це на брифінгу у Верховній Раді 
заявила Ірина Констанкевич.

На її переконання, ухвалений у 
2017 році базовий закон «Про осві-
ту» дискримінує таких педагогічних 
працівників. Документ передбачає 
підвищення окладів учителям за-
гальноосвітніх шкіл до рівня трьох 
мінімальних заробітних плат, що 
наразі становить близько 11 тис. 
грн. Однак зміни не торкнулися ін-
ших категорій освітян.

– Дошкілля, позашкілля та пра-
цівники профтехосвіти, на жаль, 
лишилися дискримінованими. Їм 
ніхто не збирався підвищувати 
зарплатню. Вийшла викривлена й 
несправедлива ситуація, – підкрес-
лила народний депутат.

За її словами, на відміну від 
звичайних учителів, працівники 
дошкільних і позашкільних на-
вчальних закладів отримують 
зарплату з місцевих бюджетів. Дея-
кі громади намагаються виправити 
диспропорцію й виділяють додат-
кові кошти на оплату праці осві-
тян. Приміром, Луцька, Львівська, 

Тернопільська та низка інших місь-
ких рад ухвалили рішення про до-
даткові щомісячні надбавки педа-
гогам у розмірі близько 20%. Втім 
такі видатки не по кишені менш 
заможним громадам.

– Сільські території залиши-
лися обділеними державною ува-
гою. Вихователі дитячих садків і 
позашкільні педагоги в регіонах 
не мають належного фінансового 
забезпечення, – наголосив народ-
ний депутат від УКРОПу Валентин 
Дідич.

У зв’язку з цим представники 
УКРОПу підготували й зареєстру-
вали у Верховній Раді проект закону 
щодо відновлення справедливості у 
питанні оплати праці педагогічним 
працівникам закладів дошкільної і 
позашкільної освіти.

Документ пропонує підвищи-
ти зарплати педагогам дошкілля та 
позашкілля і зрівняти їх з оклада-
ми інших учителів.

– Звертаємося до уряду, Мініс-
терства освіти і науки та Міністер-
ства фінансів з проханням почути, 
побачити та розв’язати проблеми 
працівників дошкільної сфери й 
позашкілля, – заявили в УКРОПі.

Борис ХВИЦЬ,
Київ 

лення по дереву – не залишила 
байдужим жодного відвідувача 
виставки. 

– Пригадую, як бабуся відправ-
ляла мене в дитинстві у художню 
школу. До райцентру потрібно 
було діставатися маршруткою, але 
гурток не покинув, – ділиться спо-
гадами Руслан. – Після дев’ятого 
класу вступив до училища. Тут 
зіграла роль компанія творчих 
людей, в яку потрапив. Вони мене 
надихали і я брав з них приклад. 
Вважаю себе досить цілеспрямо-
ваним і хочу досягнути успіху в 
цьому ремеслі. Я тут себе знай-
шов.

До слова, талановитий хло-
пець брав участь у всеукраїнсько-
му конкурсі імені Йосипа Станка, 
де також посів І місце. 

Вадим Рудчик з села Мель-
ники-Мостище Камінь-Ка-
ширського району з технікою 

різьби по дереву знайомий також 
з дитинства. Хлопець власноруч 
виготовив український прапор, 
тризуб, кухонне начиння. На 
конкурс Вадим представив яво-
рівську іграшку – дерев’яного 
коника. За роботу хлопця наго-
родили дипломом ІІІ ступеня у ІІ 
віковій категорії.

– Навички роботи з деревом у 
нашій родині передаються з поко-
ління в покоління. Мені – від тата, 
тато перейняв уміння в дідуся. З 
самого дитинства я був біля бать-
ка, спостерігав за його роботою й 
так сам навчався, – розповів Ва-
дим. 

Схожа історія й теж третє міс-
це – в Богдана Рудніка з Любешів-
ської Волі.

– На виставці були мої три 
тарілки, оформлені тригранною 
різьбою та випалюванням. Різь-
бою займаюся з четвертого кла-

су. Навчає мене тато. Ми з ним 
разом працюємо, вдосконалює-
мо вміння, вчимося чогось ново-
го. Робимо різні речі – качалки, 
кухонні прибори, дощечки. На 
конкурсі побачив багато гарних 
робіт, це спонукає пробувати 
робити щось нове, – каже Бог-
дан.

Серед переможців конкурсу – 
восьмикласниця Ірина Пшонюк із 
села Качин Камінь-Каширського 
району. Тато дівчини займаєть-
ся лозоплетінням. Справа бать-
ка припала Ірині до душі. Вона 
спробувала сплести кошика. Виріб 
вдався на славу. Свідчення цього – 
перше місце в конкурсі «З Украї-
ною в серці».

Вирізняються з-поміж інших 
експонатів ажурні дряпанки з рос-
линним орнаментом. Конкурсна 
робота третьокурсниці Східно-
європейського національного уні-
верситету імені Лесі Українки Те-
тяни Романової посіла третє місце. 
Студентка розповіла, що дряпанку 
робила вперше, тому результатом 
задоволена. 

Вишиті гладдю соняшники 
Єлизавети Шозди – на другому 
місці. Студентка Ківерцівського 
медичного коледжу розповіла, що 
вишивати навчилася в 9 класі. Це 
заняття їй подобається, тому не 
залишає його.

– Приємно бути фіналістом, 
отримати подарунки. Це спону-
кає й надалі розвиватися. Це мій 
перший конкурс і перший успіх. 
Сподіваюся, що такі конкурси 
стануть традиційними, – каже 
Єлизавета.

Творча імпреза в Арт-галереї 
завершилася врученням пода-
рунків та святковою фотосе-
сією. 

Соломія ДОБРОЛЮБОВА, 
Ірина ЮЗВА, 

Луцьк

Разом з тим, є чимало 
нерозв’язаних питань. У плані 
архітектурної доступності в на-
вчальних закладах мають бути 
облаштовані пандуси, пристосо-
вані приміщення (вбиральні для 
дітей з особливими потребами, 
реабілітаційні та терапевтичні 
кімнати для фізкультури й ліку-
вальних вправ).

Ще однією проблемою є від-
сутність методичних матеріалів 
для вчителів і викладачів, відпо-
відних засобів для роботи (для ді-
тей з вадами зору, слуху, опорно-
рухового апарату тощо), а також 
обов’язкова наявність психолога, 
логопеда, реабілітолога, методис-
та. Разом з тим, відсутні мето-
дики створення й організації ді-
яльності учасників інклюзивного 
освітнього простору: ДНЗ-ЗОШ-
ВНЗ (система соціальних контак-
тів і конструктивної співпраці).

І найголовніше – потреба 
розробки форм і методів взаємо-
дії колективів різнорівневих інте-
грованих закладів освіти, оскіль-
ки їх відсутність стримує доступ 
до здобуття професійної, вищої 
освіти й унеможливлює наступ-
ність, послідовність і безперерв-
ність навчально-виховного про-
цесу дітей і молоді з особливими 
потребами, що було включено до 
рішення комітету.

Сьогодні для країни, яка пе-
ребуває у стадії активної війни 
з агресором, проблема інклю-
зивної освіти є одним із пріори-
тетів. За три роки війни людей з 
інвалідністю значно побільшало. 
І питання їх соціалізації, в тому 
числі через підвищення профе-
сійного рівня та переорієнтацію, 
є надзвичайно актуальним.

Петро РОЙКО,
Київ

Кожен виріб –  витвір мистецтва

Учасники конкурсу працюють над фінальними роботами
Майстер-клас з різьблення по дереву в 
Арт-галереї Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом»

Питання впровадження інклюзії обговорили на засіданні 
комітету Верховної Ради з питань освіти та науки
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ЛУЦЬКІ УКРОПІВЦІ ПРОВЕЛИ ТОЛОКУСПІЛЬНА СПРАВА

АВАРІЙНИЙ КЛУБ У СЕЛІ ХОРІВ: 
НА ГОЛОВИ ЛЮДЯМ ПАДАЄ СТЕЛЯ 

ГОРОХІВСЬКИМ ЛІКАРЯМ 
ПЕРЕДАЛИ СУМКИ 
ФЕЛЬДШЕРА ВІД ФОНДУ 
«ТІЛЬКИ РАЗОМ»

ПРОБЛЕМИ СЕЛАНА ПОМІЧ ЛЮДЯМ

Тисячі лучан долучилися 
до спільного прибирання 

Луцька, яке стало 
найчисельнішим за час 
проведення спільних толок. 
За день вдалося зібрати понад 
сто тонн сміття та прибрати 
більш як 20 локацій.

20 квітня в Луцьку стартувала 
широкомасштабна акція із загаль-
номіського благоустрою. Депутати 
від міської партійної організації 
«Українське об’єднання патріотів – 
УКРОП» разом з активними лучана-
ми другий рік поспіль долучаються 
до акції «Зробимо Луцьк чистим». 

Уже не вперше в акції беруть 
участь школярі та студенти. Моло-
ді люди зазначають, що такі заходи 
надихають їх щодня ставати трохи 
кращими, адже це важливо – долу-
читися до створення добробуту в 
рідному місті.

– Такі заходи сприяють збли-
женню людей, а робота на свіжому 
повітрі позбавляє втоми та заря-
джає позитивними емоціями, –  за-
значила восьмикласниця школи 
№24 Вікторія Левчук. 

Депутати-укропівці Сергій Ба-
лицький та Юрій Безпятко очолили 
прибирання парку «Карамелька», 
депутат міської ради Борис Смаль 
прибирав територію навколо Бу-
динку культури мікрорайону Ве-

Медикам, які працюють у ФАПах Горо-
хівського району, від Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» депутат Волинської обласної 
ради від УКРОПу Вячеслав Рубльов передав 
10 сумок фельдшера з медикаментами та 10 
комплектів для поповнення аптечки для на-
дання невідкладної медичної допомоги.

Сумки фельдшера укомплектовані то-
нометрами, електронними термометрами. 
Крім того, там є бинти, джгути та ліки для 
надання першої медичної допомоги. 

Також від обласної ради лікарям пере-
дали додаткові медикаменти, яких бракува-
ло в медичних закладах. Перелік препаратів 
та потрібних речей для місцевих медиків 
складала директор КЗ «Горохівський центр 
ПМСД» Галина Майко.

– Держава не дає практично нічого. У 
ФАПах навіть немає шприців, – розповідає 
Галина Гомон, яка працює в ФАПі села Красів. 
– Приходить людина зробити укол, а ми не 
маємо чим. Дуже добре, коли нас не забува-
ють і привозять те, що першочергове для нас.

– Ці речі допоможуть сільським ме-
дикам рятувати людей та надавати невід-
кладну медичну допомогу, – каже Вячеслав 
Рубльов. – Ми розуміємо, що держава не 
повною мірою забезпечує саме сільські ам-
булаторії і ФАПи, тому будемо працювати, 
аби усунути таку несправедливість.

Анна ВОЛОЩУК,
Горохівський район

ресневе. Не залишилися осторонь і 
депутати Волинської обласної ради 
Ірина Вахович та Володимир Кучер. 
Зокрема, Ірина Вахович та керів-
ник Луцького первинного осередку 
Олег Сергієнко долучилися до при-
бирання пустиря на вулиці Конякі-
на, а Володимир Кучер, Тетяна Ян-
чук, Юлія Дацюк, Петро Бойко та 
Ольга Омелько – на вулицях Єршо-
ва та Карбишева поблизу авторин-
ку. Ботанічний сад Східноєвропей-
ського національного університету 
ім. Лесі Українки спільно зі студен-
тами прибирали голова первинно-
го осередку УКРОПу Наталія Губач 

та директор департаменту соц-
політики міськради Вікторія Май-
борода. За чистоту скверу на вулиці 
Рівненській поблизу ВІЕМу був від-
повідальний депутат Луцькради від 
УКРОПу Микола Дендіберін, а за 
прибирання вулиці Дубнівської – 
укропівець Олександр Кравченко.

– Кожен із тих, хто долучився 
до прибирання міста, тепер з гор-
дістю може сказати, що чисті ву-
лиці – це його заслуга. Те, що в цій 
акції беруть участь діти, студенти, 
дає надію на те, що наша молодь не 
лишиться байдужою до проблем 
Луцька.  Спільна робота на благо 

Депутат Волинської 
обласної ради від УКРОПу 
Вячеслав Рубльов зустрівся 
з активними жителями 
села Хорів Локачинського 
району, щоб допомогти 
їм залагодити давно 
наболілі питання ремонту 
місцевого будинку культури, 
підтримки ФАПу й дитячого 
садочка.

Село колись мало статус міс-
течка, тепер у Хорові – близько 
250 жителів. Через зруйновані 
дороги дістатися до нього до-
сить непросто. Місцеві акти-
вісти з особливою надією при-
йшли на зустріч до депутата, аби 
розказати про свої проблеми та 
заручитися підтримкою для їх 
розв’язання. 

Передусім показали Вячесла-
ву Рубльову будинок культури. 
Приміщення установи – в ава-
рійному стані, на голову будь-
якої миті зі стелі може впасти 
штукатурка. 

– Для сільських жителів це 
єдине місце, де можна зібрати-
ся усією громадою, – розповідає 
хорівський депутат Мирослава 
Лотоцька. – Більше подібних 
приміщень у селі немає, навіть 
вибори тут відбуваються. Його 
потрібно терміново ремонту-
вати. Але власними силами не 
можемо дати раду. Тому сподіва-
ємося на фінансову поміч. Сіль-
ський голова не хоче допомагати 
селу розвиватися, не йде назу-
стріч людям. Тому готова взяти 
ініціативу щодо ремонту клубу 
на себе. 

Вячеслав Рубльов запропо-
нував для початку організувати 
роботи господарським методом. 

– Буду сприяти ініціативній 
групі села у виділенні на най-
ближчій сесії облради коштів з 
обласного бюджету для придбан-
ня будівельних матеріалів, а вже 
самі роботи маєте організувати 
власними силами: чи найняти 
професійну бригаду, чи організу-
вати майстрів із сільських чоло-

Оскільки клуб в аварійному стані, 
людям доводиться збиратися надворі

Зі стелі сиплеться штукатурка

міста виховує справжніх патріо-
тів, – каже депутат міськради від 
УКРОПу Олександр Кравченко.

Перший заступник міського 
голови Григорій Недопад зазначив, 
що попри масштабність цьогоріч-
ної акції, проблем із вивезенням 
сміття не буде, тому лучанам нічого 
хвилюватися. 

– Нам вдалося налагодити на-
лежну співпрацю комунальних за-
кладів, підприємців, громадських 
організацій, забезпечивши людей 
потрібною технікою. Усе сміття ми 
вивеземо на полігон у селі Брище, а 
гілля дерев використаємо для опа-
лення котельні, що на вулиці Божен-
ка, – зазначив Григорій Недопад.

Голова міського УКРОПу Ігор 

Поліщук переконаний, що цього-
річна акція – наймасштабніша в іс-
торії Луцька. 

– Міська рада цього року ор-
ганізувала наймасштабніше при-
бирання. Нам вдалося розгорнути 
величезну інформаційну кампанію, 
щоб лучани не залишилися осто-
ронь цих заходів. Результат робо-
ти – люди прибрали на більш як 20 
локаціях міста. Особливо приємно, 
що до акції активно долучилися 
члени партії УКРОП, депутати місь-
кої ради. Це абсолютно правильно, 
адже лад має бути у місті, на робо-
чому місці, у думках та діях кожно-
го, – підсумував Ігор Поліщук.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Луцьк

Волинська обласна регіональна 
парторганізація політичної партії 

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

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

43025, м. Луцьк, 
вул. Винниченка, 26, 0332-78-22-08,  

tilkyrazom@gmail.com
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Ігоря Палиці 
«Тільки разом»: 

віків, – зазначив депутат.
Місцеві ентузіасти у роз-

пачі через те, що в Хорові не 
розв’язано багато питань. Вони 
провели Вячеслава Рубльова в 
сільську загальноосвітню школу 
І-ІІ ступенів, у якій функціонує 
ще й дитячий садок. Керівник 
школи Валентина Михалевич 
стверджує, що початкові освітні 
заклади отримують мало коштів 
від районної влади. 

– Зараз у школі навчається 

13 дітей, чотирьох цього року 
випускаємо, а семеро прийдуть 
у перший клас, тобто школярів 
більшає, – зазначає Валентина 
Миколаївна. – Майже все облаш-
товуємо своїми силами, ремонт у 
класах робили за кошти батьків. 
Але парти дуже старі, дошка уже 
зносилася. Хочеться, щоб діти 
здобували освіту відповідно до 
сучасних вимог. 

Дитячий садок «Капітошка» 
теж обладнаний завдяки ініціа-

тиві батьків. Вихователь з дому 
приносить ноутбук, аби прово-
дити цікаві заняття, розважати 
малюків. Місцеві кажуть: сіль-
ський голова не хотів відкривати 
садок, але батьки своїми силами 
та за підтримки депутатів органі-
зували роботу ДНЗ. 

Потребує фінансової допо-
моги й сільський ФАП. Будівля 
доволі простора, але треба ре-
монтувати підлогу. Фельдшер не 
має сучасного медичного облад-
нання для термінової допомоги 
хорівським жителям. 

– Уже замінили вікна, готові 
власними силами зробити ре-
монт, але дуже потрібно заку-
пити сучасний прилад для вимі-
рювання тиску, електронні ваги, 
смужки для глюкометра, – з на-
дією розповідає керівник ФАПу 
Галина Шамрило.

– Доки в селі є ФАП, школа 
і клуб, доти воно живе, – пере-
конаний депутат облради Вя-
чеслав Рубльов. – Це перша моя 
поїздка у Хорів. Хочеться допо-
могти активним жителям села 
відродити клуб і підтримати ме-
дичні та освітні установи. Хоча 
все відразу зробити нереально. 
Потрібно поступово братися за 
кожну справу. Цього року треба 
започаткувати співпрацю. Якщо 
жителі Хорова покажуть на ділі, 
що можуть ефективно викорис-
товувати кошти й оперативно 
спрямовувати їх на окреслені 
потреби, то надалі будемо під-
тримувати громаду. У співфінан-
суванні з Фондом Ігоря Палиці 
«Тільки разом» можна придбати 
медичне обладнання для ФАПу. 
Це буде перший спільний проект, 
який, сподіваюся, стане гарним 
початком для позитивних зру-
шень у Хорові. Вірю, що в таких 
ініціативних людей усе вийде, а 
ми будемо допомагати у реаліза-
ції задумів активістів села.

Світлана ЧУНЬ,
Локачинський район

За один день прибирання зібрали понад сто тонн сміття

До прибирання міста долучилися 2,5 тисячі лучан
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СУБОТА 5 травня

П’ЯТНИЦЯ 4 травня
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 21.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 

Доброго ранку, Країно!
09.30, 00.05 Кліпи учасників 

Євробачення-2018
09.40, 19.25 Д/с «Велике 

фотополювання Дага 
Гарднера»

10.40, 13.35, 16.35 
Телепродаж

11.00, 22.40 Д/ц «Гордість 
світу»

11.25 Д/ц «Столика Японія»
11.50, 14.20, 03.50 Погода
12.00 Енеїда
12.25 Д/ц Смачні історії
12.55, 03.40 ТАКАШОТАМ
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.55 Схеми
15.00, 03.25 Лайфхак 

українською
15.15 М/с «Гон»
16.55 Фольк-music
18.00, 00.15 Інформаційна 

година
18.50 VoxCheck
19.00 Культурна афіша 

здорової людини
20.25 Перша шпальта
21.30 Щоденник 

Євробачення-2018
21.45 Павла Табакова
23.10 Д/с «Дивовижні 

міста світу»
01.10 Д/ц «Музична 

одісея Аріран. Шоу»
02.05 Д/ц «Смачні історії»

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
04.25 Абзац
06.19, 07.39 Kids Time
06.20 М/с «Дракони. 

Перегони бесстрашых»
07.40 Т/с «Шлях 

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

не закохані»
17.00, 19.00 Суперінтуїція
21.00 Аферисти в мережах 

16+
21.50 Хто зверху 12+
01.50 Х/ф «Відлуння 

далеких світів»

НОВИЙ КАНАЛ
05.40 Моя правда. 

Таємниця комісара 
Катані

06.40 Моя правда Луї де 
Фюнес. Сльози коміка

07.35 Х/ф Небезпечно 
для життя!

09.25 Т/с Тато Ден 16+
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
23.55 Як вийти заміж 12+

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Карамболь»
09.10 «Орел і Решка. 

Шопінг»
11.05 «Орел і Решка. На 

краю світу»
12.10, 20.00 

«Орел і Решка. 
Перезавантаження»

13.10, 21.00 «Орел і 
Решка. Рай та пекло»

14.10 «Орел і Решка. 
Ювілейний сезон»

22.00 «Бєдняков+1»
00.00 «Вечірній квартал»
01.35 «Вірю не Вірю»
02.20 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 03.15 
Сьогодні

09.30, 05.40 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.40, 15.30 Т/с «Гордіїв 

вузол»
18.00 Т/с «Обручка з 

рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00, 00.00 Т/с «Доля на 

ім’я любов»
23.20 Слідами
02.00 Телемагазин
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 Крокодили
10.20 Дика природа Африки
11.20 Наші
12.20 Брама часу
14.10, 00.20 Речовий доказ
15.20, 21.40 Відчайдушні 

рибалки
16.10, 20.50 Шалена 

подорож
17.10 Океан «Вет»
18.10 Місто
19.00 Фантастичні історії
23.20 Любов, ненависть і 

пропаганда
01.10 Таємниці 

кримінального світу
05.20 Містична Україна

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 «Одруження 

наосліп»
12.20, 13.50, 15.15 «Міняю 

жінку»
17.10 Т/с «Кохання 

Мер’єм»
20.15 «Ліга сміху 2018»
22.20 #Гуднайтшоу Валерія 

Жидкова
23.00 «Ліга сміху»
01.00 «Розсміши коміка»
01.55 «Вечірній Київ»
05.30 «Маша і ведмідь»

05.40 Мультфільм
06.10, 22.30 «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, 20.30 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!»

12.50 Х/ф «Кар’єрі 
Дмитра Горіна»

14.50, 15.45, 16.45, 02.55, 
03.40, 04.20 «Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.25 «Подробиці»
00.20 Х/ф «Втеча з 

тюрми»
05.05 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 01.30 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Інсайдер
11.10, 13.15, 16.20, 21.25 

Дизель-шоу 12+
17.35 Т/с «Пес-3»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
23.55 Х/ф «Приватний 

курорт»
01.50 Х/ф «Рейд. 

Спокута»
03.25 Труба містера 

Сосиски
04.10 Провокатор

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Осляча 

шкура»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00 Країна У
13.00 Казки У
14.00 Знай наших!
15.00, 03.20 Віталька
16.00 М/ф «Реальна білка»
18.00 Готель Галіція
19.00 Танька і Володька
20.00 Х/ф «Агент Коді 

Бенкс»
22.00, 01.00 100 в 1
23.00 Х/ф «Агент 

Коді Бенкс 2. Пункт 
призначення – 
Лондон»

02.00 БарДак
02.30 Панянка-селянка
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», 12 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 «Незвичайні 

культури»
19.20 Погода
19.48 «Неповторна 

природа», 9 серія
20.14 «Таємниці 

підводного світу»
20.40 Новини

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 М/ф «Хранителі 
історій»

06.30 Завтра сьогодні
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 Т/c «Справа Дойла»
10.50, 18.30, 19.05, 20.50, 

00.30 Як це було
11.00, 17.00, 03.00 Знай 

більше!
12.00 Т/с «Пані покоївка»
13.30 Запитай у депутата. 

Повтор
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, 20.45 Вголос
19.15 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»
00.40 МузейОк
01.00 Концерт Василя 

Попадюка
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
02.30 Новини «На Часі»
04.00 Х/ф «Аеліта»
05.30 Музична скринька

06.00 Мультфільми
08.00 Т/с «Безсмертний»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАІ»
10.55, 17.20 «Загублений 

світ»
12.55 «ДжеДАІ. Дайджест»
15.10 Х/ф «Подвійний 

2+2 удар»
18.50 30 тур ЧУ з 

футболу «Динамо» – 
«Маріуполь»

21.00 Х/ф «Стрілець»
22.45 «Змішані 

єдиноборства. UFC»
01.20 «102. Поліція»
02.05 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

НТН

05.15, 03.50 «Правда 
життя. Професії»

06.55 Х/ф «Випадковий 
запис»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Небезпечні 

друзі»
10.55 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.20 «Свідок»
12.50 «Життя на грані»
14.40, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»
19.30, 00.40 Т/с 

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

детективъ»
02.50 «Випадковий 

свідок»
03.00 «Речовий доказ»
03.30 «Легенди 

бандитської Одеси»
04.50 Х/ф «Розплата»

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 Щоденник 

Євробачення-2018
09.40 М/с «Гон»
10.10 Хто в домі хазяїн?
10.40, 03.25 Лайфхак 

українською
10.50, 15.05 Телепродаж
11.10 Д/ц «Незвідані 

шляхи»
12.05 Х/ф «Любов 

приходить тихо»
14.05 Павла Табакова
15.20 Д/ц «Вагасі – 

японські смаколики»
16.10, 19.45, 03.55 Погода
16.15 Д/с «Щоденники 

комах»
16.35 Д/ц «Неповторна 

природа»
17.05 Т/с «Іспанська 

легенда»
19.55 Розсекречена історія
21.30 Як дивитися кіно
21.55 Х/ф «Керол»
00.05, 03.45 ТАКАШОТАМ
00.45 Д/ц «Спільноти 

тварин»
01.10 Д/ц «Музична 

одісея Аріран. Шоу»
02.05 Д/ц «Смачні історії»
04.00 Д/ц «Мистецький 

пульс Америки»

UA: ПЕРШИЙ

03.20 Служба розшуку 
дітей

03.25, 02.05 Зона ночі
05.59, 07.24 Kids Time
06.00 М/с «Дракони. 

Перегони бесстрашых»
07.25 Ревізор. Крамниці
09.25 Таємний агент
11.00 Таємний агент. 

Пост-шоу
12.35 Т/с «Бібліотекарі»
17.00 М/ф «Мадагаскар 3»
18.45 Х/ф «Черепашки 

ніндзя 2»
21.00 Х/ф 

«Трансформери 3»
00.00 Х/ф «Сигнал»

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 Караоке на Майдані
07.05, 19.00 Хата на тата 

12+
09.00 Все буде смачно!
10.00 Т/с Коли ми вдома
10.45 МастерШеф. 

Кулінарний випускний 
12+

14.20 Холостяк – 8 12+
17.00 Х/ф Дівчата
21.50 Вечір з Наталею 

Гаріповою. Даша 
Астаф’єва 16+

22.55 Світами за скарбами 
12+

01.00 Давай поговоримо 
про секс 16+

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 Мультфільми

09.00 «Ух ти show»

11.10 Х/ф «Вчитель 

року»

13.15 «Орел і Решка. 

Навколосвітня подорож»

23.10 Х/ф «Екстрасенс 2: 

Лабіринти розуму»

01.00 «Бєдняков+1»

02.35 «Нічне життя»

К1
06.00, 07.15 Зірковий шлях

07.00, 15.00, 19.00, 02.10 

Сьогодні

09.15, 15.20 Т/с 

«Доглядальниця»

17.15, 19.40 Т/с «Я ніколи 

не плачу»

22.00 Т/с «Бридке каченя»

01.40 Телемагазин

02.50 Реальна містика

04.25 Х/ф «Анжеліка і 

султан»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.20, 05.10 Містична 

Україна
08.10, 18.20 Історія 

криміналістики
10.40 Любов, ненависть і 

пропаганда
11.30, 21.00 ТОП 10: 

Таємниці та загадки
14.30 Дика природа 

Африки
16.00 Африканські річки: 

дари дощів
16.30, 00.30 Відчайдушні 

рибалки
17.30 Шалена подорож
01.20 Там, де на нема

МЕГА

06.00, 19.30 «ТСН»

06.45 «Гроші»

08.00 «Сніданок. 

Вихідний»

10.00, 23.20 «Світське 

життя 2018»

11.00 «Голос країни 8»

14.10 «Ліга сміху 2018»

16.30, 21.10 «Вечірній 

квартал»

18.30 «Розсміши коміка. 

Діти 2018»

20.15 «Українські сенсації»

00.20 «Ліга сміху»

04.15 «Вечірній Київ»

1+1

05.35 «Україна вражає»
06.00 Мультфільм
06.25, 03.05 Д/п «Актори-

фронтовики»
07.15 «Чекай мене»
08.40 Х/ф «Солдат Іван 

Бровкин»
10.30 Х/ф «Іван Бровкин 

на Цілині»
12.30 Х/ф «Дачна 

поїздка сержанта 
Цибулі»

14.00 Х/ф «Максим 
Перепелиця»

16.00, 20.30 Т/с 
«Заборонене кохання»

20.00, 02.35 «Подробиці»
22.50 Х/ф «Вихідні!»
00.40 Х/ф «Любов від 

усіх хвороб»
03.40 «Стосується 

кожного»
05.10 «Top Shop»

ІНТЕР

05.10, 04.40 Скарб нації
05.20, 04.45 Еврика!
05.30, 04.55, 12.45 Факти
05.50 Більше ніж правда
07.40 Я зняв!
09.35 Дизель-шоу 12+
10.50, 11.45 Особливості 

національної роботи
13.00 Т/с «Копи на роботі»
16.55 Х/ф «Геракл: 

Народження легенди»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.10 Х/ф «¥ладіатор»
23.05 Х/ф «Геркулес»
00.55 Х/ф «Рейд-2»
03.25 Провокатор

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
10.10 М/ф «Софія Перша. 

Жила собі принцеса»
11.00 Х/ф «Червона 

шапочка»
12.00 Готель Галіція
18.00 Казки У Кіно
19.00, 23.00 Країна У
20.00 Одного разу під 

Полтавою
22.00, 01.00 100 в 1
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», 5 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 М/ф «Хранителі 
історій»

07.30 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 Відкрита влада: 

місто. Повтор
14.00 Т/с «Пані покоївка»
18.00 На Часі. Субота

АВЕРС 18.30, 20.50, 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 Європа в концертах
20.45 Вголос
21.00 На Часі. Субота
21.30 Новини «На часі»
22.00 Т/с «Справа Дойла»
23.30 На Часі. Субота
00.00 Новини «На Часі»
00.30 Бандерштат: 

Бумбокс
02.00 На Часі. Субота
02.30 Новини «На Часі»
03.00 Т/с «Справа Дойла»
04.30 Х/ф «Богатир іде в 

Марто»

06.00 Мультфільми

08.00, 23.40 «102. Поліція»

09.45 «Загублений світ»

12.40 Т/с «Стоматолог»

16.30 Х/ф «Стрілець»

2+2 18.00 Х/ф «Посилка»

19.50 Х/ф «Віддача»

21.40 Х/ф «Подвійний 

удар»

01.25 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

02.15 «Облом.UA.»

НТН

06.15 Х/ф «Інспектор 
Лосєв»

10.10 Х/ф «Нічна 
пригода»

12.00 «Свідок. Агенти»
12.35, 03.20 «Речовий 

доказ»
15.35 «Бокс. Найкращі бої 

братів Кличків»
17.05 «Переломні 80-ті»
19.00, 02.10 «Свідок»
19.30 Х/ф «Весілля в 

Малинівці»
21.20 Х/ф «Соломон 

Кейн»
23.20 Х/ф «Полонені 

сонця»
01.05 «Таємниці 

кримінального світу»
02.40 «Випадковий 

свідок»
04.20 «Легенди 

бандитської Одеси»

САРА ДЖЕСІКА 
ПАРКЕР ВИПУСТИТЬ 
КОЛЕКЦІЮ ДЛЯ 
НАРЕЧЕНИХ 

Голлівудська актриса та зірка 
серіалу «Секс і місто» Сара 

Джесіка Паркер не лише на 
екрані захоплюється модою, а й у 
повсякденному житті. Нещодавно 
актриса представила першу колекцію 
дитячого одягу, розроблену спільно з 
брендом GAP. 

А віднедавна Сара працює над колекці-
єю для наречених. Вона випустить її спільно 
з брендом Gilt. До колекції увійдуть десять 
різноманітних образів: від класичних свят-
кових суконь до брючних костюмів та ком-
бінезонів. 

Також Паркер 
створила 15 пар ве-
сільного  взуття під 
власним брендом SJP.

Одяг можна буде 
придбати за ціною від 
$300 до $2400, а вар-
тість взуття складе від 
$350 до $500.

з акторок – у дизайнери 

plus.kinopoisk.ru

Фільм «Агент Коді Бенкс»

20:00

У РОСІЙСЬКОМУ 
ТЕЛЕШОУ – 
УКРАЇНСЬКА ПІСНЯ 

У суперфіналі російського 
вокального проекту «Голос.Діти» 

виконали українську народну пісню, 
інформує «Обозреватель».

Композицію під назвою «Цвіте терен» 
заспівали Рутгер Гарехт, Вероніка Сиромля, 
Еден Голан і їхній зірковий тренер співачка 
Пелагея. Цікаво, що всі вони були вбрані у 
вишиванки, а голови дівчат прикрашали 
українські віночки.

Глядачі шоу бурхливо відреагували на 
таке пронизливе виконання української 
пісні, а користувачі інтернету відзначили, 
що вона прозвучала дуже душевно і кра-
сиво.

несподівано

Фільм «Сигнал»

00:00

fi lm
ix.m

e

youtube.com

theplace.ru
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Якщо є мрія – оберігай її. Люди, які чогось не можуть, будуть запевняти, що і в тебе не вийде.
Постав мету – доможися! І крапка. Фільм «У погоні за щастям»
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ФУТБОЛ 1

ПН 30 квітня ВТ 1 травня СР 2 травня ЧТ 3 травня ПТ 4 травня СБ 5 травня НД 6 травня
06.00 Реал – Леганес. Чемпіо-
нат Іспанії 07.45, 18.50, 05.25 
Журнал Ліги Чемпіонів 08.15 
Ворскла – Динамо 10.00, 15.40, 
22.45 Футбол NEWS 10.20 «Ве-
ликий футбол» 12.05 Депортіво 
– Барселона. Чемпіонат Іспанії 
13.55 Маріуполь – Шахтар 
16.00 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру. Прем’єра 16.55, 21.40 
Топ-матч 17.00 Реал – Баварія. 
1/4 фіналу (2001/2002). Зо-
лота колекція Ліги Чемпіонів. 
Прем’єра 19.20 МЮ – Арсенал. 
Чемпіонат Англії 21.10 «Моя 
гра» І. Шуховцев 21.55 LIVE. Бе-
тіс – Малага. Чемпіонат Іспанії 
23.55 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру 00.55 Сталь – Чорномо-
рець 02.40 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру 03.35 Вест Гем – 
Ман Сіті. Чемпіонат Англії 

06.00, 16.05 «Європейський 
WEEKEND» 07.15, 17.20 Тот-
тенгем – Вотфорд. Чемпіонат 
Англії 09.00 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 10.00, 15.40, 20.50, 
22.30 Футбол NEWS 10.25 Вор-
скла – Динамо 12.10 «Великий 
футбол» 13.55 Реал – Лега-
нес. Чемпіонат Іспанії 19.05 
Реал – Баварія. 1/4 фіналу 
(2001/2002). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів 21.00, 23.40 
«Ніч Ліги Чемпіонів» 21.35 LIVE. 
Реал – Баварія. 1/2 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 00.05 Лі-
верпуль – Сток Сіті. Чемпіонат 
Англії 01.55 Маріуполь – Шах-
тар 03.45 Топ-матч 04.00 Бетіс 
– Малага. Чемпіонат Іспанії 

06.00 МЮ – Арсенал. Чемпі-
онат Англії 07.45 «Моя гра» І. 
Шуховцев 08.15 Сталь – Чор-
номорець 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.25 Депортіво 
– Барселона. Чемпіонат Іспанії 
12.10 Ліверпуль – Сток Сіті. 
Чемпіонат Англії 13.55 Зірка 
– Олімпік 16.05, 18.30 «Ніч 
Ліги Чемпіонів» 16.40 Реал 
– Баварія. 1/2 фіналу. Ліга Чем-
піонів УЄФА 18.55 Маріуполь 
– Шахтар 20.40 Свонсі – Челсі. 
Чемпіонат Англії 22.50 «Ель 
Класіко». Чемпіонат Іспанії 
23.45 Ворскла – Динамо 01.35 
«Сіткорізи» 02.05 Тоттенгем 
– Вотфорд. Чемпіонат Англії 
03.55 Рома – Ліверпуль. 1/2 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 

06.00 Вест Гем – Ман Сіті. Чем-
піонат Англії 07.45 «Сіткорізи» 
08.15 Маріуполь – Шахтар 
10.00, 15.40, 21.20 Футбол 
NEWS 10.25 МЮ – Арсенал. 
Чемпіонат Англії 12.10 Ворскла 
– Динамо 13.55 Свонсі – Челсі. 
Чемпіонат Англії 16.05, 18.30 
«Ніч Ліги Чемпіонів» 16.40 
Рома – Ліверпуль. 1/2 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 18.55 
Реал – Баварія. 1/2 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 20.45 Топ-матч 
21.00, 21.40, 00.00 «Шлях до 
Ліона» 21.55 LIVE. Атлетіко 
– Арсенал. 1/2 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА 00.30 Депортіво 
– Барселона. Чемпіонат Іспанії 
02.15 Сталь – Чорноморець 
04.00 Зальцбург – Марсель. 1/2 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 

06.00 Вільярреал – Сельта. 
Чемпіонат Іспанії 07.50 «LaLiga 
Chronicles». Чемпіонат Іспанії 
08.10 Вест Гем – Ман Сіті. Чем-
піонат Англії 10.00, 15.40, 22.45 
Футбол NEWS 10.25 Рома – 
Ліверпуль. 1/2 фіналу. Ліга Чем-
піонів УЄФА 12.15, 20.50 «Шлях 
до Ель Класіко». Чемпіонат Іспа-
нії 12.55 Реал – Баварія. 1/2 фі-
налу. Ліга Чемпіонів УЄФА 14.45 
«Ель Класіко». Чемпіонат Іспанії 
16.05, 20.20 «Шлях до Ліона» 
16.40, 00.00 Атлетіко – Арсенал. 
1/2 фіналу. Ліга Європи УЄФА 
18.30 Зальцбург – Марсель. 
1/2 фіналу. Ліга Європи УЄФА 
21.25 Світ Прем’єр-Ліги 21.55 
LIVE. Брайтон – МЮ. Чемпіонат 
Англії 01.45 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру 02.15 Зірка 
– Олімпік 04.00 Севілья – Со-
сьєдад. Чемпіонат Іспанії 

06.00 Атлетіко – Арсенал. 1/2 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 07.45 
Чемпіонат Іспанії 08.15 Брайтон 
– МЮ. Чемпіонат Англії 10.00, 
16.30, 22.30 Футбол NEWS 10.25 
Реал – Баварія. 1/2 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 12.10 Заль-
цбург – Марсель. 1/2 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА 13.55 Чемпі-
онат Англії. Передмова до туру 
14.25 LIVE. Сток Сіті – Кристал 
Пелес. Чемпіонат Англії 15.25, 
18.10 Футбол Tables 16.50, 
19.10, 21.30, 23.40, 01.40, 03.40 
Топ-матч 17.10 LIVE. Атлетік – 
Бетіс. Чемпіонат Іспанії 19.20 
LIVE. Евертон – Саутгемптон. 
Чемпіонат Англії 21.40 LIVE. Ві-
льярреал – Валенсія. Чемпіонат 
Іспанії 23.50 Вест Бромвіч – Тот-
тенгем. Чемпіонат Англії 01.50 
Жирона – Ейбар. Чемпіонат 
Іспанії 03.55 Шахтар – Зоря

06.00 Сток Сіті – Кристал Пелес. 
Чемпіонат Англії 07.45, 05.15 
Світ Прем’єр-Ліги 08.15 Вільяр-
реал – Валенсія. Чемпіонат Іс-
панії 10.00, 16.20, 20.15 Футбол 
NEWS 10.25 «Халатний футбол» 
11.15 «Моя гра». Прем’єра 
11.45 Евертон – Саутгемптон. 
Чемпіонат Англії 13.30, 15.55 
«Тур ONLINE» 13.55 LIVE. Олім-
пік – Сталь 14.45, 18.10 Футбол 
Tables 16.40, 01.05 Журнал Ліги 
Чемпіонів 17.10 LIVE. Атлетіко 
– Еспаньйол. Чемпіонат Іспанії 
19.10 Топ-матч 19.15 LIVE. Олек-
сандрія – Зірка 21.20 «Великий 
футбол» 23.00 Ман Сіті – Гад-
дерсфілд. Чемпіонат Англії 
01.35 Шахтар – Зоря 03.25 Челсі 
– Ліверпуль. Чемпіонат Англії 

свіжачок

НЕДІЛЯ 6 травня
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, 02.55 Новини
09.30 Х/ф «Любов при-

ходить тихо»
11.10, 16.10 Телепродаж
11.25, 13.55 Погода
11.35 Д/с «Двоколісні 

хроніки»
12.10 Перший на селі
12.40 Енеїда
14.00 Д/с «Щоденники 

комах»
14.20 Фольк-music
15.20, 22.40 Д/ц «Вагасі – 

японські смаколики»
16.35 Д/ц «Неповторна 

природа»
17.05 Т/с «Іспанська 

легенда»
20.00 Д/с «Як працюють 

міста»
21.30 Щоденник 

Євробачення-2018
21.45 Євробачення: ціл-

ком безпечно
22.15, 01.35 Букоголіки
23.30 Д/ц «Незвичайні 

культури»
00.00 Кліпи учасників 

Євробачення-2018
01.10 Культурна афіша 

здорової людини
02.05 Д/ц «Смачні історії»
04.05 Д/ц «Мистецький 

пульс Америки»

05.20 Інсайдер
07.15 Т/с «Код Костян-

тина»
09.10 Т/с «Відділ 44»
11.55, 13.00 Х/ф «Ге-

ракл: Народження 
легенди»

12.45 Факти
14.00 Х/ф «Гладіатор»
16.55 Х/ф «Геркулес»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Робін Гуд»
21.55 Х/ф «Останні 

лицарі»
00.00 Х/ф «Перший 

лицар»
02.25 Т/с «Морська по-

ліція. Спецвідділ»
03.45 Провокатор

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
10.15 М/ф «Пригоди мон-

стро – подружок. День 
усіх монстрів»

11.15 Х/ф «Шайбу, 
шайбу!»

13.00, 22.00, 01.00 100 в 1
18.00 Х/ф «Агент Коді 

Бенкс»
20.00 Х/ф «Агент Коді 

Бенкс 2. Пункт при-
значення – Лондон»

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», 6 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

07.45 Як вийти заміж 12+
08.55 Все буде смачно!
09.55 Караоке на Майдані
10.55 Хата на тата 12+
15.00 Х/ф Дівчата
16.55, 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»

10.00 Х/ф «Вчитель 

року»

12.10 «Орел і Решка. На-

вколосвітня подорож»

00.00 Х/ф «Залізний 

лицар»

02.10 «Нічне життя»

06.00, 01.20 Бандитська 
Одеса

07.20, 04.30 Містична 
Україна

08.10, 18.20 Історія кримі-
налістики

10.40 Любов, ненависть і 
пропаганда

11.30, 21.00 ТОП 10: Таєм-
ниці та загадки

14.30 Африканські річки: 
дари дощів

16.30 Відчайдушні 
рибалки

17.30, 00.30 Шалена по-
дорож

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

07.05 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Ви-

хідний»
09.00 «Лото-забава»
09.45 М/ф «Маша і ведмідь»
09.55 «Поверніть мені 

красу»
11.20, 12.20, 13.20 «Світ 

навиворіт – 8»
14.40 Х/ф «Росомаха: 

безсмертний»
17.00 Х/ф «Люди ікс: 

дні минулого майбут-
нього»

19.30 «Тсн-тиждень»
21.00 «Спецвипуск світ-

ського життя»
22.00 Вечір прем’єр з 

Катериною Осадчою
23.50 Х/ф «Перемагай»
01.50 «Світське життя 

2018»
04.40 «Маша і ведмідь»

05.40 Мультфільм
06.25 Х/ф «Дачна поїзд-

ка сержанта Цибулі»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

12.10 Х/ф «Високий 
блондин у чорному 
черевику»

14.00 Х/ф «Повернення 
високого блондина»

15.45, 20.30 Т/с «Заборо-
нене кохання»

20.00, 02.10 «Подробиці»
22.20 Х/ф «Хочеш чи 

ні?»
00.05 Х/ф «Сюрприз»

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

03.00, 02.00 Зона ночі
06.05 Стендап-Шоу
06.59, 08.24 Kids Time
07.00 Х/ф «Лісова 

братія»
08.25 М/ф «Мадагаскар 3»
10.15 Х/ф «Вертикаль-

ний рубіж»
12.50 Х/ф «Черепашки 

ніндзя 2»
15.00 Х/ф «Острів»
17.50 Х/ф «Трансфор-

мери 3»
21.00 Х/ф «Трансфор-

мери: Час вимиран-
ня»

00.10 Х/ф «Супернова»

06.00 М/ф «Хранителі 
історій»

07.30, 20.15 Глобал 3000
08.00 Новини «На Часі»
08.20, 09.20, 19.50, 20.50 

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
12.30 Відкрита рада. Об-

АВЕРС ласть. Повтор
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, 20.45 Вголос
20.00 Життя в цифрі
21.00 На Часі. Неділя
22.00 Т/с «Справа Дойла»
23.30 На Часі. Неділя
00.30 Бандерштат: Анти-

тіла
02.00 На Часі. Неділя
03.00 Т/с «Справа Дойла»
04.30 Х/ф «Без прови-

ни винні»

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

візор»
14.30 Х/ф «Найкращі 

серед найкращих»
16.20 Х/ф «Найкращі 

серед найкращих 2»

2+2 18.15 Х/ф «Найкращі 
серед найкращих 3»

20.00 Х/ф «Найкращі 
серед найкращих 4»

21.45 «ПРОФУТБОЛ»
23.20 «Змішані єдинобор-

ства. UFC»
01.45 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
03.25 «Облом.UA.»

НТН

05.25 «Правда життя. 
Професії»

06.25 «Страх у твоєму 
домі»

10.00 «Сусід на обід»
11.00 Х/ф «Невиправ-

ний брехун»
12.25 Х/ф «Весілля в 

Малинівці»
14.10 Х/ф «Океан»
17.00 Х/ф «Соломон 

Кейн»
19.00 Х/ф «Балада про 

доблесного лицаря 
Айвенго»

20.35 Х/ф «Штольня»
22.15 Х/ф «Помста: 

зворотна сторона 
кохання»

00.10 Х/ф «Полонені 
сонця»

01.50 «Речовий доказ»

ПОМЕРЛА ЗІРКА 
ФІЛЬМУ «ЛЮБОВ І 
ГОЛУБИ»

У Москві на 83-му році життя 
померла відома російська актриса, 

зірка фільму «Любов і голуби» Ніна 
Дорошина, повідомляє Gazeta.ua. 

У жінки були проблеми зі здоров’ям, 
вона скаржилася на болі в серці. Напере-
додні трагічного дня Дорошиній викли-
кали швидку, однак від госпіталізації вона 
відмовилася. Вранці її сусід почув крики 
про допомогу. Двері в квартиру жінки були 
відчинені. Артистка трималася за серце й 
важко дихала. Лікарі приїхали швидко, але 
врятувати її не вдалося.  

Ніна Дорошина у 1956 році закінчила 
Театральне училище імені Бориса Щукіна, а 
через два роки дебютувала на сцені театру 
«Современник». Найбільшу популярність 
їй принесла роль Надії з фільму Володими-
ра Меньшова «Любов і голуби». 

memento mori

Фільм «Супернова»

00:10

keeno.tv

06.50 Сьогодні
07.45 Зірковий шлях
09.15 Т/с «Братні узи»
13.15 Т/с «Доля на ім’я 

любов»
17.10, 21.00 Т/с «Аметис-

това сережка»
19.00, 03.00 Події тижня з 

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

вузол»
01.30 Телемагазин
03.50 Історія одного 

злочину-2 16+

НА «НОВОМУ КАНАЛІ» – РОЗВАЖАЛЬНЕ 
ТОК-ШОУ З ОЛЬГОЮ ФРЕЙМУТ 

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)  

Нове телешоу 
називатиметься 
«Оля». Його 

ведуча – Оля Фреймут. 
Це буде перша у світі 
легальна адаптація 
відомого американського 
формату «Шоу Еллен 
Дедженерис», повідомляє 
«Новий канал».

«Ідея зняти «Шоу Еллен Де-
дженерис» в Україні й зробити це 
саме з Ольгою Фреймут виникла 
ще у 2012 році, – каже Вікторія 
Бурдукова, директор творчого 
об’єднання. – Але тоді часу не 
знайшлося, а потім Оля взагалі 
перейшла працювати на інший 
канал. Коли вона повернулася, 
подумала, що настав час втілити 
цю ідею».

Ведуча шоу мала бути попу-
лярною та неоднозначною, ви-
кликати різний спектр емоцій – 
від обожнювання до ненависті.

вий розважальний формат важ-
ко, але цікаво. Та ще й Show Ellen 
Degeneres! Спеціально разом з 
Вікторією Бурдуковою відвіда-
ли Голлівуд, аби Еллен та творці 
програми поділилися з нами усі-
ма секретами». 

Вперше з Ольгою Фреймут і 
всією українською творчою гру-
пою творці програми зустрілися 
у Лос-Анджелесі. Три дні команда 
«Нового каналу» спостерігала за 
знімальним процесом, перейма-
ла досвід. Ольга Фреймут дуже 
сподобалася і продюсерам шоу, і 
самій Еллен.

«Тепер усі беруться за до-
рогі вечірні шоу, де ведучі ся-
ють, за спиною грає оркестр, а 
обов’язковим гостем є Олег Ви-
нник. І в нас так буде. У пріоритеті 
будуть не декорації та гонорові 
зірки, а відвертість співрозмов-

ників, а також несподіваність, 
доброта, спонтанність та само-
іронія», – каже Фреймут.

Також для компанії Warner 
Bros було важливо, щоб україн-
ська адаптація щоденного «Шоу 
Еллен Дедженерис» була акту-
альною та швидко реагувала на 
події. Тому «Новий канал» пра-
цюватиме за американською схе-
мою: сьогодні відзняли, завтра – 
в ефірі.

Гостями ток-шоу стануть зірки 
телебачення, кіно, музики, люди 
з унікальними талантами та ціка-
вими життєвими історіями. Веду-
ча братиме інтерв’ю, лякатиме, 
гратиметься з ними в ігри – все як 
в оригінальному шоу. Задіяні та-
кож глядачі у студії: принципова 
позиція творчої групи – запрошу-
вати до залу лише прихильників 
шоу, а не масовку.

«Для мене це виклик, – каже 
Ольга Фреймут. – Після років 
ревізій, доскіпливих перевірок 
та асоціацій мого імені з нелюд-
ською чистотою братися за но-

elle.ua

tsn.ua
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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

Звертатися за адресою: м. Луцьк, 
вул. Ковельська, 2, перукарня «Зося»  

При обрізанні від 42 см – 
                   СТРИЖКА БЕЗПЛАТНА

Щовівторка

від 300 до 
75000 грн за 1 кг

купуємо ВОЛОССЯ

БУДІВНИЦТВО

 Продам у Луцьку котли (газові, твердопа-
ливні, електричні), газові колонки, конвекто-
ри, електричні бойлери, радіатори опалення 
(стальні, алюмінієві, біметалічні), циркуляційні 
насоси і насоси для свердловин, обсадні тру-
би для свердловин, запірну арматуру і авто-
матику, газові лічильники й регулятори тиску. 
050-736-93-28.

 Виготовляємо і продаємо кольорові метале-
ві штахети з одно- та двоcтороннім фарбуван-
ням, ширина – від 8 до 13 см (матові, глянцеві, 
золотий дуб, темний дуб). Оцинковані труби, 
ринви, коліна. Ціна виробника. 050-682-21-71, 
096-129-25-88.

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

Продам пилообрізні матеріали соснової по-
роди, будь-яка довжина і розмір. Швидко 
та якісно. 099-721-53-07, 068-778-78-37.

АВТО

 Продам по запчастинах зерновий комбайн 
«Нива», зерноочисну машину ОВС-25, зва-
рювальний агрегат САК навісний, з приво-
дом 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, підшипники, піч-

з кінця травня). Проживання та часткове хар-
чування – безплатно. Оплата – 1 злотий за кг 
(на початку). Запрошуємо працівників із біо-
метричними паспортами або з будь-якими ві-
зами. Без вікових обмежень. Допомагаємо у 
відкритті візи на 9 місяців. Веземо на місце 
праці. Виїзд з Нововолинська. 097-908-64-46 
(Вікторія).

ПОСЛУГИ

 Надаю інформаційні послуги: безплатна 
консультація, повний пакет документів на візу: 
запрошення, візова анкета, страховка 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 облад-
нанням. Усунення засмічень, видалення жиру, 
бруду та нальоту. Косіння трави. Обслугову-
вання ОСББ. 050-736-08-05, 096-499-61-32.

РІЗНЕ

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

 Підприємство закуповує зерно: пшеницю 
фуражну, кукурудзу, ячмінь та тритикале. 
Партії від 22 тонн. Самовивезення. Безготів-
ковий розрахунок. 068-566-10-71 (Мар’яна);  
099-371-83-70 (Михайло).

 Відео-, фотознімання урочистих подій, орга-
нізація музичного супроводу. Можливий 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.

практична психологія ЯК НЕ ЗМАРНУВАТИ СВОЄ ЖИТТЯ

ку ЮМЗ та ін. 066-389-02-25, 050-088-13-07, 
068-907-06-22.

 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, під-
бирач, 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. Не-
дорого. 096-804-87-33, 066-380-58-82.

 Продам Volkswagen Passat B4 універсал бі-
лого кольору (1996 р.): двигун моноінжектор-
ний 1.8, титанові диски, електропакет, гідро-
підсилювач, сигналізація, центральний 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. Недорого. 
Горохів. 096-162-42-87.

 Продам комбайн для збирання гарбузів, 
трактор МТЗ-82 (мала кабіна), а також засіб 
проти дротяника. Недорого. Ціна договірна. 
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 трикімнатну кварти-
ру в Луцьку (район ДПЗ). Без посередників. 
050-438-31-57.

 Терміново продам у центрі смт Ратне гази-
фіковану хату з надвірними спорудами і зе-
мельною ділянкою 14 соток. 097-826-74-18, 
095-697-91-99.

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

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

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

 Терміново продам земельну ділянку 
0,23 га. Турійський р-н, с. Соловичі, вул. Ме-
дова, 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. Любомль, 
вул. 1 Травня (3 кімн., є літня кухня, гараж, 
хлів, льох, земельна ділянка 13 соток). Ціна 
договірна. 093-008-03-92, 099-555-94-92.

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

 Продам землю під забудову: с. Заріч-
чя, Володимир-Волинський р-н, вул. Озерна. 
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 ді-
лянка – 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, ого-
рожа. Ціна договірна. 098-112-22-48.

РОБОТА

 Потрібен співробітник з обов’язками адміні-
стратора для ведення переговорів та роботи з 
документами. Володимир. 099-052-35-66.

 Спільна польсько-українська агенція. Візи, 
воєводські, робота (Польща, Чехія): зварю-
вальники, токарі, фрезерувальники, електри-
ки, слюсарі, швачки, помічники кухаря, при-
биральники, працівники на авто-радіозавод, 
м’ясокомбінати. Безплатні вакансії. 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, змінний 
слюсар-механік. Навчаємо, працевлаштовує-
мо. 067-382-28-96 (з 10:00 до 17:00).

 Робота в Польщі, Німеччині: будів. спеціаль-
ності; різноробочі на склади, фабрики; зварю-
вальники, слюсарі, столяри. Високі зарпла-
ти, перевірені роботодавці. Візова підтримка. 
Довезення до місця праці. (Ліц. МСПУ серія 
АВ №585198, 30.07.2012). 096-956-37-96, 
066-799-53-22. 

 Потрібні працівники у продуктовий супермар-
кет «Biedronka» (Польща). Робота для жінок 
– викладання товарів на полиці, прийом і сор-
тування продукції тощо. Робочий день – 8-9-
10-12 год (6 днів на тижд.). Зарплата – 10 зл./
год. Житло безплатне. Чоловіків запрошують 
на роботу на продуктових складах. Обов’язки: 
пересування складом на електрокарах, заван-
таження товару та доставка до місця виван-
таження. Проходження інструктажу з техні-
ки безпеки та отримання прав на водіння кара, 
безплатно видають робочий одяг (лише чоло-
вікам). 097-908-64-46 (Вікторія). Є й інші ва-
кансії, можлива допомога у виготовленні до-
кументів. Усі вакансії – 100% безплатні.

 Збір полуниці без шипувок у Польщі (робота 

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!

Фахівці виокремили 13 ознак 
того, що ви витрачаєте 
свої найкращі роки на 

непотрібні речі. Звісно, не всім 
стане сили визнати свої погані 
звички. Та все ж варто переглянути 
ставлення до певних уподобань, 
а деякі навіть викреслити зі свого 
життя.    

1. Ви витрачаєте забагато часу на 
справи, які не маєте робити.

Відеоігри. Реаліті-шоу. Блукання нетрями 
інтернету. Занадто багато їжі. Занадто багато 
випивки. І цей список можна продовжувати. 
Погляньте серйозно на своє життя. Де ви про-
водите більшу частину свого часу? Це прино-
сить вам користь чи веде до кращого життя? 
Чи закладає фундамент для світлого майбут-
нього? Якщо ні, то вам потрібно переглянути 
свої рутинні справи і внести певні зміни.
2. Ви занадто багато скаржитеся.

Ви скаржитеся на роботу, шефа, зарплату, 
сусідів і партнера? Якщо ви це робите, то на-
справді нічого не робите, окрім того, що ви-
вільняєте негативну енергію. Негатив не змі-
нює стану речей, він тримає вас у глухому куті. 
Тож змініть свої думки й почніть говорити про 
те, що ви цінуєте в житті, а не про те, що вам не 
подобається.
3. Ви не живите свій мозок.

Якщо ви не продовжуєте вчитися й рости 
як особистість, то стоїте на місці. Як ставок, 
вода в якому не рухається і вкривається пліс-
нявою. Це те, що відбувається з вашим мозком, 
якщо ви не тримаєте його в тонусі й не вчитеся 
чогось нового. Позитивні виклики у вашому 
житті будуть розширювати кругозір, через що 
ви не деградуватимете.

4. Ви ведете занадто багато 
негативних внутрішніх діалогів.

Розмови з самим собою можуть налагоди-
ти або поламати ваше життя. Якщо ви кажете 
собі, що недостатньо розумні, щоб отримати 
премію або почати свій бізнес, то таки ваша 
правда. Якщо ви кажете собі, що дуже висна-
жені, щоб докласти зусиль для зміни власного 
життя, то так воно і є. Хай що ви кажете собі, це 
стає реальністю. Тож уважно стежте за тим, що 
ви говорите, і переконаєтеся, що ваше життя 
відповідає вашим думкам.
5. Ви не відчуваєте натхнення.

Чи є у вас пристрасть до чогось? Багато 
людей думають, що у них немає ніяких при-
страстей. Але так не буває. Має бути щось, що 
ви любите робити. Тому маєте заново щось від-
крити для себе.
6. Ви не плануєте майбутнє.

Хоча жити тут і зараз чудово, але інколи по-
трібно дивитися вперед, щоб побачити, куди 
ви хочете прямувати далі. Якщо у вас нема 
мети або плану, тоді ви схожі на човен, який 
безцільно блукає в океані, сподіваючись опи-
нитися десь у хорошому місці. Але у вас так не 
вийде. Ви маєте йти крок за кроком, щоб діс-
татися туди, де хочете опинитися. Так само, як 
GPS веде вас до потрібного місця, вам потріб-
ний внутрішній GPS, що скеровуватиме вас.
7. Ви проводите занадто багато 
часу з людьми, які не сприяють 
вашому зростанню.

Дуже легко застрягнути й тусуватися з людь-
ми, які не викликають у вас відчуття, що ви кра-
щі. Але якщо будете й далі проводити з ними час, 
то залишитеся на тому ж рівні або опуститеся 
ще нижче разом з ними. Таких людей називають 
енергетичними вампірами. Вони висмоктують 

але досі мають наймодніші ґаджети на плане-
ті. Якщо замислитися над цим, то є дуже мало 
речей, які нам справді потрібні. Деякі з них – 
це їжа, вода, житло і любов. Усе інше – просто 
бонуси. Гляньте, на що ви витрачаєте гроші, й 
побачите, чи можна внести якісь корективи. 
Можливо, ви зможете використати заощадже-
ні гроші на інвестування у власне майбутнє.
10. Ви недостатньо спите.

Сон має велике значення для вашого 
здоров’я. Якщо ви занадто заклопотані, щоб 
нормально висипатися, або любите не лягати 
спати до самого ранку, мусите переглянути 
свої звички.
11. Ви не піклуєтеся про своє 
тіло.

Збалансоване харчування, здорова дієта і 
вправи дають більше позитивних ефектів, ніж 
втрата ваги. Це впливає на ваше психічне та 
загальне самопочуття. Отож, придивіться до 
свого раціону та рівня активності. Ви побачите, 
що, зробивши кілька невеликих змін, можете 
значно поліпшити своє життя.
12. Ви не покидаєте свою зону 
комфорту.

У кожного мають бути ризики, які здатні по-
ліпшити життя. І майте на увазі, є різниця між 
ризиком та прорахованим ризиком. Будь-який 
ризик може бути смертельним, але прорахова-
ний ризик – це той, коли ви зважили всі варіан-
ти і придумали хороший, розумний план дій.
13. Ви живете життям, яке вам 
не подобається.

Життя має бути цікавим! Якщо ви ним не 
насолоджуєтеся, погляньте на деякі зі змін, які 
ви можете зробити, щоб опинитися в кращому 
місці.

з вас життя й не віддають нічого позитивного 
натомість. Шукайте людей, які орієнтуються на 
зростання, щоб бути поряд з ними.
8. Ви залежні від свого телефона.

Звичайно, смартфони та айфони можуть 
зачарувати нас, поки ми ними користуємося. 
Незважаючи на те, що це весело, подумайте, 
скільки часу ви витрачаєте на телефон. І навіть 
гірше, подумайте про всі стосунки, які могли 
через це постраждати. Можливо, ви листува-
лися з кимось чи шукали щось в інтернеті, коли 
обідали зі своєю половинкою чи дитиною. 
Якщо так, то ви згаяли час, який могли провес-
ти з близькими або присвятити його плануван-
ню майбутнього.
9. Ви витрачаєте гроші на 
неважливі речі.

Є велика різниця між «потрібно» і «хочу». Є 
багато людей, які не можуть виплатити іпотеку, 

personallife.ru
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Люди забудуть, що ви говорили; люди забудуть, що ви робили; але люди ніколи не забудуть те, 
які почуття ви у них викликали. Майя Анжелу
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вибори

29 квітня в 
Торчинській ОТГ 
відбудуться 

вибори голови та депутатів 
селищної ради. До складу 
об’єднаної територіальної 
громади увійдуть 
безпосередньо селище 
Торчин, Білостоцька 
сільська рада (села 
Білосток та Горзвин); 
Буянівська сільська 
рада (села Буяни, Усичі 
та  Усичівські Будки); 
Веселівська сільська рада 
(села Веселе та Верхи) і 
Садівська сільська рада 
(села Садів та Кошів).

Перед новим очільником та об-
ранцями громади постане непрос те 
завдання: розв’язати ті проблеми, на 
які роками влада не звертала уваги. 
Адже тепер творення громади – у 
їхніх руках. Кандидати в депутати 
Торчинської ОТГ від «Українського 
об’єднання патріотів – УКРОП» по-
ставили перед собою високі цілі 
та переконані: спільно з жителями 
громади, заручившись підтримкою 
депутатів районної та обласної рад, 
можна збудувати успішне та сильне 
об’єднання.

АБИ ДІТИ 
РОЗВИВАЛИСЯ Й 
РОСЛИ ЗДОРОВИМИ

Відсутність дитячих, спортивних 
майданчиків та зони відпочинку – 
одна з проблем жителів Торчина та 
громад майбутньої ОТГ. Найбільше 
це хвилює молодих мам, адже міс-
ця, де маленькі торчинці могли б 
повноцінно відпочити, розважити-
ся та потренуватися, в цьому насе-
леному пункті немає.

Торчинська об’єднана тери-
торіальна громада налічуватиме 
майже 8,5 тисячі населення. Щоро-
ку більшає молодих сімей з дітьми, 
які потребують місця для прове-
дення дозвілля на відкритому по-
вітрі. Сучасний Торчин має лише 
невеличку ділянку з атракціонами, 
яка аж ніяк не  забезпечує потреби 
дітей селища. 

Кандидат у депутати Торчин-
ської ОТГ від УКРОПу Алла Семенюк 
прагне працювати над тим, аби мо-
лодь і діти громади мали змістовне 
дозвілля. 

«Батьки змушені їздити до об-
ласного центру, щоб малеча відві-
дала ігрові майданчики, атракціо-
ни, гірки тощо. Це непросто для 
багатьох сімей у фінансовому плані. 
Хочу спрямувати свої зусилля на об-
лаштування місця відпочинку дітей 
і їхніх батьків у Торчині, яке мали б 
змогу відвідувати й жителі сусідніх 
сіл», – розповідає Алла Семенюк. 

Вона переконана, що знайти ді-
лянку для розташування такого май-
данчика в селищі – не проблема. 

«Місце навіть не має зна-
чення, – стверджує жителька Тор-
чина, бібліо текарка Олена. – Го-
ловне, щоб діти й батьки мали де 
провести час. На жаль, у Торчині 
немає навіть дитячого кафе, щоб 
туди можна було піти з дітьми. Всім 
мамам цього хочеться. Лише є місця 
для відпочинку дорослих. Хочеться 
зак центувати увагу саме на дітях, бо 
вони – наше майбутнє». 

За словами людей, у Торчині 
є вільні земельні ділянки, одна з 
них – біля річки Сарни. Громада 
мог ла б спільно працювати над тим, 
аби там облаштувати місце для від-
починку.

До ідеї долучається кандидат 
у депутати Торчинської ОТГ від 

ПЕРШОЧЕРГОВІ ПРОБЛЕМИ ТОРЧИНСЬКОЇ ОТГ:
ВІДСУТНІСТЬ ВІДПОЧИНКОВИХ ЗОН,
КАНАЛІЗАЦІЇ ТА БАГАТО СМІТТЯ

  Анна ВОЛОЩУК, 
Світлана ЧУНЬ
Фото авторів
Луцький район

УКРОПу Ігор Юлдашев. Каже: в сели-
щі немає спортивних майданчиків, 
де жителі громади могли б трену-
ватися. Ще одна проблема – відсут-
ність спортивних секцій, які могли б 
відвідувати діти.

«Потрібно ростити дітей фі-
зично здоровими, загартованими, 
тому добре було б створити місце 
для занять футболом, баскетболом, 
облаштувати майданчик для теніс-
них столів, – каже Ігор Юлдашев.  
– Упевнений, що можна залучити 
вчителів, які могли б приїздити з об-
ласного центру і навчати дітей бойо-
вих мистецтв, гопака, залучати їх до 
спортивних змагань. Переконаний, 
що облаштувати дитячі майданчики 
можна в кожному селі громади. Фі-
нансове сприяння можна залучити, 
якщо будемо писати проекти. Уже 
підтвердив готовність до співпраці 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Спільними зусиллями  ми зробимо 
нашу громаду успішною, а дітей ви-
ростимо здоровими та сильними».

СЕРГІЙ ЗАВЕРУХА: 
«МРІЮ, ЩОБ У 
ТОРЧИНІ БУЛА 
КАНАЛІЗАЦІЯ»

Очисні споруди в Торчині – 
давня тема для обговорення. Уже 
впродовж 15 років їх споруджують, 
потім про них забувають, через 
якийсь час знову згадують і збира-
ються будувати. Але поки віз і нині 
там. Взятися за розв’язання пробле-
ми очисних споруд і каналізаційних 
стоків збирається кандидат у депу-
тати Торчинської ОТГ від УКРОПу 
Сергій Заверуха.

«Питання дуже важливе для 
громади не лише Торчина, а й нав-
колишніх сіл. Земляні роботи на 
місці будівництва очисних споруд 

уже проведено, і на цьому все, – 
розповідає Сергій Заверуха. – Є ще 
питання, як до них потраплятимуть 
каналізаційні води. Бо у селищі цен-
тралізованої каналізації немає».

Додає: навіть спеціального 
автомобіля-асенізатора, який ви-
возить відходи від приватних буді-
вель, у їхньому населеному пункті 
немає. Тривалі обіцянки влади про 
закупівлю машини, яка вивозити-
ме відходи, не зрушують з місця 
розв’язання цього питання. Ті, хто 
має власний будинок, змушені об-
лаштовувати каналізаційні ями біля 
осель. Але їх теж через певний час 
потрібно очищати і кудись вивози-
ти стічні води. За словами місцевих 
жителів, хтось відходи везе ближче 
до Луцька, а ті, хто живе біля річки 
Сарни, каналізацію відводять туди. 
Проблема вже стала екологічним 
лихом не лише для торчинців.

Сергій Заверуха переконаний: 

після об’єднання навколишніх на-
селених пунктів із Торчином в ОТГ 
одним з обов’язкових завдань май-
бутніх депутатів стане придбання 
асенізатора. У подальшому він 
планує спільно з депутатами від 
УКРОПу працювати над написанням 
проекту щодо будівництва каналі-
зації в Торчині та буде вишукувати 
кошти для завершення споруджен-
ня очисних споруд. 

«Якщо залучити гроші з еколо-
гічних фондів, заручитися підтрим-
кою депутатів-укропівців районної, 
обласної рад, то проблему можна 
подолати, адже над її розв’язанням 
працюватиме команда однодумців 
та патріотів краю. Важливо також, 
щоб уся громада згуртувалася, – за-
значає Сергій Заверуха. – Спільно 
можна зробити наш Торчин охай-
ним та екологічно чистим не лише 
для нас, а й для майбутніх поко-
лінь». 

СЕРГІЙ ЖУК: «ЗРОБИТИ 
ЧИСТОЮ ТОРЧИНСЬКУ 
ОТГ – ОДНЕ З МОЇХ 
ЗАВДАНЬ» 

Налагодити вивезення сміття 
та облаштувати смітники на вули-
цях населених пунктів планує кан-
дидат в депутати Торчинської ОТГ 
від УКРОПу Сергій Жук. Він живе у 
селі Садів і каже: з його населеного 
пункту сміття взагалі не вивозять.

«Кілька років тому під час ви-
борів до Верховної Ради в селі по-
ставили смітники. Але після того, 
як вибори відбулися, контейнери 
забрали, – розповідає укропівець. 
– Проблема зі сміттям не зникає 
після виборів. Тому, коли люди дові-
рять мені бути їхнім представником 
в селищній раді Торчинської ОТГ, я 
відстоюватиму, аби в громаді було 
налагоджено вивезення сміття».

За словами Сергія Жука, піс-
ля об’єднання громада сама може 
сформувати свій бюджет та керува-
ти надходженнями. 

«Важливо, аби в Торчині й далі 
функціонувало комунальне підпри-
ємство, – каже кандидат у депутати. 
– Крім того, потрібно встановити 
смітники в населених пунктах, роз-
робити систему вивезення сміття з 
приватних будівель та працювати 
над тим, аби всі побутові відходи 
вивозили на один полігон».

Пояснює: через відсутність 
смітників у його селі багато сти-
хійних смітєзвалищ. Зокрема, біля 
кладовища їх кілька. На його думку, 
передовсім смітники мають стояти 
у місцях, де збираються люди – на 
зупинках громадського транспорту, 
біля магазинів, біля школи. За сло-
вами місцевих, ті, кому ця проблема 
болить, самі починають прибирати 
дороги. Так робить жителька села 
Садів Алла Палійчук.

«Я родом з Коломийського ра-
йону, там чистота і порядок. А в нас, 
на жаль, усе заросле і в смітті. Є такі 
люди, що де йдуть, там кинуть. А я  
дорогою піднімаю за односельча-
нами сміття», – каже жінка.

«Це проблема у багатьох селах. 
Тому головне завдання для мене – 
налагодити роботу комунального 
підприємства, долучитися до орга-
нізації вивезення сміття і спільно 
напрацювати кроки, які унеможли-
вили б створення стихійних сміттє-
звалищ на території ОТГ», – підкрес-
лює Сергій Жук.

Кандидати в депутати від 
УКРОПу переконані: спільно можна 
залагодити окреслені проблеми та 
зробити Торчинську ОТГ прикла-
дом для усіх. Для цього потрібно 
налагодити комунікацію з однодум-
цями – депутатами районної та об-
ласної рад від УКРОПу і разом з гро-
мадою працювати над втіленням 
ідей. Головне – спільне бачення.

«Важливо, щоб у Торчині й далі функціонувало 
комунальне підприємство», – каже Сергій Жук

Алла Семенюк прагне працювати над тим, аби 
молодь і діти громади мали змістовне дозвілля

Сергій Заверуха переконаний, що потрібно працювати над 
написанням проекту щодо будівництва каналізації в Торчині

Стихійні сміттєзвалища в селах – одна із 
першочергових проблем, які потрібно розв’язувати
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Людині легко і весело, коли в роботу вона вклала усю душу і зробила все, що могла. Але якщо вона 
вчинила по-іншому – їй не відшукати спокою: це звільнення, яке не звільняє. Ральф Уолдо Емерсон
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 Марта ЮЛАНТОВА

  Ірина РЕПЕТУХА
Луцький район

гірка пам’ять

се ля ві

РЕАКТОР ПАЛАВ, ГИНУЛИ 
ЛЮДИ, А ВЛАДА… МОВЧАЛА

НЕВІСТКА – НЕ ЧУЖА КІСТКА

З Андрієм 
Григоровичем 
Чумаченком з села 

Липини моє знайомство 
відбулося кілька років 
тому. Зізнаюся, що тоді 
цей чоловік сильно 
здивував мене і як 
харизматична особистість, 
і як людина з широким 
колом захоплень. 

Наприклад, заняття спор-
тивною ходьбою переросло для 
нього в систему оздоровлення, а 
любов до перечитування улюбле-
них книжок мій тодішній співроз-
мовник пояснював тим, що саме 
після кожного повторного читан-
ня приходить істинне пізнання 
творів. Але найбільшою слабкістю 
пенсіонера є ведення щоденників. 
Їх пан Андрій пише вже понад 30 
років. Для нього ці літописи життя 
є способом повернутися в минуле, 
коли настає ностальгія за юністю, 
молодістю, і отримати від своїх 
спогадів втіху, задоволення. Але 
для мене, журналіста, його руко-
писи стали знахідкою з іншого 
приводу.

Річ у тому, що Андрій Чумачен-
ко з 1974 року працював у Луцько-
му райвиконкомі головою райпла-
ну. Про вагомі події того періоду, 
про наради, які збирали у владних 
кабінетах, про питання, які обгово-
рювали районні чиновники та по-
садовці, про діяльність тодішньої 
влади, про заходи, які вона прово-
дила, занотовував у своїх щоден-
никах. А це, погодьтеся, сторінки 
історії Луцького району.

На нашу зустріч Андрій Григо-
рович прихопив кілька зошитів із 
цими записами, і коли перегортав 
пожовклі від часу аркуші одного 
з них, зупинився на датах Чорно-
бильської аварії. Мій гість, мабуть, 
таки невипадково вибрав саме їх, 
щоб показати, як керівництво СРСР 
замовчувало масштаби трагедії та 
намагалося приховати інформацію 
про її наслідки. 

«26 квітня о 10-й годині – сесія 
районної ради», – читає пан Ан-
дрій і висловлює думки вголос, чи 
доречно було її проводити в той 
день, коли сталася така біда, коли 

рятувальники, ризикуючи життя-
ми, намагалися загасити реактор, 
що палав. «З області на сесії, – про-
вадить він, – був присутній член 
бюро обкому Пустюльга. Ніхто ані 
словом не обмовився про цю ава-
рію. Увечері (а це була субота, – 
авт.) я з дітьми  пішов гуляти на 
відкрите повітря. У неділю ходили 
в парк на атракціони. Було тепло 
(у щоденниках є навіть помітки 
про температуру повітря того чи 
того дня, – авт.), діти роздягнуті». 
Автор спеціально акцентує увагу 
на цих моментах, даючи зрозуміти, 
що від органів влади не було жод-
ного повідомлення про небезпеку 
зараження, жодних застережень, 
населенню не надали рекомен-
дацій щодо захисту від надмірної 
радіації та зменшення її впливу на 
організм.

Далі занотоване відтворює 
день – 28 квітня, що о 14-й годині 
відбулося засідання облвиконкому 
за підсумками роботи господарств 
області в першому кварталі. Зно-
ву ніхто не заїкнувся про пожежу 
на Чорнобильській АЕС. 30 квітня 
в колгоспі «Комуніст» у Підгайцях 
проводили семінар з буряківни-
цтва під егідою обкому партії. Там 
зібрався весь актив району – голо-
ви колгоспів, сільських рад. 3 трав-
ня в першого секретаря райкому 

Петра Андрійовича Маховикова – 
збір із оплати й стимулювання в бу-
ряківництві. 9 травня – покладання 
вінків на братській могилі, що в ра-
йоні цукрового заводу. На всіх цих 
зібраннях не було сказано жодно-
го слова про Чорнобильську ката-
строфу.

Андрій Чумаченко знаходить 
запис про одну апаратну нараду, 
на якій голова райвиконкому Па-
расунько накинувся на її учасни-
ків і почав розглагольствувати, що 
ширяться різні ворожі чутки про 
те, що щось сталося в Чорнобилі. 
Мовляв, нічого страшного там не-
має. «А народ уже бунтував, – зга-
дує Андрій Григорович. – Уголос 
про це ніхто не наважувався го-
ворити, адже кожного з нас могли 
звинуватити у використанні «Голо-
су Америки» або інших антирадян-
ських радіостанцій. Люди пошепки 
питали одне в одного: «А ти чув? А 
ти знав?». Інформаційний вакуум 
заповнювався різноманітними чут-
ками, як завжди буває за дефіциту 
інформації.  Характер діяльності 
ЗМІ в ту пору неважко оцінити. 
Вони наче води в рот понабирали. 
Ніхто не смів робити якісь заяви, 
якщо центральна влада мовчала. Я 
виявив інтерес, пішов у бібліотеку, 
щоб поцікавитися роботою ядер-
них реакторів. Ми ж тоді нічого не 

знали про атомні електростанції, у 
ті часи йшлося тільки про мирний 
атом, а про наслідки його неконт-
рольованої поведінки нічого не 
було відомо».

Тільки через тиждень з’явилося 
перше офіційне повідомлення вла-
ди про страшну аварію планетар-
ного масштабу. Про це є замітка 
в щоденнику від 3 травня, у якій, 
зокрема, йдеться, що керівник ви-
конавчої гілки влади Парасунько 
отримав телеграму про режим 
діяльності господарств області у 
зв’язку з подіями навколо Чорно-
биля. «Навіть через місяць, коли 
там уже загинули ліквідатори, в 
Луцьку, на Волині про Чорнобиль-
ську трагедію було дуже мало до-
стовірної інформації», – констатує 
автор.   

Уже з роками відкрилася прав-
да, що заради збереження бездо-
ганного іміджу, що в СРСР – усе 
найпередовіше і найнадійніше, 
діяв режим надзвичайної секрет-
ності. Навіть тоді, коли було вже 
більш як тисяча опромінених, вер-
ховні керманичі відмовилися від 
допомоги Всесвітньої організації 
охорони здоров’я.

«Чорнобиль нікому нічого 
доб рого не дав. Скільки людей за-
чепив – зі всього Союзу. Довкола 
атомної станції військові частини 

Якось наприкінці робочого 
дня до редакції зайшла 

інтелігентна пара поважного віку. 
– Ось, привів вам дружину на сповідь, 

– усміхнувся чоловік. – Каже, хоче вигово-
ритися перед журналістами, щоб напи-
сали, як можна втратити єдину дитину, 
втручаючись у її життя. 

Жінка лише зітхнула і ствердно похи-
тала головою. Присівши на крісло, розпо-
віла історію непростих стосунків із сином 
та невісткою. 

«Максимка я народила пізно, нам із 
чоловіком було вже за тридцять. Довго 
лікувалися, навіть втратили надію, але Бог 
таки почув наші молитви й подарував синоч-
ка. Ми оточували його увагою змалку. Мож-
ливо, та опіка була навіть надмірною. Та нам 
здавалося, що так, як ми, його ніхто ніколи 
не любитиме. Син закінчив школу на відмін-
но й одразу вступив у виш. І там вчився гар-
но, після закінчення влаштувався на роботу. 
Ми вже про внуків почали мріяти, натякали, 
щоб одружувався. Бо материнське серце від-
чуло, що у Максима з’явилася жінка. Але син 
все віднікувався, не хотів говорити про це. Та 
якось усе ж зізнався, що зустрічається з жін-
кою, старшою на п’ять років. А коли сказав, 

колом стояли», – розповів згодом 
ліквідатор другої категорії з села 
Гаразджа Олександр Кравченко.

Його, зокрема, на відновлю-
вальні роботи в зону відчуження 
призвали через військкомат у 1987 
році. Це відрядження тривало два 
з половиною місяці, як записано у 
військовому квитку, – з 11 червня 
до 25 серпня. 

Чоловік розповідає, що коли 
мобілізованих привезли на місце 
дислокації, а це – Іванківський ра-
йон Київської області, то відразу 
змусили написати розписку, що не 
їстимуть грибів, ягід, риби з там-
тешніх водойм. Але цієї заборони 
дотримувалися не всі. Він згадує 
одного побратима – теж з Луцько-
го району, з яким доля звела ще під 
час служби в армії і якого зустрів 
на ліквідації наслідків аварії. З су-
мом констатує: «Не вберігся, вже 
через рік був покійником». Його 
товариш працював кухарем, після 
чергувань мав звичку ходити на 
риболовлю. Після перебування в 
чорнобильській зоні у нього по-
чали збільшуватися й вилазити по 
всьому тілу лімфовузли. Зрештою 
страшна недуга потягнула на той 
світ ще зовсім молоду людину, до 
30 років. Без батька залишилася 
малолітня дитина. 

«Я думаю, що від вживання за-
раженої риби ота біда могла взя-
тися», – припускає пан Олександр. 
Повернувшись звідти, досить 
швидко й сам він відчув розлади 
здоров’я. Відразу почали турбува-
ти сильні головні болі, хоча раніше 
голова ніколи не боліла.

За словами голови Луцької ра-
йонної добровільної благодійної 
організації «Спілка Чорнобиль» 
Федора Рузака, нині на території 
Луцького району проживають 86 
ліквідаторів аварії на Чорнобиль-
ській атомній станції. Багатьом з 
них приборкування оскаженілого 
атома й досі озивається інвалід-
ністю. Близько 30 учасників лікві-
дації наслідків однієї з найбільших 
техногенних катастроф людства 
померло, у тому числі – й від хво-
роб, пов’язаних із Чорнобилем.

що вона розлучена і виховує двох діток, ми з 
чоловіком були у розпачі. Хіба такої невістки 
ми хотіли? Наш син – як золото: вихований, 
непитущий, добре заробляє. Невже дівчат 
на світі мало, щоб обрати саме цю? Одне сло-
во, ми сказали своє категоричне «ні» такому 
вибору. Мовляв, Максим з нею одружиться 
лише через наші трупи. Так і сказали. 

Після цього сина наче підмінили. Став мов-

чазним, замкнутим, втратив інтерес до життя. 
Та найгірше – почав пити. Прийде напідпитку 
і дорікає нам, що скалічили йому життя. Я тоді 
зателефонувала до його колеги і давай розпи-
тувати, куди поділася та жінка. Мені сказали, 
що Мирося звільнилася з роботи й поїхала з 
дітьми на Львівщину, до своїх батьків. Не буду 
багато розказувати, але ми рятували сина, як 
могли: возили його і до священиків, і до во-

рожок, і до психологів. Усе марно: він пере-
творювався на пияка, який втратив інтерес до 
життя. Тоді я вирішила розшукати ту Миросю. 
Розвідала її адресу у відділі кадрів – і поїхали 
з чоловіком на Львівщину. 

Вона зустріла нас вороже, але іншої ре-
акції ми не чекали. Бо таки зрозуміли, що 
вона кохає нашого Максима і мучиться без 
нього. Познайомилися з її батьками. Дуже 
хороша сім’я. Дочці не пощастило з чоло-
віком, хоч і народили двох діток, життя не 
склалося. А Мирося – привітна, освічена, 
роботяща. Не повірите, але я перепросила 
її за свою впертість і просто благала поїхати 
до Максима. 

Вже не буду переповідати подробиць, 
але ми прийняли Миросю за невістку. І діток 
любимо, у чому ж вони винні? Після того як 
вони стали жити разом, син змінився. Дбає 
і про дружину, і про діток, і про нас. Ремонт 
затіяли у квартирі, ми й не проти. Чоловік 
намовляє переїхати на дачу в село, щоб не 
заважати їхньому щастю. Певно, так і зро-
бимо. Бо переконалися, що син потрапив у 
надійні руки. 

То найголовніше, що хочу сказати: ніколи 
не обирайте собі невісток чи зятів. Не вам із 
ними жити. Інакше скалічите долю і собі, і ді-
тям». 

іку.
овідь, 

ово-
и-

, 

и-
по-
ом 

із 
вго 
Бог

синоч-
Мож-

Та нам 
і

w
-dog.ru

tribuna.pl.ua

Четвертий енергоблок ЧАЕС вибухнув 32 роки тому

Ніколи не обирайте собі невісток чи зятів
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ДВІ МЕДАЛІ 
ЗА ТИЖДЕНЬ
Житомир

Двоє змагань і дві медалі, 
одна з яких – золота. Луцький 
бодібілдер Дмитро Миндреску 
успішно виступив у Києві та 
Житомирі, доповнивши спортивну 
скарбничку Волині черговими 
призами.

У Житомирі Дмитро виграв відкри-
тий Кубок Полісся з бодібілдингу, а за 
тиждень до цього на відкритому Кубку 
Києва виборов бронзу у ваговій катего-
рії до 90 кілограмів.

Перемога в Житомирі для Дмитра – 
друга у професійному спорті. Спортом 
він займається з 13 років, але профе-
сійно почав підходити до справи нещо-
давно. Торік Миндреску став чемпіоном 
Західної України. 

Зауважимо, поза спортзалом і спор-
тивними виступами Дмитро – підпри-
ємець.

БЕЛОМОЇНА 
ВІДКРИЛА СЕЗОН 
ПОДІУМОМ
Австрія

Лучанка Яна Беломоїна розпочала 
змагальний сезон сходженням на поді-
ум на фестивалі крос-кантрі в Австрії. 
Яна була третьою у змаганнях з маун-
тинбайку в Хаймінгу. «Я на правильному 
шляху», – зазначила спортсменка у сво-
єму Instagram. 

Переможниця торішнього Кубка сві-
ту готувалася до сезону в австрійських 
Альпах.

ЗОРІЄНТУВАЛИСЯ 
В ПІСКАХ
Херсонська область

У Херсонській області відбулися 
старти чемпіонату України зі спортив-
ного орієнтування. Змагання проходили 
у піщаній місцевості біля міста Олешки. 
Волинь представляли Андрій Єрко, Оля 
Гупало, Христина Мельник та Яна Мики-
тюк. Усі вони повертаються з медалями 
різного ґатунку.

Золотий хет-трик здобула Ольга 
Гупало. Серед 28 дівчат у своїй віковій 
групі вона тричі була переможницею на 
різних дистанціях. А в складі естафетної 
команди разом з подругами по команді 
Христиною Мельник та Яною Микитюк 
виборола срібло, пропустивши вперед 
команду господарів. У віковій групі за 35 
років Андрій Єрко став срібним та брон-
зовим призером чемпіонату. 

Змагання були другим етапом відбо-
ру на чемпіонат Європи, і Ольга Гупало 
здобула право на місце в юнацькій збір-
ній України.

бодібілдинг

велоспорт

спортивне орієнтування

новий поворот

бокс

У РОСІЮ (НЕ) ЇХАТИ 
  Іван БОГДАНОВИЧ

Міністерство молоді та 
спорту України скасувало 
свою ж заборону на 

участь спортсменів у змаганнях 
на території Росії. Міністерство 
вже не забороняє, а просто не 
рекомендує їздити на змагання 
до Росії, а також відмовляється 
від фінансування відвідування 
таких змагань. Попередній указ 
про заборону від 14 березня новим 
документом визнано таким, що 
втратив чинність. 

Не минуло й місяця після заборони укра-
їнським спортсменам їхати в Росію, як це рі-
шення анульовано. Не жарт? Усього місяць 
тому Ігор Жданов гучно рапортував про 
«більш рішучі дії» та потребу ігнорування всіх 
змагань на території країни-агресора, а те-
пер його ж відомство потай від ЗМІ надсилає 
у федерації новий наказ. Про нове рішення 
Мінспорту дізналися із повідомлення на сайті 
федерації боротьби, яка відправила в росій-
ський Каспійськ збірну України на чемпіонат 
Європи. 

За цей час федерації та спортсмени до-
хідливо пояснили пану Ігорю усі мінуси його 
емоційного рішення. А він, розуміючи, що 
може втратити спортивні перемоги, дав зад-
ню. Пом’якшив своє рішення – тепер на зма-
гання в Росію можна їздити, але тільки за 
власні кошти.

Найбільш шоковані, очевидно, біатлоніс-

ти. І жінки, і чоловіки втратили квоту на на-
ступний сезон через пропуск етапу в Тюмені. 
Саме через небажання міністра Жданова від-
пускати біатлоністів у Росію й було задумано 
цю заборону. Тоді у його відомстві ще, мабуть, 
не підрахували кількості змагань, які про-
пустять інші українські спортсмени – усі ці 
чемпіо нати світу, фінали гран-прі тощо.

Коли підрахували – жахнулися. Тут і бок-

сери з ліцензіями на Токіо-2020, і борці з ква-
ліфікацією на світову першість. Забагато ймо-
вірного шуму та забагато ймовірних втрат.

Якби чиновників справді цікавила ідеоло-
гічна складова – заборона тривала б і далі. Бо 
для нашої держави це був правильний і вкрай 
потрібний крок. Але оскільки йдеться не про 
стратегічні рішення, а про ура-патріотизм та 
емоційність, усе змінилося.

m
tbcrosscountry.com

Супермен Дмитро Миндреску

Яна Беломоїна

УСИК ЗМОЖЕ БОКСУВАТИ У ТРАВНІ 

кікбоксингбаскетбол

  Іван БОГДАНОВИЧ

Промоутер чемпіона 
світу у важкій вазі 

за версіями WBO і WBC 
Олександра Усика 
Олександр Красюк 
розповів про травму 
свого підопічного, а 
також заявив, що він 
зможе повернутися до 
тренувань у середині 
травня. У такому випадку 
фінальний бій світової 
серії WBSS проти Мурата 
Гассієва міг би відбутися 
в липні. 

«Ми не знаємо, коли й кого 
наздожене травма, і це точно 
не входило в наші плани. Олек-
сандр почав готуватися, але 

МІНІСТЕРСТВО СПОРТУ СКАСУВАЛО ЗАБОРОНУ 
НА УЧАСТЬ У ТУРНІРАХ В РОСІЇ 

espreso.ua

boxnew
s.com

Усик відновить підготовку до бою з Гассієвим у травні

volynnew
s.com

після бою з Бріедісом у нього 
були певні пошкодження. Він 
відчував біль у лікті, в принци-
пі, таке трап ляється з багатьма 
боксерами після поєдинку. Він 
полетів у Барселону в кінці лю-
того, готувався, але якоїсь миті 

відчув дискомфорт у лікті. Потім 
біль став нестерпним. Він зробив 
МРТ, й іспанські лікарі рекомен-
дували  припинити навантажен-
ня. Олександр приїхав у Київ, ми 
вжили всіх потрібних заходів, і 
зараз він проходить другий етап 

реабілітації. Відповідно до про-
гнозів лікарів, у середині трав-
ня він зможе повернутися до 
тренувань. Ми розуміємо, що до 
поєдинку шалений інтерес і всі 
хочуть побачити цей бій та пере-
могу свого фаворита. Розуміємо, 
що всі хочуть зробити максимум, 
щоб забезпечити перемогу і 
якісь переваги свого спортсме-
на. Це нормальна ситуація. Став-
ки дуже високі. І, якщо ми гово-
римо про історичний поєдинок, 
то бій Усик – Гассієв у Саудівській 
Аравії може стати новою історі-
єю, ми всі працюємо, щоб цей бій 
відбувся», – розповів Красюк.

Раніше бій з Гассієвим про-
понували провести у Москві, на 
що Усик відповів категоричною 
відмовою.

Чимало українських спортсменів і чиновників усе ще 
«братаються» з росіянами. Думають, що спорт – поза політикою. 
На фото – наш гімнаст Олег Верняєв і хтось з-за поребрика.

У чемпіонаті України серед команд 
Першої ліги відбулися стартові 
поєдинки 1/2 фіналу.

У Кам’янці-Подільському «ДіДіБао» міні-
мально поступилася нашому «Старому Луць-
ку». У рівній першій чверті найбільша різниця 
в рахунку сягала чотирьох балів. Також прак-
тично рівна боротьба точилася в другій деся-

Луцьк

На чемпіонаті України з кікбоксингу феде-
рації WAKO серед дорослих волинські спортс-
мени вибороли кілька перших місць.

У Луцьку змагалися спортсмени з 19 об-
ластей України. Попередні відбіркові поєдин-
ки між ними в категоріях «Фул-контакт», «К-1», 
«Музичні форми» та «Кік-лайт» відбулися 
20-21 квітня. За їхніми результатами до фіналу 
пройшли 10 пар спортсменів.

Призові місця вибороли такі спортсмени-
волиняни: Юрій Зубчук переміг у ваговій кате-
горії до 86 кг; Роман Вдовиченко був першим 
у ваговій категорії до 63,5 кг («Фул-контакт»). 

Іван Швайко здобув срібло у ваговій кате-
горії 91 кг («Фул-контакт»). Бронзові медалі – в 
активі Віталія Мар’яна (до 67 кг, розділ «К-1»), 
Артура Михача (до 81 кг, «К-1») та Владислава 
Сільчука (до 86 кг, «К-1»).

ВОЛИНЯНИ УСПІШНІ 
НА ДОМАШНЬОМУ 
ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ

ЗА КРОК ДО ФІНАЛУ
тихвилинці. Та все ж на велику перерву 
гості мали невелику стратегічну перевагу 
в 5 очок. У третій чверті волиняни змогли 
відірватися на 11 очок. У завершальній 
десятихвилинці господарі кинулися віді-
груватися й ледь не досягли свого. Зава-
дили помилки та впевнена гра лучан на 
останніх секундах: 76:78.

Коли цей номер здавали до друку, 
луцькі хлопці грали другий півфінальний 
матч. 

У випадку виграшу серії «Старий 
Луцьк» вийде у фіналі на переможця пари 
«Вінницькі Зубри» – «Миколаїв-2». 

ЗАКИНУЛА В КОШИК 
70 ОЧОК! 
11-річна баскетболістка Дарина 
Бірюк з бердянської ДЮСШ 
набрала 70 очок в матчі юнацької 
ліги проти команди одноліток 
з Харкова. Примітно, що гра 
закінчилася поразкою Бердянська 
з рахунком 71:95. Тобто Бірюк 
зуміла набрати 70 з 71 очка 
своєї команди. Дарина Бірюк – 
донька колишньої баскетболістки 
національної збірної України.

А ТИМ ЧАСОМ

eenu.edu.ua

voladm
.gov.ua

Дебютувавши у Першій 
лізі, лучани з першої спроби 
близькі до фіналу змагань

У Луцьку змагалися 
найсильніші кікбоксери країни
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Що важче дісталася перемога, то більше ти щасливий, що досягнув її. Пеле

  Юрій КОНКЕВИЧ
Кіровоградська область

ЗАКІНЧУЄМО У ГРУДНІ, 
СТАРТУЄМО В ЛЮТОМУ
Київ

Керівництво української Прем’єр-
ліги відправило клубам чемпіонату план 
на наступний сезон, який вони обгово-
рять найближчим часом для затверджен-
ня. Графік чемпіонату приблизно нагадує 
той, який закінчується найближчими 
тижнями. У ньому команди пізно закінчу-
ють матчі, у грудні, й рано їх відновлють 
після зимової паузи – в середині лютого, 
коли на більшості стадіонів на газон ще 
бояться й птахи сідати...

Отож, відповідно до намірів УПЛ, 
сезон відкриється 21 липня матчем за 
Суперкубок України. Наступного дня зі-
грають перший матч Прем’єр-ліги. 

У 2018 році відбудеться 18 турів, 
останній з яких – 8 грудня. Після зимової 
паузи чемпіонат запропонували віднови-
ти 16 лютого. Початок другого етапу УПЛ 
після поділу на першу та другу шістки – 
16 березня. 

Фінал Кубка України в сезоні-2018/19 
заплановано провести 15 травня. Остан-
ній тур в чемпіонаті відбудеться 25 трав-
ня. Всі дати базові, їх можуть коригувати.

БЕЗ КЛУБУ, АЛЕ 
З ТРЕТІМ СИНОМ
Київ

У сім’ї колишнього тренера київського 
«Динамо» і саудівського «Аль-Ахлі» Сергія 
Реброва – поповнення. Його друга дру-
жина Анна народила 43-річному тренеру 
хлопчика, якого назвали Олександром.

У Реброва вже є двоє синів – 18-
річний Дмитро та дворічний Микита від 
першого шлюбу.

Поповнення в родині український 
фахівець зустрічає в статусі безробітно-
го. Минулого тижня Реброва звільнили з 
посади головного тренера «Аль-Ахлі».

Сергій Ребров як гравець ставав 
чемпіоном України, Росії та Туреччини. 
Тренерську кар’єру українець почав з 
двох перемог у чемпіонаті України з «Ди-
намо», а також вивів киян в плей-оф Ліги 
чемпіонів.

У «Аль-Ахлі» Ребров став віце-
чемпіоном Саудівської Аравії і вийшов у 
плей-оф Ліги чемпіонів Азії.

ПРИГОДИ КУБКІВ 
ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ В 
УКРАЇНІ
Київ, Вінниця

УЄФА офіційно передала Україні два 
найпрестижніші трофеї в світовому клуб-
ному футболі – кубки чоловічої та жіно-
чої Ліги чемпіонів. Цього року обидва 
фінали відбудуться у Києві. 

Після урочистостей трофеї розпочали 
турне Україною. Спочатку всі охочі мог ли 
сфотографуватися з ними на Майдані Не-
залежності в Києві, а згодом кубки виста-
вили у Маріуполі, Дніпрі та Харкові. 

Найближчими днями побачити їх змо-
жуть Одеса (29 квітня) та Львів (30 квітня, 
17:00-21:00, сквер братів Рогатинців біля 
пам’ятника В’ячеславу Чорноволу).

Тим часом на фінал Ліги чемпіонів у 
Києві очікують прибуття понад 50 тисяч 
іноземців. Більшість із них приїдуть в 
Україну неорганізовано. На період про-
ведення фіналу Ліги чемпіонів (26 трав-
ня) та фіналу жіночої Ліги чемпіонів 
(24 травня), крім сил поліції з Києва та 
інших регіонів, до охорони громадсько-
го порядку залучать близько трьох тисяч 
бійців Національної гвардії. А ще наші 
правоохоронці посилять рівень анти-
терористичних заходів у столиці з 18 до 
28 травня.

на ті самі граблі

клуночки від лелеки

трофеї

М Команда І В Н П PМ О
1 Арсенал (Київ) 29 20 5 4 53 - 20 65
2 Інгулець (Петрове) 29 19 6 4 43 - 13 63
3 Полтава (Полтава) 29 20 2 7 50 - 24 62
4 Десна (Чернігів) 29 17 5 7 54 - 23 56
5 Колос (Ковалівка) 29 17 2 10 35 - 27 53
6 Геліос (Харків) 29 14 4 11 34 - 31 46
7 Рух (Винники) 29 12 8 9 31 - 24 44
8 Авангард (Краматорськ) 29 12 6 11 37 - 37 42
9 Гірник-Спорт (Горішні Плавні) 29 13 2 14 22 - 34 41

10 Миколаїв (Миколаїв) 29 11 7 11 32 - 41 40
11 Балкани (Зоря) 29 8 10 11 27 - 32 34
12 Суми (Суми) 29 9 5 15 24 - 34 32
13 Оболонь-Бровар (Київ) 29 8 6 15 21 - 31 30
14 Кремінь (Кременчук) 29 8 4 17 23 - 46 28
15 ВОЛИНЬ (ЛУЦЬК) 29 8 3 18 25 - 41 27
16 Жемчужина (Одеса) 29 7 5 17 33 - 53 26
17 Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) 29 5 9 15 21 - 37 24
18 Черкаський Дніпро (Черкаси) 29 7 3 19 25 - 42 24

перша ліга

прем’єр-ліга

брати наші менші коли бракує слів

ВИЛЕТЯТЬ – НЕ ВИЛЕТЯТЬ?

А все ж було так 
благодатно ще 
кілька турів тому, 

коли «Волинь» на виїзді 
обіграла «Оболонь-
Бровар» і відірвалася від 
зони вильоту на кілька 
пунктів. Далі всіх, хто ще 
стежить за професійним 
футболом у Луцьку, 
ошелешили дві поразки: 
домашня від абсолютно 
середнього «Миколаєва» 
та гостьова від одного з 
лідерів ліги – «Інгульця».

«Волинь» не забила і майже ні-
чого не створила в цих матчах, на-
томість пропустила просто-таки 
феєричний гол вдома від микола-
ївців (заледве не з центру поля) та 
з пенальті у гостях від «Інгульця», 
який усіма силами летить в УПЛ. 

Як наслідок, «Волинь» і її 21 
зимовий новачок та нова тре-
нерська команда тільки четверті 
знизу, й над клубом літає прима-
ра пониження у другу лігу. 

Скептично посміхатися і смія-
тися з лиха ще рано – попереду 

29-й тур
27 квітня, п’ятниця: 

«Маріуполь» – «Шахтар», 17:00.
28 квітня, субота: 
«Зірка» – «Олімпік», 14:00, 
«Карпати» – «Олександрія», 14:00, 
«Сталь» – «Чорноморець», 17:00.
29 квітня, неділя: 
«Зоря» – «Верес», 14:00, 
«Ворскла» – «Динамо», 19:30.

Турнірна таблиця УПЛ
№ КОМАНДА I В Н П М’ЯЧІ О

1 Шахтар 28 21 3 4 66-21 66

2 Динамо 28 19 6 3 59-23 63

3 Ворскла 28 13 5 10 34-33 44

4 Зоря 28 10 10 8 42-39 40

5 Маріуполь 28 10 6 12 35-37 36

6 Верес 28 7 12 9 27-27 33

7 Олександрія 28 6 15 7 25-25 33

8 Олімпік 28 8 9 11 28-32 33

9 Карпати 28 7 11 10 22-41 32

10 Зірка 28 6 9 13 19-37 27

11 Сталь 28 5 8 15 19-37 23

12 Чорноморець 28 4 10 14 22-46 22

Газони українських стадіонів 
розправили горбики, а від того 

розправили плечі ті, хто ще вміє 
правильно вдарити по м’ячу в 
українській Прем’єр-лізі. Минулого 
вікенду забито 22 голи – це 
майже рекорд результативності 
сезону – заледве не по чотири голи 
в середньому за матч. 

Але походження такого сплеску зрозумі-
ле, бо лідери звично назабивали суперникам 
по оберемку голів. «Шахтар» – «Ворсклі», а 
«Динамо» – «Вересу». Кияни виграли дев’ятий 
матч поспіль і затялися вирішити все в завер-
шальному матчі проти «Шахтаря» у Києві. Але 
навіть якщо біло-сині виграють, усе вирішить 
різниця забитих і пропущених голів, а тут у 
бразильців Фонсеки все, наче в казці. 

Дивують «Карпати», в яких гру тягне 20-
річний колумбієць Карраскаль, і у Львові нині 
думають, за скільки й кому його перепродати 
влітку. Власне, це все хороше, що можна ска-
зати про матчі нижньої шістки УПЛ. В ігровому 
плані там повна депресія й очікування підси-
лення з першої ліги якимись більш самобутні-
ми та емоційними регіональними командами 
з нормальною глядацькою аудиторією. Бо 
дивитися на «бий-біжи» за порожніх трибун у 
матчах «Сталі» чи «Олімпіка» можуть (за гро-
ші) тільки арбітри.

ОДЕСУ ПОСТАВИЛИ НА ВИЛІТ, 
ГРАНДИ ЗБЕРІГАЮТЬ ІНТРИГУ

У матчі проти «Ворскли» відразу троє гір-
ників «обнулили» свої попередження, тобто 
отримали по четвертій жовтій картці й про-
пустять наступний матч проти «Маріуполя». 
Є думка про те, що зробили це Степаненко, 
Марлос і Дентіньо умисно, аби до фінальної 
гри сезону проти «Динамо» у травні підійти 
без непотрібних попереджень. Якщо грубий 
фол Тараса Степаненка на початку гри ще 
можна виправдати, то дії Марлоса і Денті-
ньо по-футбольному не поясниш. Марлос 
в кінці гри двічі умисно заважав супернику 
пробити вільний удар і навіть відкинув 
м’яча, а Дентіньо двома ногами стрибнув 
у центрі поля в ноги ворсклянину на 94-й 
хвилині гри за рахунку 4:2...

upl.ua

Гол: Акименко, 47 (з пен.).
«Волинь» (Луцьк): 
Когут (к) – Сухомлинов, 
Сафонов, Болденков, 
Чорноморець, Курко, 
Скоблов, Зарічнюк, Коробка, 
Яковлєв, Хагназарі.

«Інгулець» (Петрове) – 
«Волинь» (Луцьк) – 1:0.

п’ять завершальних турів чемпіо-
нату. У них все й вирішиться. Але 
у трьох з п’яти матчів «Волині» 
доведеться грати з командами, 
які наразі в першій шістці чемпіо-
нату, а «Полтава» взагалі продов-
жує боротися за прямий вихід до 
Прем’єр-ліги. 

Ось фінішний графік матчів 
«Волині»: 27 квітня (18.00) – «Ге-
ліос» (вдома), 2 травня – «Колос» 
(удома), 6 травня – «Полтава» (у 
гостях), 12 травня – «Рух» (удо-
ма), 19 травня – «Гірник-Спорт» 
(у гостях). 

Радіти можна хіба з того, що 
кільком майбутнім суперникам 
лучан вже особливо нічого ло-
вити в цьому чемпіонаті, і їхня 
мотивація в матчах з «Волинню» 
не буде захмарною. Тому все – в 
ногах і головах хрестоносців.

Виїзд у далеке село Петрове, яке влітку може зустріти 
вже матчі УПЛ, «пробили» семеро фанатів «Волині»

ingulec.com

Ківерці

Асоціація дворового футболу 
Волині продовжує підготовку до 
регулярного чемпіонату, що стар-
туватиме в кінці травня. Голова 
АДФВ Микола Озюк розповів, що 
цього року асоціація проведе ре-
гулярний чемпіонат відразу у двох 
лігах. Крім того, одночасно відбу-
ватимуться змагання для дітей у 
вікових категоріях U-12 та U-16.

Для розминки перед чемпіо-
натом АДФ минулого тижня про-
вела кубок асоціації у трьох рей-
тингових групах. 

У фіналі Bronze Cup зіграли 
команди «ГПЗ» (Луцьк) та «Козаки» 
(Ковель). Самовіддані ковельчани, 
хоч і невеликою кількістю гравців, 
але нав’язали боротьбу лучанам. 
Проте бронзовий кубок дістався 
«ГПЗ».

Фінальний поєдинок Silver 
Cup між WestNet та «Іскрою» був  
дуже непоступливим й усе вирі-
шила серія пенальті, де фортуна 

Харків 

Поліція Харкова склала про-
токол на представника ультрас 
«Шахтаря», який спалив прапор 
терористичної «Новоросії» під 
час поєдинку з «Динамо» (0:1) у 
27-му турі чемпіонату України. 

Про це повідомив один 
з представників ультрас в 
Facebook: «Ми спалили цей пра-
пор, щоб показати, що донечча-
ни – то не сєпари, що донеччани 
ненавидять окупантів на більш 
серйозному-особистому рівні 
ніж, наприклад, вінничани та 
черкащани. Луганчани та крим-
чани нас зрозуміють. Спалили, 
щоб надіслати повідомлення 
туди – окупантам: «Ми продов-
жуємо вас ненавидіти». Спали-
ли, щоб просто похейтити оку-
пантів та росіян. 

Погодьтеся, що такі дії хлоп-
ців, як спалення російських оку-
паційних прапорів на масових за-
ходах, де присутні десятки тисяч 

ЗАСУДИЛИ ФАНАТА, ЯКИЙ 
СПАЛИВ ГАНЧІРКУ «НОВОРОСІЇ»

НОВИНИ АДФ: ЧЕМПІОНАТ У 
ДВОХ ЛІГАХ І ДИТЯЧІ ЗМАГАННЯ

громадян, про які читають сотні 
тисяч людей по всьому світу, інко-
ли впливають більше, ніж робота 
деяких міністерств. Сотні газет, 
сайтів написали про це. Сотні ре-
постів, шейрів – весь світ вкотре 
побачив, що донеччани проти 
російської окупації. Хлопця, який 
палив цю ганчірку, на виході зі 
стадіону затримувала ціла спец-
операція, з десяток спецпризна-
ченців. Добре, що таку пильність 
продемонструвала харківська 
поліція. Таку б пильність їм на вес-
ну 2014 року, коли в Харкові було 
самі знаєте що».

усміхнулася WestNet – 5:4!
Не менш драматичним був фі-

нальний поєдинок у Grand Cup, в 
якому зустрічалися «Кременець» 
та «Шігірюм» (Прилуцьке). Фут-
болісти з Прилуцького камбеком 
перевели гру в серію пенальті 
(основ ний час – 3:3) й перемогли 
у ній з рахунком 3:2.

У змаганнях АДФ грають 
прості хлопці-непрофесіонали

Засуджений за хуліганство 
хлопець здобув спалений прапор 
у зоні АТО як бойовий трофей 
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Ребров із дружиною Анною
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Усі ми генії. Але якщо ви будете оцінювати рибу за її здатністю лазити по деревах, 
вона проживе все життя, вважаючи себе дурепою. Альберт Ейнштейн
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колесо історії

У купе їдуть чоловік і молода жінка. Чо-
ловік сидить і читає газету, на жінку – нуль 
уваги. Нарешті вона не витримує:

– Чому ви на мене не звертаєте уваги? 
Я молода, красива, в купе нікого немає...

Чоловік відкладає газету вбік:
– Я завжди казав, що краще півгодини 

потерпіти, ніж три години умовляти.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Шестирічного хлопчика за щось насва-
рила мама, сидить, надувся. Тато підходить 
до нього і питає:

– Що, сувора у тебе мама?
На що дитина незворушно відповідає:
– Тату, це у тебе був вибір. А мені така 

дісталася...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Часто буває так: що у розумного на 
думці, те у дурня в Twitter.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

У дитинстві в мене була подруга-
вегетаріанка (у них в сім’ї ніхто не їв м’яса), 
і мені теж захотілося стати такою, як вона. 
Я готова була відмовитися від м’яса, але 
коли тато сказав, що сало теж доведеться 
не їсти, то я різко передумала.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Коти – найнещадніші й найдеспо-
тичніші істоти на Землі. Вони пригнічують 
нашу волю, підпорядковують, домінують. 
Позбавмо світ від цих чудовиськ! Ой, який 
гарненький, киць-киць-киць...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Що вищий розріз на сукні у жінки, то 
легше бігти їй від чоловіка, але й більше 
бажання чоловіка бігти за нею.

Що глибший розріз сукні на грудях 
жінки, то легше дихати їй, але важче чоло-
вікові.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Лікар:
– Курили колись?
Дідусь: 
– Не курив і не пив ніколи.
Лікар:
– Ет, і не встигнете тепер.

№

Жартівливий гороскоп на 26 квітня – 2 травня
Овен (21.03 – 20.04)
Василь Столяр
11 квітня 1962 р.
Депутат Волиньради, директор 
КП «Волиньприродресурс»
Нині не найкращий час для 
початку нових проектів, ще 
старим би дати раду. Чудовий 

період для очищення організму та стрічки 
друзів. В особистих стосунках можливі 
зміни. У який бік – вирішувати вам.

Телець (21.04 – 21.05)
Тетяна Мялковська 
26 квітня 1970 р.
Художниця
У вас відкриється друге 
дихання. Активно 
попрацюйте. У роботі та 
спілкуванні з друзями будьте 

раціональними та стриманими. Зірки 
радять виявляти ініціативу, але без тиску на 
оточення.

Близнята (22.05 – 21.06)
Андрій Козюра 
6 червня 1979 р.
Депутат Луцькради
Виграєте у лотерею чудові 
зміни. Спілкуйтеся лише 
з тими людьми, які не 
викликають у вас негативу. А 

оскільки таких небагато, доведеться оцінити 
власні ресурси, перш ніж взятися за нову 
роботу. 

Рак (22.06 – 23.07)
Андрій Турак 
17 липня 1954 р.
Депутат Волиньради
Молочні ріки не зміліють, а от 
чекати грошових дощів поки 
не випадає. Тому, щоб не 
вилетіти в трубу, доведеться 

триматися сильних світу цього. Не скигліть, 
не бійтеся і не просіть. Усе буде пучком. 
Редиски.

Лев (24.07 – 23.08)
Ігор Чорнуха 
25 липня 1978 р.
Гендиректор ПрАТ 
«Луцьксантехмонтаж №536»
У діловому житті можуть 
виникнути веселі проекти. 
Запасіться зварювальниками 

людських доль та кранівниками житейських 
вантажів, бо скоро не буде кому складати 
карткові будинки життя. І не хвилюйтеся 
через дрібниці. 

Діва (24.08 – 23.09)
Юрій Савчук 
22 вересня 1967 р.
Народний депутат
Не влаштовуйте в цей 
непростий час розв’язання 
важливих питань. Вам 
пощастить – колеги візьмуть 

на себе частину обов’язків. Не забудьте про 
слова і жести подяки.

Терези (24.09 – 23.10)
Світлана Савчук 
6 жовтня 1970 р.
Начальник ГУ Державної 
фіскальної служби в області
Чекайте на розкішний пода-
рунок від вдячних платників. 
Доведеться понервувати 

через незакінчені справи підлеглих, але 
дебет з кредитом складуться вдало і для вас 
особисто, і для публічних фінансів. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Віктор Карпук 
28 жовтня 1953 р.
Директор санаторію 
«Лісова пісня»
Зі Скорпіонами цього тижня 
не засумуєш, вам доведеться 
поділитися з потрібними 

людьми пригорщею неймовірних історій 
і байок з життя. Краще оминати гучні 
тусовки, щоб своїм правдорубством не 
наламати дров.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Олександр Пирожик 
9 грудня 1970 р.
Перший заступник 
голови Волиньради
Емоції заважатимуть мислити 
раціонально. Важливо не 
втрачати самоконтроль – 

послухайте Потапа і Настю. Це допоможе 
уникнути конфліктів. Старі міжнародні 
образи та шоубізнесовий гнів заважатимуть 
роботі.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Ігор Гузь 
11 січня 1982 р.
Народний депутат
Вам украй потрібно змінити 
щось у житті. Зробіть ремонт 
регламенту, перестановку 
фракцій. Нині саме той 

тиждень, коли краще повністю зануритися 
в роботу. Не варто залишатися на самоті. 
Зустрічі з друзями підуть на користь.

Водолій (21.01 – 19.02)
В’ячеслав Поліщук 
7 лютого 1980 р.
Міський голова Рожища
Надмірна ініціативність 
може зашкодити стосункам з 
колегами. Не будьте занадто 
самовпевненими. Ухвалюйте 

виважені рішення. Зірки радять взяти тайм-
аут у справах та більше часу присвятити 
собі.

Риби (20.02 – 20.03)
Петро Пилипюк 
20 лютого 1971 р.
Власник групи компаній 
«Модерн Експо»
Вимагатимете більшого. 
Зорі натякають на візити 
непроханих Юпітерів та 

Зевсів. Риби плаватимуть в очікуванні змін 
поміж Сциллами та Харибдами.  Резерви 
терпцю знижено. 

ОНУК АЙВАЗОВСЬКОГО В ЛУЦЬКУ 
ОПИНИВСЯ НА ВЛАСНОМУ ВІДСПІВУВАННІ

ВАЖКА РОБОТАсмішного

  Петро ДАЙНЕКО 

Хто сказав, що в 
письменника легка 

робота? Може, у відомих 
і легка, та не в мене – 
всесвітньо невідомого. А 
так хочеться що-небудь 
написати! І чого воно 
хочеться – все ніяк не 
зрозумію. Біда ця в мене 
ще з молодих літ. Бувало, 
хоч правду, хоч збрешу, а 
рядочок напишу. Можливо, 
мене підсвідомо бентежить 
те, про що Тарас Шевченко 
якось сказав: «Безславному 
тяжко цей світ покидати».

От вихідний, можна щось напи-
сати. Пригадуються слова Володи-
мира Голобородька: «Є час – пиши 
романи, розум – афоризми». Але 
часу – замало, розуму – де б його 

взяти. Ось і тема є важлива – в авто-
бусі побачив плакат з майже голою 
дівчиною. Не витерпів, сказав кон-
дукторці: «Яка гарна ваша фотогра-
фія». Що тут було – на цілий роман!

Але мої думки повертає в інший 
бік дружина:

– Ох, ледве впоралася! А ти все 
пишеш?

– Ні, – кажу, – я вже читаю.
– Я тебе почитаю! Бачиш, яке 

пекло надворі, на дачі все вже по-
горіло. Та й бур’ян виріс, напевно, по 
пояс, а ти пишеш. Кому воно потріб-
не, оте твоє писання?!

Її монолог такий довгий, що мені 
бракує терпцю ані вислухати, ані, 
тим більше, його описати. Вирішив 
перебити:

– Мені нездоровиться, – кажу 
їй, – мабуть, з’їв щось не те.

Тільки так сказав, як неначе 
справді щось у животі закрутило, за-

кололо, заболіло. «Ну, – думаю, – на-
каркав сам собі». А тут син студент-
медик підскочив:

– Ану, тату, давай тиск зміряю, – і, 
не дочекавшись моєї згоди, намотує 
бандаж на руку.

– О, – каже, – підвищений. Це гі-
пертонія, а може, й атеросклероз.

– Сам знаю, що склероз, – відпо-
відаю, – бо не тямлю, куди поділися 
гроші з кишені, хоч невеликі, а все ж.

Син похнюпився трохи й веде 
далі:

– От бачиш, тату, треба тобі ліку-
ватися.

І не зізнається, що гроші він же і 
взяв, щоб відзначити якусь подію з то-
варишами. Вдалося мені випровади-
ти сина на дачу, а сам вирішив піти до 
лікарні, бо не був я в ній, може, років 
з двадцять, не менше. Вистояв досить 
довгу чергу, доки виписали книжку, з 
якою я мав іти до лікаря, а потім ще 

Один із курйозних 
випадків у житті онука 

художника-мариніста Івана 
Айвазовського трапився 
в Луцьку. Костянтину 
Арцеулову випало бути 
літуном. У часи Першої 
світової війни він опинився в 
новосформованому загоні 
винищувачів у Луцьку. Бойові 
вильоти він здійснював 
на французькому літаку 
«Ньюпор-11».

вилітав сам, командування визнало 
загиблого пілота, який мав подібну 
статуру й аналогічну військову фор-
му, як Арцеулова. У російській, а зго-
дом і в закордонній пресі з’явилися 
повідомлення про загибель літуна. 
Виготовили дощечку з написом 
«24 / VIII.1916. Прапорщик Арцеулов».

Сам пілот розповідав про цю 
подію так: «Був у мене підшефний 
льотчик. Того самого дня я вирі-
шив уперше довірити йому чергу-
вання – ми охороняли штаб у Луцьку. 
Він просто-таки помчався на радо-
щах, а я, скориставшись тим, що 

Розбитий літак, на якому мав летіти Арцеулов

           з книги М
.Хайрулин «Летчики-

истребители П
ервой М

ировой войны
»

виявилася заміна, ліг спати. Проки-
нувся як від землетрусу. Німці бомб-
лять аеродром. А мій підшефний 
(прапорщик Шарапов) у повітрі, і всі 
упевнені, що це я. До цього дня літав 
тільки я один... Його збили на висоті. 
Від літака майже нічого не лишило-
ся. Коли нарешті дістався до місця 
загибелі, там уже стояла ця сама  
дощечка...». Того ж дня Костянтин Ар-
цеулов зайшов у церкву й опинився 
на власному відспівуванні...

Через кілька днів, після ще од-
ного бойового польоту, 30 серпня 
1916 року Арцеулов вибув у Крим. 
Він згадував: «Друзі ж на диво швидко 
змінили скорботу на жартування: 
«Тобі, Костю, як «убієнному воїну», 
в купейному вагоні їхати не можна. 
Тільки в окремому товарному».

сорочки. Лікарка глянула в мій бік – 
спочатку на лице, потім – нижче, та 
як закричить:

– Ви стриптиз вирішили показа-
ти?

– Я живіт хочу показати, – ледве 
вимовив я.

– Роздягатися треба до пояса 
зверху, – знову кричить.

– То так і сказали б, – прошепотів 
я, повернувшись до неї спиною та 
знов натягуючи все на себе.

Краєм ока бачу, що лікарка від-
вернулася, то я швиденько вибіг з 
кабінету – і додому.

«Оце вляпався, – думаю, – ох і 
сміху буде, як хто взнає про цей ви-
падок».

Жінка допитується вдома, що 
там за хвороба в мене.

– Нічого страшного, – відпові-
даю, – ковтнув пілюлю – і знову здо-
ровий.

Оце така важка в мене робота і 
не менш важкі її наслідки.

Під час чергового бомбардуван-
ня луцького аеродрому 24 серпня лі-
так Арцеулова збили, а сам пілот за-

гинув. Проте того разу на «Ньоюпорі» 
летів не він, а прапорщик Шарапов. 
Оскільки Арцеулов більш як 20 днів 

одну чергу до лікаря. Заходжу, див-
люся – молода жінка щось пише. При-
вітався й подав їй книжку, яка склада-
лася з двох чи трьох аркушів.

– На що скаржитеся? – питає.
– Та живіт розболівся, – кажу їй.
– Роздягайтеся до пояса.
І знову стала писати. Та не ска-

зала, звідки роздягатися до пояса: 
зверху чи знизу.

«Ну, – міркую, – раз живіт нижче 
від пояса, то треба роздягатися зни-
зу». Знімаю туфлі, штани і все, крім 

caricatura.ru
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Ви можете мати в житті все, що захочете, якщо просто допомагатимете іншим отримати те, 
чого хочуть вони. Зіг Зіглар
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26 квітня – Дмитро, Артем, 
Георгій, Марфа
27 квітня – Мартін, Остап, Іван, 
Олександр, Валентин, Антон, 
Ардаліон
28 квітня – Василина, Сава, 
Трохим, Віктор, Севастіан, 
Анастасія, Аристарх, Кіндрат, 
Андрій, Леонід, Лук’ян
29 квітня – Галина, Леонід, 
Ірина, Павло, Ніка, Михайло
30 квітня – Семен, Андрій, 
Олександр, Хома, Адріан, 
Федір, Зосима
1 травня – 
Оксентій, Зіновій, 
Кузьма, Віктор, 
Фелікс, Віссаріон, 
Михайло, Василь, 
Юхим
2 травня – 
Христофор, Іван, 
Никифор, Георгій, 
Дмитро, Трифон

26 квітня – Дмитро, Артем, 
Георгій Марфа

іменинники тижня

ен, Андрій, 
а, Адріан,

, 

н, 
,

й,

ЖАННА Д’АРК ПРОСИЛА 
ПЕРЕВІРИТИ ЇЇ НА НЕЗАЙМАНІСТЬ 

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 19 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 26 квітня – 2 травня

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 

98008Передплатний індекс
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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

У квітні 1909 року Ватикан в 
особі Папи Пія X канонізував 
Жанну д’Арк. Наступного року 

ї ї визнали святою. Жанна д’Арк 
народилася в селі Домремі у родині 
збіднілих дворян. У 13 років вона 
почула голос Бога та святих. 

Вони повідомили дівчині, що саме їй су-
дилося зняти облогу з Орлеана й вигнати анг-
лійців із Франції. Коли Жанні виповнилося 
17 років, вона вирушила до капітана міста Во-
кулера і оголосила про свою місію. Її засміяли, 
але через рік надали супутників. Уже через 11 
днів вони прибули в резиденцію дофіна Карла 
VII, якому вона повідомила, що послана Небом 
для порятунку Франції.

Жанна ніби народилася воїном: чудово во-
лоділа зброєю, могла привести армію до бойо-
вого порядку, розташувати гармати. У битві зав-
жди була попереду. Після звільнення Орлеана 
стала всенародною героїнею. Солдати її обож-
нювали, називали Орлеанською Дівою та свя-
тою. Жанна справила на Карла VII переконливе 
враження, у дівчини була бездоганна репута-
ція. Це підтвердила перевірка на незайманість, 
яку запропонувала сама Жанна.

Її армія здобула першу перемогу, взявши 

бастіон Сен-Лу в Орлеані. Перемоги йшли 
одна за одною – 12 червня було захоплено 
Жаржо, центральний укріплений пункт анг-
лійців на Луарі, 15 червня – Мен-сюр-Луар, 
16 червня – Божансі, а 18 червня відбулася 
вирішальна битва біля Пате, яка закінчилася 
пов ним розгромом англійців. 23 травня Жан-
ну д’Арк взяли в полон бургундці. Згодом вони 
продали її англійцям, а в листопаді 1430 року 
Жанну перевезли в Руан. 21 лютого 1431 року 
над нею розпочався суд за звинуваченнями у 
єресі та зв’язку з дияволом.

30 травня 1431 року Жанні дозволили ви-
сповідатися й причаститися. На неї надягнули 
довгу сорочку, просочену сіркою, і повезли 
до місця страти. Після оголошення вироку 
прив’язали до стовпа й підпалили. Охоплена 
полум’ям, вона весь час повторювала: «Ісусе!». 
Коли полум’я згасло, кат піднявся на ешафот і 
знайшов там її серце. Перед стратою йому зве-
ліли спалити все дощенту. Англійці боялися, 
що останки Діви розтягнуть на реліквії. Кіль-
ка разів кат розкладав навколо серця Жанни 
хмиз і вугілля, але воно так і не загорілося. Тоді 
він викинув серце у річку.

Серце Жанни д’Арк так 
і не згоріло на вогнищі 

uk.w
ikipedia.org



Я так само пишаюся багатьма речами, які ми не зробили, як і тими, які зробили. 
Інновації сказали «ні» тисячам речей. Стів Джобсwww.volynnews.com
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знання – сила 

смертельна статистикає охочі?

ЯК НЕГРАМОТНИЙ ІНДІАНЕЦЬ 

ВИНАЙШОВ АБЕТКУ 

У ФРАНЦІЇ 
ВИКРАЛИ СЕРЦЕ 
КОРОЛЕВИ
Золоту овальну капсулу з серцем 
французької королеви Анни 
Бретонської викрали з Музею 
Томаса Добре у французькому 
Нанті. 

Вага посудини – майже 100 г. У ній 
лежить серце жінки, яка була короле-
вою Франції двічі. Злочинці розбили 
вікно в музеї, аби заволодіти реліквією. 
Філіп Гросавет, президент регіону, за-
явив, що злодії викрали національну 
спадщину, пише Daily Mail.

«Якщо крадіїв привабило те, що 
об’єкт блискучий і виготовлений із зо-
лота, вони мають розуміти, що його іс-
торична та символічна цінність значно 
більша за 100 грамів золота», – кажуть 
чиновники.

Серце було в музеї понад 130 ро-
ків. Під час Французької революції у 
1789 році його намагалися розплавити, 
але воно вціліло.

Анна Бретонська померла 1514 року. 
Їй було 36 років. Вперше вона коро-
лювала в 1491-1498 роках, коли була 
дружиною Карла VIII. Її чоловік помер 
1498 року. Через рік Анна вийшла заміж 
за Людовіка XII. Також мала короткий 
шлюб із Максиміліаном I, головою Свя-
щенної Римської імперії, та була заруче-
на з Едвардом V – королем Англії з ди-
настії Йорків, правління якого тривало 
впродовж двох місяців 1483 року.

Коли вона померла, її поховали в 
Сен-Дені поблизу Парижа. Тоді серце 
королеви поклали в золоту посудину 
та зберігали у сімейній гробниці в Нанті, 
щоб показати її вірність Бретані.

отакої

У СВІТІ ПОМЕНШАЛО СТРАТ 

У 1830 році індіанці 
черокі були 
одним із найбільш 

грамотних народів на 
планеті. 90% членів 
племені вміли читати й 
писати рідною мовою. 
Їхнім білим англомовним 
сусідам, аби досягти 
такого рівня грамотності, 
знадобилося півстоліття, 
пише Was media.

Першими європейцями, яких 
побачили черокі 1540 року, були 
іспанці. Переконавшись у відсут-
ності в індіанців дорогоцінних 
металів, колонізатори втратили 
інтерес до племені. У 1629 році 
черокі зустрілися з англійськи-
ми торговцями. Після утворення 
британських поселень контакти 
з білими людьми стали постій-
ними.

Коваль Секвойя був зачаро-
ваний їхніми листами, що давали 
змогу передавати думки на від-
стані. Він вважав це магією, по-
кладеною в основу могутності 
європейців.

МАМІЙ
Жінка зі знатної родини че-

рокі народила Секвойю близько 
1770 року від британця, який 
торгував хутром. Мати виховува-
ла хлопця сама. Як і решта черокі, 
Секвойя не вчився у школі, а пас 
худобу й працював у полі. Уже 
тоді він виявляв здібності до ви-
нахідництва: спорудив годівниці 
для телят і сепаратор для молоч-
ного магазину, яким управляла 
мати.

Секвойя опанував коваль-
ське та ювелірне ремесла. За-
робляв, виготовляючи зі срібних 
монет прикраси для мисливців і 
торговців. Та після смерті матері 
його місяцями не бачили твере-
зим. Він перетворив її молочний 
магазин на забігайлівку для пия-
тики з друзями.

Раптом він почав малювати, 

перестав пити і продавати віскі 
у своєму магазині. Повернувся 
до ковальського ремесла: ре-
монтував старі та конструював 
нові інструменти, оздоблював їх 
сріблом. Секвойя став відомим 
ковалем.

БОЖЕВІЛЬНІ КАРТИНКИ
Спостерігаючи, як білі пи-

шуть і читають, Секвойя почав 
шукати способи передачі на від-
стані думок черокі. Цілий рік він 
витратив на вигадування знаків 
для кожного слова – ієрогліфів. 
Друзі й сусіди вважали, що він 
з’їхав з глузду: закинув кузню, не 
обробляв город, лише малював 
картинки.

Дружина спалила ці витвори, 
вважаючи їх чаклунськими. Та на 
той час Секвойя вже визначив 
непрактичність способу письма, 
що вимагав знання й уміння від-
творити величезну кількість зна-
ків. Він почав розробляти знаки 
для складів. Таку систему письма 
називають силабічною.

Деякі символи лінгвіст-
самоук скопіював із підручника з 
англійського правопису. Не зна-
ючи англійської, Секвойя на свій 
розсуд надавав літерам звукових 
значень. Так само він учинив зі 
знаками, схожими на літери ки-
риличного алфавіту й на араб-

записи і точнісінько відтворила 
всі репліки. Демонстрація пере-
конала вождів у корисності вина-
ходу, й вони дозволили Секвойї 
вчити індіанців грамоти. Писем-
ність поширилася дуже швидко.

1824 року Генеральна Рада 
Східних Черокі нагородила Сек-
войю срібною медаллю за ви-
нахід, а 1825 року було видано 
зведення законів мовою черокі. 
Незабаром почала виходити й 
газета «Черокі Фенікс».

ЛАНЦЮГОВА РЕАКЦІЯ
Звістка про те, що неграмот-

ний індіанець створив абетку, 
поширилася всією Північною 
Америкою. Канадський місіонер 
Джеймс Еванс надихнувся до-
сягненнями Секвойї та в 1830-х 
роках створив складове письмо 
для індіанців крі. Місіонер із Ки-
таю, дізнавшись про абетку крі, 
склав силабічну азбуку для одно-
го з китайських діалектів.

Кілька колишніх рабів, на-
вчених грамоти черокі, після 
звільнення емігрували до Ліберії. 
Там вони переконали носіїв мови 
басса створити власну складову 
систему. Зрештою багато захід-
ноафриканських племен склали 
свої азбуки за принципом Секво-
йї. Загалом же завдяки йому було 
створено понад 20 силабічних 
абеток, що використовуються у 
65 мовах.

Писемність черокі, винай-
дена в ХІХ столітті, існує і нині. 
Нею читають та пишуть індіанці в 
резерваціях Оклахоми та Північ-
ної Кароліни. Знання цієї мови – 
неодмінна умова для отримання 
статусу повноправного члена 
племені, що нині володіє неру-
хомістю, казино, промисловими 
й будівельними підприємства-
ми загальною вартістю близько 
$1 млрд.
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Писемність черокі існує і досі

У 2017 році кількість 
страт у світі 

скоротилася на 4%, 
наразі на виконання 
вироку очікують 21 919 
осіб. Торік у 23 країнах 
було страчено 993 
людини, що на 4% 
менше, ніж у 2016 році, 
та на 39% менше, ніж у 
2015-му. Загалом у 2017 
році в 53 країнах було 
винесено 2591 смертний 
вирок, тоді як роком 
раніше їх було аж 3117, 
пише Deutsche Welle.

Сюди не враховано понад 
тисячу страт та смертних виро-
ків, які було здійснено в Китаї, де 
відповідна інформація є держав-
ною таємницею та засекречена. 
Нині Китай залишається країною 
з найбільшою кількістю страт.

84% усіх страт минулого 
року відбулися в Ірані, Саудів-
ській Аравії, Іраку та Пакистані. 

У США торік стратили лише 
23 людини. 

У 2017 році відновили най-
вищу міру покарання Бахрейн, 

Торік у світі стратили майже тисячу злочинців

trud.ru

Влада Нанта закликає 
злодіїв повернути реліквію

tm
z.com
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Йорданія, Кувейт та Об’єднані 
Арабські Емірати. Натомість 20 аф-
риканських країн, розташованих 
на південь від Сахари, скасували 
смертну кару за будь-які злочини. 
Торік лише дві країни в цьому регіо-
ні здійснювали страти – Сомалі та 
Південний Судан.

У Ірані в 2017 році кількість 
страт зменшилася на 11%, а страт, 
пов’язаних із наркотиками, – на 
40%. Продовжують застосовувати 

найвищу міру покарання за зло-
чини, пов’язані з наркотиками, у 
15 країнах. Зокрема, в Китаї, Ірані, 
Сінгапурі та Саудівській Аравії їх 
кількість зросла з 16% у 2016 році 
до 40% у 2017-му.

Торік в Ірані страчено п’ятьох 
неповнолітніх злочинців, а 80 осо-
бам віком до 18 років було вине-
сено смертні вироки. Також у 2017 
році п’ять смертних вироків вине-
сли суди в Білорусі.  

22-річна португальська 
модель Пенелопа хоче 
продати цноту, щоб поїхати 
в навколосвітню подорож. 
Вона планує отримати 
понад €1 млн. Наразі 
найбільше їй запропонував 
чоловік поважного віку – 
майже €260 тис.

Студентка надала ЗМІ свої фото 
на умовах анонімності. Дівчина не 
хоче, щоб про це дізналися її бать-
ки, пише Daily Mail.

«Я виросла в дуже консерватив-
ній та інтелігентній сім’ї. Батьки ні-
коли не дозволяли мені зустрічати-
ся з хлопцями. Я завжди почувалася 
через це пригнічено. За мною на-
глядав старший брат, який завжди 
робив те, що хотів. Це несправедли-
во», – пояснила Пенелопа.

Про свою безпеку студентка не 
хвилюється, продажем невинності 
опікується спеціалізоване агент-
ство Puremodelsclub. Замовник на-
дає документ, який посвідчує осо-
бу, та гроші. Компанія отримає 20% 

ські цифри. Приміром, V в абетці 
Секвойі означає склад [do], 4 – 
[se], Ь – [si].

ДИВА ДЛЯ ВОЖДІВ
Першою ученицею Секво-

йї 1819 року стала його донька 
Аека. Вона дуже швидко опану-
вала абетку та допомагала бать-
кові популяризувати грамоту в 
племені. На початках ніхто не 
сприймав винахід Секвойї як ко-
рисний. Черокі навіть шукали в 
літерах підступ і боялися їх.

Тоді Секвойя разом з Аекою 
влаштували зустріч із вождями. 
Він попросив кожного вимовити 
якусь фразу та записав її. Затим 
усі разом вийшли з будинку до 
Аеки, яка не могла чути розмов 
усередині. Дівчинка прочитала 

ПОРТУГАЛЬСЬКА МОДЕЛЬ 
ПРОДАЄ ЦНОТУ

від угоди. Якщо дівчина передумає, 
вона може відмінити зустріч з по-
купцем у будь-який час.

«Це, безумовно, буде дивовиж-
на ніч, я люблю піклуватися про 
себе і ходжу на танці, тому знаю, як 
має рухатися тіло, – зізнається дів-
чина. – Чоловіки хочуть незайма-
них, тому що вони чисті. Це те, що 
потрібно пам’ятати вічно. Я тримаю 
це в секреті від усіх і маю бути впев-
нена, що ніхто про це не дізнається. 
Коли отримаю гроші, поїду подо-
рожувати світом. А ще хочу купити 
квартиру в Португалії». 

knoozfm
.net

На виручені гроші дівчина 
поїде у подорож 
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