
ВРЯТУВАТИ 
«ВОЛИНЬТОРФ»

Колектив державного підприємства 
«Волиньторф» просить 

облдержадміністрацію змінити політику 
блокування роботи підприємства, 
яку донедавна провадив екс-голова 
ОДА Володимир Гунчик, та підписати 
наказ про виділення нових площ під 
видобуток. В ОДА обіцяють створити 
спільну робочу групу та долучитися до 
розв’язання проблеми разом з народним 
депутатом Іриною Констанкевич та 
Кабміном.

У ЧОРНОБИЛІ 
ОСЕЛИЛИСЯ ЕКЗОТИЧНІ 
ТВАРИНИ ТА ПТАХИ
Понад 30 років тому людей примусово 
відселили з Чорнобильської зони. За 
цей час покинуті угіддя стали оселею 
екзотичних тварин і птахів. Тому 
науковці вважають, що зона відчуження 
має стати зоною відродження 
природи. 

ОЛЕКСАНДР КРАВЧЕНКО: 
«ДЕРЖАВА МАЄ 
БРАТИ БІЛЬШЕ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЗА СВОЇХ ВОЇНІВ»

Фінансування придбання житла 
для учасників АТО, соціальна 

і психологічна реабілітація тих, хто 
повернувся із зони бойових 

дій, та членів їхніх родин, 
ініціативи міської ради 
для підтримки учасників 
конфлікту на сході 
України – про це розповів 

депутат Луцької міської 
ради від партії 

УКРОП Олександр 
Кравченко.
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спільними зусиллями

зона відчуження

 читайте на стор. 12

пряма мова

новий поворот
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Словесна війна президента 
ФФУ Андрія Павелка та 

віце-президента УЄФА Григорія 
Суркіса набирає неймовірних 
обертів. Особисті образи стають 
все більш жорсткими, але 
обидва обіцяють не зупинятися 

та розказати набагато більше 
«цікавого». Можна вже не 
сумніватися, що йде війна на 
знищення опонентами один 
одного.

скандал

ЗАСТУПНИКА 
МЕРА ВИКРИЛИ 
НА ХАБАРІ 

 читайте на стор. 4 читайте на стор. 5

майте на увазі

Передплатний індекс – 9800898008

Шановні читачі!
Якщо ви отримували нашу газету 

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

Вартість передплати

9 місяців 141,44 грн

6 місяців 97,16 грн

3 місяці 52,88 грн

ПАВЕЛКО ПРОТИ СУРКІСІВ: 
ВІЙНА НА ЗНИЩЕННЯ

Ремонт, закупівля 
обладнання та 
невизначена ситуація 

з фінансуванням – головні 
питання, які турбують медиків 

Торчинської районної лікарні. У 
медичному закладі з робочим 
візитом побували голова 
Волинської обласної ради Ігор 
Палиця, голова фракції «УКРОП» 

у Волиньраді Вячеслав Рубльов 
та голова Луцької районної ради 
Валентин Приходько.

ІГОР ПАЛИЦЯ: «ІНІЦІАТИВА 
МАЄ ЙТИ ВІД ЛЮДЕЙ»

ЧОМУ ТАК ЛЮТО СВАРЯТЬСЯ КОЛИШНІЙ 
І НИНІШНІЙ ПРЕЗИДЕНТИ ФФУ?

 читайте на стор. 21

ОСББ – ЦЕ 
ВИГІДНО 

сам собі господар
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В АФГАНІСТАНІ – ТЕРАКТИ
30 квітня смертники-ісламісти підірва-
лиcя в центральному районі Кабула. Два 
вибухи були скоординовані. Загинуло 
мінімум 29 людей, 49 поранено. Серед 
загиблих – щонайменше 10 журналістів. 
А в Кандагарі цього ж дня смертник піді-
рвав 11 студентів.

РОЗБОМБИЛИ АРСЕНАЛИ 
АСАДА 
На складах зброї президента Сирії Баша-
ра Асада 30 квітня прогриміли потужні 
авіаудари, які спровокували землетрус. 
Загинуло щонайменше 38 проурядових 
військових, 57 поранено. Це могли зро-
бити США, Великобританія або Ізраїль.

У КИТАЇ – НАПАД НА 
ШКОЛЯРІВ
У провінції Шеньсі 27 квітня чоловік з 
ножем напав на школу. Загинуло 7 шко-
лярів, 19 поранено.

США ЗГОРНУЛИ ОПЕРАЦІЮ 
ПРОТИ ІДІЛ
Командування об’єднаної коаліції на 
чолі зі США оголосило про завершення 
основних бойових операцій проти Іс-
ламської держави в Іраку. Частина аме-
риканських військових залишиться в 
країні для тренування місцевої армії.

МІЖ КНДР ТА ПІВДЕННОЮ 
КОРЕЄЮ – МИР  
Північнокорейський лідер Кім Чен Ин і 
президент Південної Кореї Мун Чже Ін 
домовилися про мир. Війна між країна-
ми юридично тривала майже 70 років. 
Лідери працюватимуть над ядерним 
роззброєнням Корейського півострова.

У БАНАНАХ – ТОННИ КОКАЇНУ 
Поліція Іспанії знайшла майже дев’ять 
тонн кокаїну, захованого у вантажі. Нар-
котики були серед понад тисячі коробок 
із бананами, які привезло колумбійське 
судно до порту Альхесирас.

ЗА СМЕРТЬ ЖУРНАЛІСТКИ – 
ДОВІЧНЕ УВ’ЯЗНЕННЯ
Данського винахідника Пітера Медсе-
на засуджено до довічного ув’язнення 
за вбивство шведської журналістки Кім 
Уолл. 1 серпня поблизу Копенгагена 
затонуло приватне підводне судно, на 
якому перебувала журналістка. Її тіло 
знайшли без голови та кінцівок.

УКРАЇНА ОТРИМАЛА 
АМЕРИКАНСЬКУ ЗБРОЮ
У США підтвердили поставку до Украї-
ни 210 протитанкових ракет Javelin і 37 
пускових установок до них на близько 
$47 млн.

ПАВЛУ ГРИБУ ПРОДОВЖЕНО 
АРЕШТ 
Жовтневий райсуд Краснодара продов-
жив арешт 19-річному українцю Павлу 
Грибу до 4 липня. У серпні 2017 року 
хлопця викрали в білоруському Гомелі, 
згодом він опинився в СІЗО у Краснода-
рі. Його звинувачують в тероризмі. Пав-
ло хворий і потребує меддопомоги.

БРИТАНІЯ НЕ ВИЗНАЄ 
ДИПЛОМІВ РОСІЇ
Великобританія заблокувала укладення 
угоди з Росією про взаємне визнання до-
кументів про освіту. Тепер росіяни бояться 
відправляти дітей на навчання за кордон. 
Стосунки між країнами погіршилися піс-
ля отруєння російського екс-розвідника 
Сергія Скрипаля та його доньки.

КИТАЙ СКУПОВУЄ ЄВРОПУ 
За десять років китайські компанії інвес-
тували в Європу понад $318 млрд. Інвес-
торів зацікавили Mercedes-Benz Daimler 
AG, Pirelli, Syngenta AG, 13 футбольних 
клубів, чотири аеропорти, шість мор-
ських портів та вітряні електростанції. 
$40 млрд Китай інвестував у розробку 
нових родовищ.

КИЇВ – ПО-НОВОМУ 
Відтепер в англійській мові замість Kiev 
вживатимуть український варіант – Kyiv. 
У Раді географічних назв США кажуть, 
що місто має відповідати назві, якою ко-
ристуються українці та інші міжнародні 
організації.

світова хроніка УЧАСНИКИ АТО ВИМАГАЮТЬ 
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

питання руба

БУРШТИН ОБРОБЛЯЛИ У ПІДСОБКАХБУРШТИН ОБРОБЛЯЛИ У ПІДСОБКАХпідпільний бізнес

Луцький район

Учасники АТО 
звернулися в 
прокуратуру з 

вимогою реалізувати 
своє право на земельні 
ділянки.

Як розповів Микола Орєхов-
ський, один із учасників акції, що 
відбулася 27 квітня, вони хочуть 
з’ясувати, чому прокуратура ста-
ла на бік місцевого підприємця.

Бійці АТО зверталися щодо 
отримання земельних ділянок, 
гарантованих законом, до влади 
Луцька та приміських сіл – Бора-
тина, Прилуцького, Княгининка. 
Але скрізь отримували відповідь, 
що вільних земельних ділянок 
немає. В обласному управлінні 
Держгеокадастру повідомили, 
що вільні землі є в селі Баківці. 

Для цього потрібно змінити межі 
населеного пункту. Цей процес 
триває впродовж трьох років. 
А вказані 1750 га землі, що офі-
ційно належать державному під-

приємству «Перемога», обробляє 
приватне підприємство «Олімп-
Агро». Його засновниця – дочка 
очільника підприємства «Пере-
мога».

Атовці та жителі села пере-
конані, що земля підприємству 
перейшла нечесним шляхом, а 
документи – недійсні. Людей ди-
вує, що прокуратура звернулася 
до Держгеокадастру з вимогою 
скасувати висновки державної 
експертної комісії, що надають 
можливість сільраді звернутися 
до Луцької райради щодо розши-
рення меж села. 

Під час особистої зустрічі за-
ступник прокурора області Мак-
сим Киричук порадив атовцям 
оформити письмове звернен-
ня. Микола Орєховський напи-
сав заяву про перевірку фактів 
фальсифікації та про припинен-
ня представництва прокуратури 
у суді.

Учасники бойових дій 
прагнуть справедливості

volynnew
s.com

Встановлюють канали 
надходження та збуту сировини

ДЕПУТАТ НАХАМИВ ЖУРНАЛІСТЦІ ДЕПУТАТ НАХАМИВ ЖУРНАЛІСТЦІ скандал

Володимир-Волинський

Волинський депутат Олексій Панасюк 
вчергове опинився в епіцентрі скандалу. Цього 
разу обранець громади відзначився хамською 
поведінкою у спілкуванні з журналістами.

Депутат облради від «Самопомочі» у грубій 
непристойній формі висловлював претензії щодо 
матеріалу на сайті «Перший». У телефонній розмові 
з редакторкою видання Іриною Костюк депутат на-
зивав журналістку тупою, дурою, ідіоткою і навіть 
конченою су*ою. Такі слова він повторював кілька 
разів поспіль, підкріплюючи їх нецензурщиною.

Олексію Панасюку не сподобалася публікація з 

судового засідання, фігурантом якого він був. Адже 
авторка Еля Коротинська подала коментарі обох сто-
рін. Нагадаємо, 1 лютого на автодорозі Устилуг-Луцьк 
близько 10-ї години ранку зіткнулися Mercedes-Benz 
Олексія Панасюка та Volkswagen Passat місцевого 
жителя Костянтина Бецка. Луцький міськрайонний 
суд та обласний Апеляційний суд визнали Костянти-
на Бецка невинним, а депутат-порушник змушений 
буде заплатити штраф – всього лиш 340 грн.

До слова, у ніч на 21 березня поліцейські зупи-
нили авто, яким депутат керував у стані алкогольно-
го сп’яніння. Водій намагався уникнути освідування 
на вміст алкоголю й заховався в туалеті дитячого 
відділення ТМО.

Олексій Панасюк не вперше 
стає учасником скандалу

bug.org.ua

Луцьк, Маневицький район

Правоохоронці припинили діяльність 
чотирьох підпільних цехів з обробки 
бурштину, які діяли на Волині.

Три з них виявили в Маневицькому ра-
йоні. За інформацією управління захисту 
економіки у Волинській області, під час об-
шуків у приміщеннях вилучено майже 80 кг 
необробленого та обробленого бурштину-
сирцю різної фракції та обладнання для 

його обробки. Так звані «майстерні» були у 
житлових та підсобних приміщеннях в од-
ному із селищ Маневицького району. 

У Луцьку під час обшуку складського 
приміщення конфіскували 9 станків для 
обробки бурштину та 74 кг сонячного 
каміння, з яких 40 кг – обробленого, по-
відомляє прес-служба прокуратури об-
ласті. Після обробки бурштин вивозили 
за межі країни.

vl.npu.gov.ua

по заслузізнай наших НАЙКРАЩИЙ УЧИТЕЛЬ НАЙКРАЩИЙ УЧИТЕЛЬ 
НІМЕЦЬКОЇ – ЛУЧАНИННІМЕЦЬКОЇ – ЛУЧАНИН ПОДАТКІВИЦЮ – ПОДАТКІВИЦЮ – 

ДО СУДУ ДО СУДУ 
Луцьк

Волинянин здобув перше 
місце у Всеукраїнському 
конкурсі «Учитель року 
2018» в номінації «Німецька 
мова». Переможцем став 
педагог гімназії №18 міста 
Луцька Михайло Яковчук.

Завершальний етап кон-
курсу відбувся в Луцьку 
28 квітня, повідомляє відділ 
інформаційної роботи Луць-
кої міської ради. Третє місце 
посіла Наталя Шелгунова 
(Донецька область), друге – 
Тетяна Десятник (Вінницька 
область). Переможці конкурсу

На Волині судитимуть посадовицю 
Державної фіскальної служби, яка 
завдала держбюджету чимало збитків.

Як повідомляє прес-служба прокуратури 
області, незаконні дії головний державний 
інспектор одного з відділів ГУ ДФС в області 
здійснювала упродовж 2017 року.

Податківиця, використовуючи службове 
становище, одержала понад 53 тис. грн від 
суб’єктів господарювання та їхніх представ-
ників за безпідставне списання за обліками 
податкової заборгованості. Внаслідок її не-
законних дій державна казна недоотримала 
понад 0,5 млн грн.

раптово і страшно ЗАГИНУВ ПІД КОЛЕСАМИ ВЛАСНОГО АВТОЗАГИНУВ ПІД КОЛЕСАМИ ВЛАСНОГО АВТО
Камінь-Каширський, Ківерцівський, 
Луцький райони

Минулого тижня внаслідок 
ДТП загинуло двоє волинян.

Уночі 30 квітня на автодорозі між 
селами Піщане та Полиці розбився 
24-річний мотоцикліст. Чоловік їхав 
на Lifan LF150-2E і, ймовірно, не впо-
рався з керуванням. Як повідомляє 
прес-служба волинської поліції, мото-
цикліст отримав травми, несумісні з 
життям. 

Того ж дня внаслідок автопригоди 
неподалік села Карпилівка Ківерців-
ського району 19-річний мотоцикліст 

опинився в реанімації Луцької міської 
клінічної лікарні. Житель села Башли-
ки, керуючи незареєстрованим мото-
циклом Viper, не впорався з керуван-
ням та випав на ґрунтове покриття.

У селі Веселе 28 квітня машина 
наїхала на чоловіка. За словами оче-
видців, інцидент трапився обідньої 
пори поблизу водойми. Автомобіль 
«ВАЗ 2105» покотився з гірки, влас-
ник намагався його зупинити, але в 
результаті опинився під колесами. 
Переднє колесо наїхало на грудну 
клітку чоловіка, він помер ще до при-
їзду медиків. Наслідки трагедії у Веселому

volynnew
s.com

lutskrada.gov.ua
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ЗАМІСТЬ АТО – ООС
30 квітня на Донбасі офіційно закінчи-
лася АТО, на зміну прийшла Операція 
об’єднаних сил. Головним тепер буде 
Об’єднаний оперативний штаб ЗСУ, який 
керуватиме силами і засобами ВСУ, інших 
військових формувань, МВС та Нацполіції.

ЗНИКЛИ АРЕШТОВАНІ 
МІЛЬЯРДИ ЯНУКОВИЧА
Зі Всеукраїнського банку розвитку, який 
належить сину екс-президента Віктора 
Януковича Олександру, зникли 2,6 млрд 
грн. Наразі на рахунках банку – 559 млн 
грн, але ці кошти існують лише віртуально.

СБУШНИК ПОПАВСЯ 
НА ХАБАРІ 
У Києві працівники НАБУ 24 квітня за-
тримали співробітника СБУ на хабарі у 
$47,5 тис. Він робив фіктивні посвідки 
на проживання іноземцям, які укладали 
фіктивні шлюби з українками.

ОБСТРІЛЯЛИ ШЕСТИРІЧНУ 
ДИТИНУ 
28 квітня в селі Шпанів на Рівненщині 
невідомий вистрелив у шестирічного 
хлопчика з автомата Калашникова, коли 
той грався на вулиці поблизу свого бу-
динку. Дитину прооперували, її життю 
нічого не загрожує.

ЧЕЧЕНЦІ ЗЛАМАЛИ НАРДЕПУ 
ЩЕЛЕПУ 
30 квітня у Києві побили нардепа Муста-
фу Найєма. Депутат їхав на своєму авто, 
коли його підрізав інший водій. Між 
ними стався конфлікт, унаслідок якого 
Найєму зламали щелепу. Поліцейські за-
тримали трьох хуліганів-чеченців: двоє 
молодиків – громадяни Росії, третій – 
громадянин України.

ПОРОШЕНКО – ПЕРШИЙ 
В АТИРЕЙТИНГУ 
Президент Петро Порошенко очолив 
антирейтинг можливих кандидатів на 
пост глави держави. 45,3% опитаних не 
проголосували б за чинного Президен-
та за жодних умов.

ЕКС-НАРДЕПА ЗАТРИМАЛИ 
В НІМЕЧЧИНІ 
14 квітня у Німеччині затримали ко-
лишнього народного депутата від БЮТу 
Дмитра Крючкова. Його підозрюють у 
розкраданні 346 млн грн «Запоріжжя-
обленерго». Понад 60% акцій підприєм-
ства належить державі.

СВЯЩЕНИКІВ УТИСКАЮТЬ 
В ОРДЛО
Керівники ЛНР та ДНР наказали свяще-
никам Київського патріархату на Донба-
сі зареєструватися за місцевим законо-
давством. Якщо релігійні громади цього 
не зроблять, їх позбавлять права на зем-
лю та майно, їхню діяльність заборонять, 
а священиків вишлють. Патріарх УПЦ КП 
Філарет звернувся з цього приводу до 
ООН, ЄС, США, ОБСЄ та країн-учасниць 
Мінського процесу.

$12 ТИСЯЧ – НА СОЛДАТА 
Утримання одного українського солдата 
вартує армії $12 тис. на рік. Один солдат 
США обходиться в $510 тис., Німеччини – 
$220 тис., Польщі – $100 тис., РФ – $83 тис.

ХОЛМЩАКИ ВИМАГАЮТЬ 
СТАТУСУ ДЕПОРТОВАНИХ
Українці, переселені у 1944-1946 роках з 
Холмщини, Підляшшя та інших етнічних 
територій, просять ВР надати статус де-
портованих та забезпечити їм соціаль-
ний захист.

ЗАБОРОНИЛИ «АМБРОКСОЛ» 
І АСПІРИН 
Деpжслужбa з лікapських зaсoбів тa 
кoнтpoлю зa нapкoтикaми заборонила  
таблетки проти кашлю «Aмбpoксoл» ви-
poб ництвa фapмкoмпaнії «Лекхім-Хapків». 
Препарат не був зареєстрований в Україні. 
Також ввели тимчасову заборону на аспі-
рин полтавської компанії «Лубнифарм», 
після застосування якого помер пацієнт.

НЕ ВНЗ, А ЗАКЛАД ВИЩОЇ 
ОСВІТИ
В Україні скасували термін «вищі на-
вчальні заклади». Відтепер такі установи 
називатимуться «заклади вищої освіти».

українська хроніка

ЗБРОЯ І НАРКОТИКИ – НА ГОРИЩІ ЗБРОЯ І НАРКОТИКИ – НА ГОРИЩІ 
кримінал

контрафакт

трагедія

ПАКУНКИ З ЦИГАРКАМИ ВИКИНУЛИ В ЛІСІ ПАКУНКИ З ЦИГАРКАМИ ВИКИНУЛИ В ЛІСІ 

ДЕРЖАВА ДОПОМОЖЕ ЗБУДУВАТИ ПОЛІГОНИДЕРЖАВА ДОПОМОЖЕ ЗБУДУВАТИ ПОЛІГОНИ

ВТРАТИВ ВТРАТИВ 
НОГУ ЧЕРЕЗ НОГУ ЧЕРЕЗ 
13-РІЧНОГО 13-РІЧНОГО 
ВОДІЯВОДІЯ

Луцький, 
Ківерцівський райони

На Волині триває 
загальнодержавна 
операція «Зброя та 

вибухівка».
Лише 26 квітня поліцейські 

вилучили в жителів області три 
пістолети, рушницю, гранату та 
понад 100 набоїв різноманітного 
калібру, повідомляє прес-служба 
волинської поліції.

Зокрема, в Луцьку на пустирі 
поблизу гаражного кооперативу 
на вулиці Електроапаратній опе-
ративники виявили поліетилено-
вий пакет. У ньому було 78 набоїв 
калібру 9 мм, 65 набоїв калібру 
5,45 мм, граната РГД-5 і запал до 
неї. Встановлено, що боєприпаси 

належать 30-річному місцевому 
жителю.

Цього ж дня під час санк-

ціонованого обшуку за місцем 
проживання 20-річного жителя 
Ківерців правоохоронці вияви-

ли та вилучили три пістолети й 
17 патронів калібру 9 мм. Окрім 
цього, на горищі будинку воли-
нянина правоохоронці знайшли 
10 г канабісу, скляні колби, 10 
літрових пляшок з оцтовою 
кислотою. Слід відзначити, що 
стосовно цього громадянина 
вже розпочато кримінальні 
провадження за крадіжку й ви-
магання.

Поблизу ставка в селі Підгай-
ці увечері поліцейські вилучили 
в 59-річного пенсіонера неза-
реєстровану рушницю калібру 
5,6 мм і 16 набоїв до неї.

За всіма фактами незаконно-
го зберігання зброї, боєприпасів 
та наркотиків розпочато кримі-
нальні провадження.

Небезпечні 
предмети вилучили 
вибухотехніки 

Ковель, Ратнівський, Любомльський райони

На Волині триває операція «Акциз-2018», яка 
має на меті припинити незаконне виробництво 
та розповсюдження підакцизної продукції.

На Ратнівщині у житлових та складських при-
міщеннях, що належать місцевим жителям, фіскали 
вилучили тютюнові вироби та елітний алкоголь, 
зок рема віскі й шампанське. Вартість вилученого 
майна становить майже 300 тис. грн, інформує прес-
служба ГУ Державної фіскальної служби в області.

Прикордонники Північного регіонального 
управління із військовослужбовцями Луцького за-
гону виявили поблизу кордону з Польщею 4,5 тис. 

пачок сигарет білоруського виробництва. Зло-
вмисники намагалися незаконно переправити їх 
на територію сусідньої держави, інформує Держ-
прикордонслужба. Зауваживши прикордонників, 
невідомі втекли, залишивши дев’ять пакунків з тю-
тюновими виробами. За кілька метрів затримали 
й транспортний засіб, яким цигарки доправляли 
до кордону.  

А в Ковелі поблизу Брестського ринку місцевий 
«бізнесмен» намагався реалізувати значну партію 
білоруських цигарок Marvel. Тютюнові  вироби 
були без марок акцизного податку встановленого 
зразка.

Контрабандні цигарки 
конфіскували 

vl.sfs.gov.ua

vl.npu.gov.ua

злочин і кара

ПОМСТА ЗА СЕСТРУ – УБИВСТВОПОМСТА ЗА СЕСТРУ – УБИВСТВО

Нововолинськ, Іваничівський район

Щоб допомогти в будівництві 
полігонів твердих побутових 
відходів у Володимирі-Волинському 
та Нововолинську, нардеп Ігор Гузь 
звернувся особисто до міністра 
екології Остапа Семерака.

Під час зустрічі в стінах Верховної 
Ради були присутні й заступники місь-
ких голів Ярослав Матвійчук та Володи-
мир Рожелюк, розповів парламентар на 
прес-конференції у Нововолинську.

«Є шанс, що ми можемо отримати 
кошти з Державного фонду охорони 
навколишнього природного середови-
ща», – сказав Ігор Гузь.

Обранець громади розповів, що 
вже подано відповідну заявку в Мін-
екології на виділення понад 10 млн грн. 
Їх планують спрямувати на будівництво 
полігонів у містах, для придбання сміт-
тєвоза для Володимира-Волинського, 
а також сміттєвоза й іншої техніки для 
Литовезької ОТГ.

Локачинський район

Унаслідок ДТП, що трапилася 
в Локачах, потерпілому 
ампутували ногу.

За словами очевидців, 29 квіт-
ня неповнолітній водій за кермом 
батькового автомобіля вилетів на 
тротуар та протаранив будівлю. По-
страждав 33-річний чоловік, який 
стояв на порозі. Його доправили до 
лікарні у Володимир-Волинський, 
наразі він перебуває у важкому ста-
ні. За словами медиків, стан пацієнта  
стабільний, середньої важкості. Він 
досі в реанімаційному відділенні.

Як повідомляє «ВолиньPost», 
постраждав місцевий житель Юрій 
Курбай. За словами родича потер-
пілого Андрія Громика, 13-річний 
водій взагалі не мав навиків керму-
вання й навіть не намагався галь-
мувати, аби уникнути зіткнення. 
Порушника відпустили додому. З 
місця події його забрали вчителі, 
оскільки батьки перебувають за 
кордоном. 

Правоохоронці встановили, що 
підліток узяв автомобіль без дозво-
лу батьків. 

Нововолинськ, Іваничівський район

Нововолинський міський суд виніс вирок 
волинянину, який намагався вбити чоловіка 
сокирою. 

Інцидент трапився 1 грудня в Іваничах. 
Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, 
обвинувачений завдав потерплому кількох 
ударів сокирою в голову. А після того, як робо-
ча частина сокири відламалася від дерев’яної 
рукоятки, продовжив бити ногами. Потерпі-
лий отримав тілесні ушкодження середньої 
тяжкості.

Обвинувачений повністю визнав провину 
і повідомив суду, що перебував у неприязних 
стосунках з потерпілим. Адже дізнався, що його 
сестра неодноразово була в квартирі недруга й 
танцювала стриптиз. Тому виношував план його 
вбити. Потерпілий помер 20 січня від серцевої 
недостатності.

Суд визнав обвинуваченого винним та при-
значив покарання у вигляді позбавлення волі на 
9 років. Варто зазначити, що чоловік перебуває 
на диспансерному обліку в психіатра, зокрема 
через легку розумову відсталість.

П
рес-служ

ба Ігоря Гузя

Чиновники заручилися підтримкою міністра

біда ЗАГИНУЛИ У ВОГНІ ЗАГИНУЛИ У ВОГНІ 
Рожище, Ківерцівський район

Протягом минулого тижня 
вогонь забрав життя чотирьох волинян.

Жахлива трагедія сталася уночі 27 квітня 
в Рожищі. Під час пожежі загинули три жін-
ки – бабуся, мама і внучка. Як повідомляють 
у прес-службі УДСНС області, вогонь знищив 
господарську споруду та серйозно пошко-
див житловий будинок. Імовірно, загорання 
трапилося через залишену на столі свічку, 
полум’я від якої перекинулося на хатні речі та 
мішки з уживаним одягом, якими був захара-
щений практично весь будинок.

У селі Дерно в ніч на 27 квітня під час по-
жежі у приватному будинку загинув чоловік. 
Хата була стара і згоріла дуже швидко. Як по-
відомляє «ВолиньPost», чоловік був атовцем, 

volyn.dsns.gov.ua

Наслідки пожежі у Рожищі

воював у 2014-2015 роках. Місцеві розповідають, що 
він любив заглянути в чарку. Ймовірна причина по-
жежі – куріння в ліжку.

екологія
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Шановні співвітчизники!
Щиро вітаю вас із Днем Перемоги 

і Днем пам’яті та примирення!
Для нашого народу Друга світова війна стала національною трагедією, 

згубивши мільйони життів, скалічивши долі й душі тих, хто вижив. Та гірка 
Перемога донині болить і кровоточить. Надто тепер, коли на нашу землю 
знову прийшов загарбник.

Знову лінія фронту пролягає через Україну, знову ворог плюндрує нашу 
землю, знову героїчні українці дають йому відсіч. Сьогодні онуки Героїв Другої 
світової боронять Українську Державу від російської агресії. 
І роблять це з любов’ю, честю та саможертовністю.

Схиляю голову перед усіма, хто воював на фронтах 
Другої світової війни, усіма, хто загинув у боротьбі за 
мир. Вітаю ветеранів, учасників бойових дій, добро-
вольців і волонтерів війни сучасної. Міцного здоров’я, 
довголіття, родинного благополуччя й мирного 
неба усім нам!

Вірю, що ми знову переможемо, як пере-
могли у 1945-му. Адже українці – нація 
переможців!

у відсіч. Сьогодні онуки Героїв Другої 
д російської агресії.
ртовністю.
вав на фронтах
в у боротьбі за 
вих дій, добро-
цного здоров’я, 
мирного

пере-
ація 

  Анна ВОЛОЩУК
    Катерина ОСТАПЕНКО

Луцький район 

децентралізація ВИБОРИ В ТОРЧИНСЬКІЙ ОТГ: 
ЯК ЦЕ БУЛО

ЗАСТУПНИКА 
МЕРА ВИКРИЛИ 
НА ХАБАРІ 

Луцьк

У кабінеті заступника міського 
голови Луцька Олександра 
Рачкова правоохоронці 
вилучили $7 тис.

Обшук провели після завершення 
сесії міськради 25 квітня. З кабінету Рач-
кова винесли пакунки з речами та огля-
нули його автомобіль, припаркований 
біля міськради. Після обшуку чиновни-
ку стало зле, йому викликали швидку, а 
згодом госпіталізували. 

Як повідомили в обласній прокура-
турі, посадовців міської ради та голову 
суду викрито на хабарах. Троє чинов-
ників, у тому числі й заступник місько-
го голови, вимагали від громадянина 
$17 тис. за узаконення та реєстрацію 
права власності на вже збудований 
індивідуальний житловий будинок у 
Луцьку. 25 квітня чиновники отримали 
черговий транш – $7 тис. Гроші та інші 
речові докази вилучено під час огляду 
місця події. 

Окрім того, встановлено факт по-
середництва заступника міського голо-
ви під час вимагання головою одного з 
судів області хабара від громадянина 
за позитивне рішення під час судового 
розгляду кримінального провадження. 
Служительку Феміди затримано того ж 
дня під час одержання $10 тис.

Тим часом, перебуваючи в лікарні, 
Олександр Рачков подав у відставку та 
призупинив членство в партії «Батьків-
щина». Зі слів Рачкова, в нього не знай-
шли ніяких доларів. Під час обшуків у 
кабінеті та вдома вилучили лише гаман-
ці зі $103 та 4 тис. грн, а також ноутбук 
та телефон. Дії правоохоронців Рачков 
називає протиправними, адже йому не 
надали жодного процесуального доку-
мента, та обіцяє відстоювати свої права. 

Наразі Олександр Рачков пере-
буває на лікуванні, адже півтора року 
тому йому зробили операцію на серці. 
У зв’язку зі стресом в нього почалися 
ускладнення.

НА ВОЛИНІ – 
СТАРИЙ-НОВИЙ 
ПРОКУРОР 

Київський апеляційний суд поновив 
на посаді прокурора Волинської області 
Анатолія Коцуру, якого було звільнено в 
липні 2014 року. 

Як повідомляє прес-служба проку-
ратури області, Анатолій Коцура став до 
виконання службових обов’язків 27 квіт-
ня. Нагадаємо, його звільнили за те, що 
не забезпечив дотримання державної 
таємниці. Адвокат Коцури Анатолій Це-
хош розповів виданню «Під прицілом», 
що звільнення з посади його клієнта 
ініціював колишній Генпрокурор Віталій 
Ярема.

Екс-прокурор майже чотири роки 
намагався через суди поновитися на 
посаді. Коцуру поновили на посаді про-
курора Волинської області з 31 липня 
2014 року. Суд стягнув з Генеральної 
прокуратури середній заробіток за час 
вимушеного прогулу.

Новий-колишній головний проку-
рор Волинської області Анатолій Коцу-
ра має навести лад у прикордонній об-
ласті.

скандал

феміда

З глибокою шаною
голова Волинської обласної ради,
засновник Фонду «Тільки разом»

Ігор ПАЛИЦЯ

Вибори депутатів та 
голови Торчинської 
ОТГ відбулися 

29 квітня. Оскільки цього 
разу це була єдина ОТГ, 
яка утворювалася на 
Волині, увага до неї була 
особливо прискіпливою 
з боку чи не всіх 
політичних сил. 

На одній із дільниць Торчина, 
яка розташовувалася в місцево-
му клубі, жодних порушень не за-
фіксували, розповів голова діль-
ничної виборчої комісії Станіслав 
Сахарук.

90-річну жительку селища 
Ольгу Мельник на вибори сюди 
привели рідні. Жінка каже: попри 
проблеми зі здоров’ям, прийшла 
здійснити волевиявлення, бо спо-
дівається, що об’єднання в грома-
ду змінить її на краще. Та переко-
нує: попри інформацію про те, що 
в Торчині підкупляли виборців, 
свій голос не продала б.

«Досить вже тієї гречки, гро-
шей і курчат. Гречку з’їдять, гроші 
витратять, курчат порубають, а 
жити далі якось треба. Пора, щоб 
настали зміни», – додає до слів 
бабці її родич.

Нагадаємо, неабиякого розго-
лосу в населених пунктах Торчин-
ської ОТГ набула інформація про 
те, що представники однієї з по-
літичних сил за голоси роздавали 
людям по 15 курчат в одні руки.

Тим часом на іншій виборчій 
дільниці у Торчині, що розташо-
вана в школі, місцеві повідомили 
про підкуп виборців. Розповіли, 
що один із кандидатів в депутати 
пропонував по 200 грн до вибо-
рів і по 200 грн після «правильно-
го» голосування.

Поки в Торчині люди обгово-
рювали правопорушення, у селі 
Білосток все було тихо. Станом 
на 13-ту годину тут проголосува-
ло 205 виборців зі 484. 

«Люди йдуть голосувати, бо 
вірять, що буде краще. Навіть 
на президентських виборах та-
кої явки не було. Наша виборча 
дільниця відкрилася рівно о 8-й 
годині, порушень жодних не за-
фіксували», – розповіла голова 
ДВК села Білосток Зоя Вронська. 

Секретар виборчої дільниці в 
селі Усичі Віра Коляда зазначила: 
о 17-й годині на дільниці прого-
лосували 414 виборців із 718. 

«Вибори для громади ду-
же важливі. Особисто я – за 

об’єднання, бо це нас трохи про-
суне вперед. Ми віримо в тих 
кандидатів, за яких проголосува-
ли, і в те, що вони зроблять, що 
пообіцяли», – каже жінка. 

Зовсім інша ситуація склала-
ся в селі Садів. Тут надзвичайно 
гострою, а за словами сільсько-
го голови Івана Шендюха, ще й 
брудною була боротьба за при-
хильність виборців. І хоча на 
виборчій дільниці ствердно від-
повіли, що жодних порушень не 
зафіксували, місцеві запевняють: 
усе було не так прозоро. Зокре-
ма, переповідають нашумілу істо-
рію про дарованих курчат як знак 
уваги від представників Аграрної 
партії. І тут фігурують уже добре 
знайомі прізвища «найактивні-
ших аграріїв» села: сім’я Трокунів 
(до слова, Валентина Віталіївна – 
це кандидат від Аграрної партії в 
цьому окрузі), Лідія Лакодей і вже 
згадуваний Іван Шендюх. 

«Особисто мені нічого не про-
понували, але чуток було багато. 
Переконана, що голосувати по-
трібно головою, а не піддаватися 

на якісь підкупи чи пропозиції», – 
зазначила місцева жителька Оле-
на Шулкова.

Варто відмітити, що на появу 
журналістів на дільниці та побли-
зу неї реагували досить вороже. 
Не обійшлося й без кремезних 
чоловіків, які гуртувалися із міс-
цевими молодими людьми на-
підпитку поблизу магазину, що 
навпроти виборчої дільниці. Все 
ж місцеві жителі не полишають 
надії, що із утворенням ОТГ, об-
ранням нових голови та депу-
татського складу в громаду при-
йдуть довгоочікувані зміни.

«Нам, пенсіонерам, хочеться 
вірити, що з утворенням ОТГ у 
громаді щось зміниться на кра-
ще, щось зроблять для людей. 
Тому і прийшли голосувати», – за-
значає місцева жителька Надія 
Ярмолюк.

Крім того, тут зафіксували й 
підвезення людей автомобілями. 
Про порушення, а саме –  про 
довезення  виборців, розповів 
депутат Луцькради Олександр 
Кравченко. 

«У Садові, куди ми приїхали 
з депутатом обласної ради від 
УКРОПу Володимиром Кучером, 
на власні очі побачив, як деякі 
особи підвозили виборців. Люди 
були в такому стані, що не знаю, 
чи вони могли побачити клітинку 
й поставити там відмітку», – роз-
повідає Олександр Кравченко.

Загалом, вибори 29 квітня ста-
ли найбільш брудною кампанією 
за всю історію проведення вибо-
рів до ОТГ в Україні. Абсолютними 
рекордсменами з купівлі голосів 
голова Комітету виборців Украї-
ни Олексій Кошель назвав партії 
«Батьківщина», Аграрну партію і 
«Наш край». Кілька фактів підку-
пу – в Радикальної партії. По од-
ному – в БПП й «Самопомочі».

Депутат Волинської обласної 
ради від УКРОПу Вячеслав Руб-
льов каже: вибори голови та депу-
татів Торчинської ОТГ надзвичайно 
неоднозначні, бо в деяких населе-
них пунктах вони минули спокійно, 
а в інших – з труднощами.

«Одним із таких пунктів є село 
Садів, тому що з’являлася інфор-
мація про підвезення виборців. 
Викликали правоохоронців, за-
лучали і спостерігачів, і депутатів, 
щоб уникнути таких речей. Оцін-
ку таким діям мають давати пра-
воохоронні органи. Ми ж сміливо 
можемо сказати, що «Українське 
об’єднання патріотів – УКРОП» 
керується силою переконання, а 
не силою підкупу виборців», – за-
значив укропівець.

Загалом, у Торчинській ОТГ 
проголосувало понад 70% вибор-
ців. Найбільш активно здійсни-
ли волевиявлення на виборчих 
дільницях у Садові – 542 жителі 
(78,55%) та Білостоці – 371 гро-
мадянин (76,65%). На трьох діль-
ницях селища Торчин проголо-
сувало 2375 громадян (71,24%), в 
селі Усичі – 284 жителі (69,10%), у 
Буянах – 476 людей (66,3%), у селі 
Веселе – 388 жителів (64,88 %).

Загалом у Торчинській ОТГ 
проголосувало понад 70% виборців

Такими бусами людей 
підвозили до дільниць

90-річна жителька Торчина Ольга, 
попри проблеми зі здоров’ям, 
прийшла здійснити волевиявлення

Øàíîâí³ çåìëÿêè! 
Від щирого серця вітаю вас з Днем Перемоги і Днем пам’яті 

та примирення! 
Ми завжди пам’ятатимемо, яку ціну заплатили наші батьки 

й діди за волю України.  Схиляємо голови перед вашою мужністю, 
дорогі ветерани! 

Низький уклін і глибока вдячність усім вам за подвиг і відвагу. 
Дорогі воїни-захисники, щиро бажаю вам та вашим роди-

нам миру, міцного здоров’я та добробуту, не-
зламної віри в те, що Україна таки буде по-
справжньому успішною державою. 

З повагою 
народний депутат 

України від УКРОПу
Ірина Констанкевич

Олександр Рачков 
подав у відставку
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НА ПІДТРИМКУ ОСББ – БІЛЬШЕ КОШТІВ
Під час сесії Луцької міської ради 25 квітня внесли зміни в програму 
сприяння діяльності ОСББ на території Луцька на 2015-2019 роки. 
Зауважимо, Програма підтримки розвитку ОСББ міста передбачає, 
що за умови співфінансування на ремонт міська казна дає 70% 
коштів і 30% – ОСББ. Гранична сума інвестування не може бути 
вищою за 200 тис. грн.

Із цього приводу депутат міської ради, голова ГО «Рада голів 
правлінь ОСББ міста Луцька» Петро Бойко висловив пропозицію 
збільшити суму до 250 тис. грн і зрівняти ї ї між ОСББ. З його слів, 
варто давати по 50 тис. грн на під’їзд. Адже є ОСББ, де і два, і п’ять 
під’їздів, але всі вони отримують однакову фінансову підтримку, що 
є несправедливо.

Цю ініціативу депутати підтримали більшістю голосів та 
проголосували за зміни до програми.

  Олександр ЗЕЛІНСЬКИЙ
Луцьк

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 Україні почастішали 
випадки силового 

захоплення фермерських 
господарств. Рейдерство – 
у переліку питань, які 
найчастіше турбують і 
волинських фермерів. 

Аби захистити права земле-
робів, в області відновив роботу 
антирейдерський аграрний штаб, 
повідомляє Головне територіальне 
управління юстиції Волині. Обл-
держадміністрація затвердила 
посадовий склад оперативного 
штабу. До нього увійшли пред-
ставники головного територіаль-
ного управління юстиції в області, 
департаменту агропромислового 
розвитку, УСБУ, головного управ-
ління Національної поліції, голов-
ного управління ДФС в області та 
Держгеокадастру.

У випадку спроб рейдерсько-
го захоплення землі чи урожаю 
волиняни можуть звернутися за 

земля і люди АГРАРНИМ РЕЙДЕРАМ 
ОГОЛОСИЛИ ВІЙНУ 

сам собі господар ОСББ – ЦЕ ВИГІДНО 

Багато лучан 
помилково вважають, 
що створювати ОСББ 

в старих будинках не 
потрібно. Мовляв, це варто 
робити у новобудовах. 

Ми вирішили дослідити на прик-
ладах двох ОСББ в мікрорайоні 
Вересневе, чи вигідно створювати 
об’єднання співвласників багато-
квартирного будинку в старих бу-
дівлях.

КРІЗЬ ДІРИ В ЦОКОЛІ 
ПРОЛАЗИЛИ РУКИ

Як розповів голова ОСББ «Цук-
рова, 1» Валентин Грицюк, раніше 
у мікрорайоні Вересневе був Офіс 
розвитку кварталу Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом». Його менедже-
ри й підштовхнули мешканців бу-
динку створити ОСББ.

З його слів, усе починалося з 
ремонту цоколя. Адже на той час 
крізь діри у ньому пролазила рука. 
Щоб урятувати будинок, мешканці 
об’єдналися й вирішили подати до-
кументи на програму міської ради 
70% на 30%. За ці гроші вдалося за-
мінити дах, який перебував у пла-
чевному стані. Загальна вартість ро-
біт становила близько 300 тис. грн.

Також у під’їздах встановили нові 
вікна. У цьому допоміг Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом», який виділив 
50% потрібної суми. Крім того, для 
під’їздів закупили енергозберігальні 
лампи.

«Для людей це була непідйомна 
сума, адже в будинку лише 12 квар-
тир. Його звели в 1957 році. Відтоді 
дах не ремонтували, не кажучи про 
перекриття», – зазначив Валентин 
Грицюк.

Голова ОСББ «Цукрова, 1» за-
раз готує документи, аби визначити 
межі прибудинкових територій. Та-
кож у планах – фарбування під’їздів 
та ремонт цоколя. «Труби під будин-
ком – у жахливому стані, адже вони 
ще з часів Радянського Союзу. Тому 
плануємо брати участь у програмі 
70 на 30, аби їх замінити на пласти-
кові», – ділиться планами Валентин.

Створивши ОСББ, люди почали 
наводити лад на прибудинковій те-
риторії. Почистили дерева, постави-
ли сміттєві контейнери. Раніше двічі 
на тиждень по сміття приїжджала 
машина, тож мешканцям доводило-
ся її чекати, що було вкрай незруч-
но. «Коли поставили контейнер для 
сміття, то навіть діти зрозуміли, що 
смітити не можна, і навчилися не 
кидати сміття будь-де. Прибирають 
територію самі мешканці, так само і 

УЧАСНИКАМ 
АТО БРАКУЄ 
ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
ДОПОМОГИ
Станом на 1 квітня 2018 
року понад 550 учасників 
бойових дій на Донбасі 
поквиталися з життям. 
Такі дані оприлюднив 
військовий прокурор 
Анатолій Матіос.

«З початку проведення АТО 
статус учасника бойових дій отри-
мали майже 326 тисяч осіб, 8489 з 
них зазнали каліцтв та поранень, 
3784 військовослужбовці загину-
ли. При цьому за час проведення 
АТО щонайменше 554 особи вчи-
нили самогубство», – повідомив 
Матіос.

Військовий прокурор додав, 
що цього року в держбюджеті 
України на заходи з психологічної 
реабілітації, соціальної та про-
фесійної адаптації учасників АТО 
та забезпечення їх санаторно-
курортним лікуванням перед-
бачено 109 млн грн. Однак їх не 
виконують через відсутність нор-
мативних документів.

«Військові прокурори встано-
вили, що централізованих заходів 
з психологічної реабілітації учас-
ників АТО в Україні у 2018 році не 
здійснюють взагалі. Бо Міністер-
ство соціальної політики досі чи 
не спромоглося, чи не захотіло 
ухвалити низку нормативних доку-
ментів, без яких укласти договори 
про надання послуг із реабілітації 
учасників АТО просто неможли-
во», – обурюється Матіос.

Заходи із психологічної реа-
білітації не проводять ще й через 
брак спеціалістів. Їх, за даними 
прокурора, трохи більш як 300, а 
це замало для забезпечення до-
помогою всіх військових. Таким 
чином, підсумовує прокурор, пси-
хологічні послуги для демобілізо-
ваних надають суто за ініціативою 
органів місцевого самоврядуван-
ня та волонтерських організацій.

негативна тенденція

agropolit.com

Бійцям найбільше 
допомагають волонтери

телефонами гарячої лінії оператив-
ного штабу із забезпечення прав та 
свобод землевласників та землеко-
ристувачів і їхніх майнових прав на 
посіви:

• (066) 289-90-45, (0332) 78-47-90 – 

Головне територіальне управління 
юстиції у Волинській області;

• (0332) 24-99-96 – департамент 
агропромислового розвитку Во-
линської обласної державної адмі-
ністрації.

Поля фермерів – під надійною охороною 

по під’їздах – щотижня чергує інша 
квартира».

ВІД ПОСТІЙНОЇ 
ВОЛОГОСТІ БУЛИ 
ЧОРНІ СТЕЛІ

ОСББ «Цукрова, 2» було ство-
рено два роки тому. Його голова 
Людмила Губій каже, що ситуація 
з будинком була дещо складніша. 
Жек просто довів його до критич-
ного стану. «Покрівля протікала так, 
що від води та вологості в кварти-
рах були чорні стелі. Тому разом 
ми вирішили рятувати своє житло. 
За рік вдалося відремонтувати дах, 
замінити у під’їздах вікна та двері», – 
розповідає жінка.

За словами Людмили Губій, дах 
відремонтували з допомогою про-
грами 70 на 30, також частину коштів 
виділив Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом». Вікна та двері замінили за 
кошти, які мешканці платять за утри-
мання будинку.

«За два роки існування ОСББ ми 
зробили стільки, скільки жек з 1991 
року не зробив», – зазначила Люд-
мила Губій.

Голова ОСББ «Цукрова, 2» каже, 
що першочергово потрібно зроби-
ти ремонт у під’їздах. А далі замі-

нювати каналізацію, яка постійно 
забивається.

«З власного досвіду скажу, що 
створювати ОСББ дуже вигідно, 
адже кошти за утримання будинку 
ідуть на нього, а не комусь в кише-
ню», – зазначає вона.

ЩО ДУМАЄ ВЛАДА 
Депутат міської ради Петро Бой-

ко, який також є головою ГО «Рада 
голів правлінь ОСББ міста Луцька», 
розповів, що кількість ОСББ по-
стійно збільшується. Півроку тому 
ними було охоплено 33% житлово-
го фонду.

Він повідомив, що наразі діє 
Програма сприяння діяльності 
ОСББ на території Луцька на 2015-
2019 роки: «Наразі свої проекти 
подали 40 ОСББ, їх загальна вар-
тість – 6 млн 100 тис. грн. Невдовзі 
буде засідання конкурсної комісії, 
яка першочергово виділятиме кош-
ти для ремонту дахів. За допомогою 
цієї програми відбувається капі-
тальний ремонт житлового фонду, 
в будинках якого діє ОСББ, зокрема 
комунікації, водопостачання, опа-
лення. 70% від кошторису оплачує 
міський бюджет, 30% – співфінансу-
вання».

Щодо того, чи варто створюва-
ти ОСББ в старих будинках, Петро 
Бойко каже: все залежить від меш-
канців. Але сидіти й чекати, поки 
будинок розвалиться, теж не вихід.

БУДИНКИ, В ЯКИХ 
НЕ СТВОРЯТЬ 
ОСББ, ЗАЛИШАТЬ 
НАПРИЗВОЛЯЩЕ

Депутат міської ради Борис 
Смаль, обраний від мікрорайону 
Вересневе, розповів, що для під-
тримки ОСББ в міському бюджеті 
передбачено певну суму. «Влада 
всіляко сприяє тим мешканцям, 
які вирішили організувати ОСББ і 
перебрали управління будинком 
на себе», – зауважив він.

Борис Смаль каже, що будинки, 
в яких не створять ОСББ, залишать 
напризволяще: «Хоча, згідно із за-
конодавством, в них мають при-
значити управителя, але наразі ні 
самих управителів, ні процедури 
управління не розроблено. Тому не 
можна дозволити, аби будинок став 
покинутим. Його треба брати в свої 
господарські руки і управляти са-
мостійно, скориставшись сприян-
ням місцевого самоврядування».

Зі слів обранця громади, якщо 
в старі будинки мешканці не вкла-
датимуть кошти, то їх не буде вкла-
дати ніхто і вони просто завалять-
ся. Він наголосив, що проводив 
активну роз’яснювальну роботу 
серед жителів свого мікрорайону. 

«Я вітаю тих молодих людей, 
які взялися керувати своїми бу-
динками і вже мають перші успіхи. 
Можливо, ми дійдемо до того, що 
на територіях ОСББ дозволятимуть 
ставити торгові точки і здавати їх в 
оренду, таким чином заробляючи 
кошти для свого функціонуван-
ня. Зараз біля будинків, у яких не 
створено ОСББ, прибудинкові те-
риторії у вкрай занедбаному стані. 
Там є старі розвалені хліви та купи 
сміття. Люди, які створили ОСББ, 
взялися за їх облагородження. Я 
зараз обговорюю з депутатами 
проект рішення, який передбачає 
благоустрій чи демонтаж цих спо-
руд на прибудинкових територі-
ях будинків без ОСББ, оскільки в 
мікрорайоні їх дуже багато. Якщо 
жителі Вересневого не ліквідо-
вуватимуть їх самостійно, то це 
буде здійснено рішенням Луцької 
міської ради, яке я ініціюватиму», – 
каже Борис Смаль.

Депутат переконаний: створю-
вати ОСББ потрібно. Бо жек функ-
ції господаря виконувати не буде, 
адже це абсолютно неефективна 
господарська структура.

nahnew
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Успіх не-лідера полягає в саморозвитку. Лідера – в розвитку інших. Джек Уелч

НОВІ ПРАВИЛА 
ПРОПИСКИ
23 квітня Офіс реформ 
адміністративних послуг 
оприлюднив нову редакцію 
проекту закону «Про свободу 
пересування та вільний вибір 
місця проживання в Україні».

Документ передбачає наступні змі-
ни:

• для реєстрації місця проживання 
(отримання так званої прописки) достат-
ньо подати онлайн або особисто лише 
один документ – декларацію (зараз по-
трібні 4-5 документів та особиста при-
сутність в органі реєстрації чи ЦНАПі);

• реєстрацію здійснюють у момент 
звернення (зараз – один день за зако-
ном, від 15 хвилин до 10 днів на прак-
тиці);

• скасовується потреба у довідках, 
які підтверджують місце проживання та 
склад сім’ї – усі органи, що мають право 
знати про місце проживання, отрима-
ють інформацію з Єдиної інформаційної 
системи (зараз такі довідки вимагають 
під час надання 19 адміністративних по-
слуг);

• скасовується внесення відомостей 
до паспортів як обов’язкова умова ре-
єстрації, поставити відмітку можливо 
буде за бажанням особи;

• власників (інших розпорядників) 
житла, батьків, органи опіки інформу-
ють про реєстрацію.

Проект закону не передбачає пока-
рань за проживання не за місцем реє-
страції, лише штраф у розмірі 1700 грн 
за подання неправдивих відомостей 
з метою реєстрації місця проживання 
(тобто за бажання зареєструватись там, 
де особа фактично не проживає). Про-
ект закону також передбачає штраф  у 
розмірі 340-850 грн за проживання гро-
мадян без реєстрації місця проживання 
понад 90 календарних днів після зняття 
з попереднього місця реєстрації.

Документ передбачає низку ви-
падків, коли  органи реєстрації можуть 
перевіряти відповідність задекларова-
ного та фактичного місця проживання. 
Очікується, що частота перевірок не 
перевищуватиме 0,32% від кількості ре-
єстрацій. 

ДО ШКОЛИ – 
ПО-НОВОМУ
Відтепер дітей мають брати 
до школи суто за місцем 
проживання, а не за результатами 
співбесіди і тестування, як це 
було дотепер.

Насамперед зараховують першач-
ків, які проживають на території обслу-
говування закладу освіти, повідомляє 
«24 канал». Також учні, у яких в цій школі 
вже навчаються брати чи сестри. Якщо 
до першого класу ідуть діти вчителів, їх 
теж зараховують до закладу першочер-
гово.

Прийом документів першокласни-
ків стартував в Україні 23 квітня. Набір 
триватиме до 1 червня. А з початку 
літа, якщо залишаються вільні місця, 
зможуть бути зараховані й інші охочі 
навчатися в обраній школі не за місцем 
проживання.

ПАПЕРОВІ ГРИВНІ 
СТАНУТЬ МОНЕТАМИ
Нацбанк розпочинає випуск нових 
монет номіналом одна і дві гривні.

Держава замовила 140 млн одно-
гривневих монет і 145 млн – двогрив-
невих. Нині їх карбують у монетно-
банкнотному дворі, інформує «ТСН». 
Покупців заспокоюють: можна буде роз-
раховуватися й паперовими купюрами, 
але друкувати їх припинять. До 2020 
року замінити монетами планують і ку-
пюри по 5 і 10 грн. Зображення, які були 
на паперових грошах, частково зберег-
ли й на металевих.

нововведення

гаманець

законотворчість по-сусідськи НА РОБОТУ В ПОЛЬЩУ – 
ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ

операція «паспортизація» УКЛАЛИ ШЛЮБ ЗА ДОБУ? 
ОТРИМАЙТЕ ID-КАРТКУ!Відповідно до постанови 

уряду, до 2020 року 
Україна має перейти на 
паспорти у формі ID-
карток. 

Однак, ймовірно, цей термін 
згодом продовжать, адже нагаль-
ної потреби замінювати чинні 
паспорти у формі книжечки на 
пластикову картку немає. 

Директорка луцького ЦНАПу 
Лариса Карп’як в ефірі телека-
налу «Нова Волинь» повідомила, 
що продовження терміну дії па-
перового паспорта громадянина 
України залежатиме насамперед 
від технічних можливостей цен-
трів, які видають документи.

ID-картку зараз виготовля-
ють для осіб, які вперше (при до-
сягненні 14-річного віку) отри-
мують паспорт громадянина 
України, а також у випадку по-
шкодження чи втрати докумен-
та. Як зауважила Лариса Карп’як, 
суттєвою перевагою ID-картки є 
те, що, окрім візуальної інформа-
ції, вона містить змінні дані, які 
заносять на електронний чип. 
Невдовзі це дозволить укласти 

єдиний демографічний реєстр 
України.

«У перспективі вибори також 
проходитимуть завдяки зчиту-
ванню інформації з ID-картки. 
Своєю чергою, недоліком такої 
форми документа може бути те, 
що поки не всі державні устано-

ви мають можливості для зчиту-
вання інформації з електронно-
го чипа. Також зараз до картки 
окремо додають витяг про реє-
страцію або довідку з місця ре-
єстрації», – сказала директорка 
ЦНАПу.

Вона розповіла, що в луцько-

му центрі немає черг на видачу 
ID-карток. Черги формуються з 
охочих отримати паспорт гро-
мадянина України закордонного 
зразка. Усе через те, що обидва 
документи виготовляють на од-
ному обладнанні. Аби розформу-
вати черги, у ЦНАПі діє система 
попереднього запису на оформ-
лення закордонного паспорта.

«Записатися можна щодня у 
приміщенні ЦНАПу. Наші праців-
ники відразу перевіряють наяв-
ність усіх потрібних документів, 
щоби потім не було труднощів 
при оформленні паспорта. Зараз 
у нас розписано все на два тижні 
наперед. За день ми приймаємо 
близько 30 осіб», – зауважила Ла-
риса Карп’як.

Чиновниця наголосила, що 
затримок із виготовленням пас-
портів немає. Також у випадку, 
якщо особа скористалася іншою 
послугою центру, наприклад, 
уклала шлюб за добу, їй відразу 
пропонують оформити ID-картку.

Мати одночасно два внутрішні 
паспорти не можна

vgolos.com
.ua

Польща змінює 
правила для 
трудових мігрантів. 

Це вплине на українських 
заробітчан.

Офіційно до Польщі виїхало 
мільйон українців, цей показник 
і далі стрімко зростає, повідом-
ляє «24 канал». Нині польський 
роботодавець має змогу найняти 
іноземця з України, Грузії, Біло-
русі, Росії, Вірменії, Молдови на 
9 місяців протягом 12 місяців за 
спрощеною процедурою. При 
цьому за працевлаштування іно-
земця роботодавець має запла-
тити 30 злотих (близько 240 грн). 

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР – 
ДВОМА МОВАМИ

Це обумовлює видачу нових 
типів дозволів (Zezwolenie na 
pracę sezonową). У цьому дозволі 
вже прописують усі умови праці. 
Отримати його потенційний пра-
цівник може і перебуваючи на те-
риторії Польщі, і в Україні. 

Якщо людина вже у Польщі, 
то староста ухвалює рішення про 
видачу (відмову у видачі) такого 
дозволу протягом 7-30 днів. Якщо 
ж працівник перебуває на терито-
рії України, то роблять запис про 
заяву роботодавця до Єдиного 
реєстру. Працедавцю видають 
підтвердження такого запису, що 
є підтвердженням підстави для 
отримання працівником робочої 
візи. Роботодавець зобов’язаний 
проінформувати повітову інспек-
цію праці про приїзд працівника з 
одночасним наданням копій пас-
порта такого працівника та інфор-
мації про його місце проживання. 
І лише після цього староста видає 
дозвіл. Разом з тим, працедавець 
зобов’язаний укласти письмовий 
договір з працівником, що має 
бути перекладений його рідною 
мовою.

Дозвіл на сезонну роботу може 
бути виписаний і терміном на три 
роки (до 9 місяців протягом року), 
якщо роботодавець хоча б один 
раз за попередні п’ять років уже 
працевлаштовував такого праців-
ника на підставі дозволу на сезонну 
роботу. Однак, якщо працівник змі-
нює роботодавця, він зобов’язаний 
отримати новий дозвіл.

Тож тим, хто працює у Польщі, 
в разі дочасного залишення ро-
боти доцільно поінформувати ін-

спекцію 
праці про 
такий факт. Адже 
при підрахунку терміну 
перебування в Польщі 
беруть до уваги лише ті періоди, 
які вказані в Оświadczenie.

Для українців, які пра-
цюють у Польщі, але не на 
сезонній роботі, фактично 
нічого не змінюється. Вони й на-
далі можуть працювати у Поль-
щі за наявності Oświadczenie 
o zamiarze powierzenia pracy 
cudzoziemcowi – 180 днів протя-
гом року. Крім того, їхні гарантії 
збільшуються пропорційно до 
збільшення зобов’язань, покла-
дених на працедавця.

ФІКТИВНІ 
РОБОТОДАВЦІ 
ВІДСІЮТЬСЯ 

Ті особи, які цього року пра-
цюють ще на так званих корот-
котермінових запитах, матимуть 
змогу їх використовувати до 
кінця 2018 року. Таке нововве-
дення відсіюватиме фіктивних 
роботодавців, які на вигадані 
одноособові фірми штампують 
запрошення на роботу, прода-
ють українцям за суму від €50 до 
€350, а по прибуттю працівників 
зникають у невідомому напрям-
ку назавжди. Таким чином, і пра-
цівники, і роботодавці нестимуть 
посилену відповідальність один 
перед одним. 

Особі, яка їде на 
роботу на запрошен-

ня польської фірми, дають 
лише сім днів для того, аби 
в’їхати на територію Поль-

щі й працевлаштуватися.
Працедавець після спливан-

ня семи днів має підтвердити 
влаш тування іноземного пра-
цівника або ж анулювати запро-
шення, якщо він не з’явився у 
вказаний термін. Відлік днів по-
чинається від дати початку ро-
боти, яка вказана в запрошенні. 
Якщо ж працівник, отримавши 
всі документи, в’їхав у Польщу, 
однак не з’явився до роботодав-
ця праце влаштовуватися, він по-
трапляє під депортацію.

Крім того, польське законо-
давство передбачає спрощені 
умови працевлаштування гро-
мадян України без потреби отри-
мання дозволу на працю на пері-
од до шести місяців.

КОНТРОЛЬ 
ПОСИЛИТЬСЯ, 
ШТРАФИ 
ЗБІЛЬШАТЬСЯ 

Збільшується штраф за не-
законне працевлаштування іно-
земця: з 5 тис. злотих до 30 тис. 
(близько $10 тис.). Роботодавці 
тепер будуть змушені чекати 
на частіші перевірки з боку мі-
граційної служби. Відповідно, 
польська влада вирішила під-
вищити контроль за кількістю 

в’їзних українців та їхньою фак-
тичною кількістю на робочих 
місцях.

«Так звану «Карту тимчасо-
вого побиту» (КТП), яка дає мож-
ливість у подальшому отримати 
громадянство, раніше видавали 
іноземцю на певний час при-
буття в Польщу й тільки в тому 
випадку, якщо він вчиться або 
працює. Причому втрата роботи 
мала як наслідок втрату КТП. Те-
пер же втрата роботи не означає 
втрату КТП. Дають термін для по-
шуку нового місця роботи», – по-
яснюють експерти.

Також раніше студент, який 
хотів отримати КТП, був зму-
шений подати виписку з банку, 
підтверджуючи, що він має до-
статню кількість грошей на влас-
не утримання (близько 20 тис. 
злотих). Тепер такої потреби вже 
немає. Нині у Польщі навчається 
близько 35 тисяч українських сту-
дентів. Згідно з соціологічними 
дослідженнями, 30 тисяч із них – 
потенційні громадяни Польщі.

Таким чином, нові правові 
рішення рішуче спрямовані на 
боротьбу із заробітками в кон-
вертах для мігрантів. На думку 
експерта, ці зміни також підви-
щать якість трудових міграцій 
українців та убезпечать наших 
громадян від несправедливих 
роботодавців та фірм, що спеціа-
лізуються на пошуку вакансій за 
кордоном.

спекцію 
праці про 
такий факт. Адже
при підрахунку терміну 
перебування в Польщі

ня п
лиш
в’їха
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Зміни вплинуть на працевлаштування 
сезонних робітників
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Здоров’я – вид гармонії, але його межі дуже широкі й не у всіх однакові. Гален

ДЛЯ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
ВОЛИНІ ВИДІЛЯТЬ 30 МІЛЬЙОНІВ 
З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
  Оксана ЛУКАШУК
Луцьк

медреформа 7 МІФІВ ПРО ВИБІР ЛІКАРЯ
У рамках медичної реформи з 

2 квітня в Україні стартувала 
кампанія з обрання лікаря. Люди 
вибирають тих, кому довіряють, та 
підписують із ними декларації на 
обслуговування. З липня медичні 
заклади почнуть переходити 
на нову систему фінансування – 
держава платитиме саме тим 
лікарям та медзакладам, до яких 
звертаються люди по допомогу, 
інформує прес-служба Кабміну. 

За період кампанії з обрання лікаря 
з’явилося чимало міфів. Спростовуємо най-
поширеніші з них. 
Міф №1. Лікар підписує 
декларації лише з пацієнтами, що 
проживають на його дільниці.

Ви можете обрати будь-якого лікаря, не-
залежно від вашої прописки чи місця про-
живання. Єдина причина, з якої лікар може 
відмовити вам у підписанні декларації, – він 
уже має оптимальну кількість пацієнтів (для 
терапевта – 2000, для сімейного лікаря – 1800, 
для педіатра – 900). Тому не варто зволікати 
з вибором, адже хороші спеціалісти швидко 
наберуть собі пацієнтів.

Ви можете обрати свого лікаря з іншого 
району чи навіть іншого міста. Проте вам буде 
зручно, якщо він практикує поблизу вашого 
дому або місця роботи, адже до нього потріб-
но буде звертатися не лише по медичну допо-
могу, але й по довідки, направлення до інших 
спеціалістів тощо. 
Міф №2. Декларацію з лікарем 
треба підписати якнайшвидше, бо 
потім за це доведеться платити.

Кінцевого терміну підписання декларації 
нема. Це не обов’язково робити саме у квіт-
ні. Її можна підписати будь-коли, наприклад, 
під час вашого найближчого візиту до лікаря. 
Сплачувати за це не потрібно. 

фінансування

Голова Волинської обласної 
ради Ігор Палиця днями 
зустрівся з Прем’єр-

міністром Володимиром 
Гройсманом. Діалог виявився 
результативним для області, 
оскільки  вдалося попередньо 
домовитися про виділення 30 млн 
грн з державного бюджету для 
обласних лікарняних закладів. 
Йдеться про перинатальний центр 
та інфекційну лікарню.

Нагадаємо, будівництво Волинського об-
ласного перинатального центру в Луцьку – іс-
торія, яка триває вже майже два десятки ро-
ків. Рішення про початок його будівництва 
було ухвалено ще в 2000 році, а капсулу під 
зведення заклали в 2001 році.

«Завершення будівництва перинатально-
го центру – вкрай важливе питання для волин-
ської громади. Особливо, якщо врахувати, що 
породіллі Луцька й області досі змушені наро-
джувати у єдиному в місті пологовому будин-
ку. А от спеціалізованого медичного закладу, 
де приймали б складні пологи та проводили 
реабілітацію дітей із вродженими вадами, в 
регіоні просто немає», – навів аргументи для 
очільника уряду Ігор Палиця.

Між тим, саме завдяки сприянню Воло-
димира Гройсмана в 2017 році на добудову 
Волинського перинатального центру з держ-
бюджету виділили кошти через субвенцію 
обласному бюджету в розмірі 45 млн грн та з 
Державного фонду регіонального розвитку – 
19,4 млн грн.

Наразі в уряду просять виділити ще 
10 млн грн, які потрібні для повноцінного об-
лаштування та функціонування Волинського 

обласного перинатального центру. Державні 
кошти спрямують на придбання медичного 
обладнання й устаткування.

Не менш важливим питанням для жителів 
області є надання якісних медичних послуг 
Волинською обласною інфекційною лікар-
нею. Заклад збудовано ще у 1954 році й нині  
він потребує термінового капітального ре-
монту. Лише у 2017 році в цьому закладі охо-
рони здоров’я пролікувалися близько шести 
тисяч волинян. Для виконання робіт, згідно із 
проектно-кошторисною документацією, по-
трібно 45 млн грн.

Не стоїть осторонь цієї проблеми і найви-
щий представницький орган краю – Волин-
ська обласна рада. З обласного та місцевих 
бюджетів на капітальний ремонт приміщень 
Волинської обласної інфекційної лікарні виді-
лено 20,22 млн грн. Голова обласної ради Ігор 
Палиця у розмові з Володимиром Гройсма-
ном підняв питання про виділення з держав-
ного бюджету ще 20 млн грн.

«Щиро сподіваємося на вашу підтримку 

в цих надзвичайно важливих для Волині пи-
таннях», – зазначив очільник обласної ради, 
звертаючись до Прем’єр-міністра.

Ігор Палиця скерував офіційний лист до 
очільника уряду з відповідними проханнями. 
Втім процедура виділення державних коштів 
для області передбачена після відповідних 
клопотань облдержадміністрації.

У зв’язку з цим та враховуючи соціальну 
значимість питань,  голова обласної ради 
звернувся з офіційним листом до голови Во-
линської ОДА Олександра Савченка.

«Беручи до уваги попередні домовленос-
ті з Прем’єр-міністром В. Б. Гройсманом, про-
симо вас надіслати клопотання до Кабінету 
Міністрів України про виділення коштів з дер-
жавного бюджету на придбання медичного 
обладнання та устаткування для Волинсько-
го обласного перинатального центру в сумі 
10 млн грн і капітального ремонту приміщень 
Волинської обласної інфекційної лікарні – 
20 млн грн», – йдеться у листі до голови Во-
линської ОДА.

Термін дії декларації з лікарем необмеже-
ний. Вона діє доти, доки ви не вирішите підпи-
сати декларацію з іншим лікарем, якщо з яки-
хось причин захочете його змінити. В такому 
випадку попередня декларація анулюється 
автоматично, вам не потрібно приходити до 
свого попереднього лікаря.
Міф №3. Люди, що не можуть 
особисто прийти до лікаря 
для підписання декларації, 
залишаться без меддопомоги.

Якщо людина фізично не може завітати 
до лікаря, щоб підписати з ним декларацію, 
це може зробити її законний представник. 
Декларацію не обов’язково підписувати зі 
стаціонарного комп’ютера. Уповноважений 
працівник медзакладу може приїхати до вас 
додому та використати для цього ноутбук або 
планшет. 

Також найближчим часом МОЗ запустить 
онлайн-кабінет пацієнта, де можна буде під-
писати декларацію з лікарем, не виходячи з 
дому. 

У будь-якому разі без допомоги ніхто не 
залишиться, до кінця року такі пацієнти мо-

жуть обслуговуватися у своїх дільничних лі-
карів та користуватися усіма видами медич-
ної допомоги.
Міф №4. Ви не можете обрати 
лікаря, бо в медзаклад не завезли 
бланки декларацій.

Паперових бланків декларацій немає. 
Декларація з лікарем має бути заповнена в 
електронному вигляді уповноваженим пра-
цівником медзакладу. Лише після цього до-
кумент роздруковують і ви підписуєте його 
в двох примірниках, один з яких забираєте з 
собою, інший залишається у лікаря. Якщо вам 
дають заповнити бланк декларації від руки – 
вона фейкова.

Підписати декларацію з лікарем можна 
лише в закладах, що підключені до електро-
нної системи. Такі заклади мають наліпку «Тут 
можна обрати свого лікаря».
Міф №5. Ваш лікар відтепер 
не буде приїжджати на виклик 
додому.

Виклик додому входить до переліку по-
слуг вашого лікаря. Але визначати, чи є по-
треба їхати на виклик, лікар буде за медични-

ми показами. Він може надати консультацію 
телефоном або запросити вас приїхати в 
амбулаторію. При цьому віддаленість місця 
перебування пацієнта від медичного закладу 
не є причиною для відмови лікаря приїхати 
на виклик.
Міф №6. Якщо ви не підписали 
декларацію, лікар вас не 
обслуговуватиме.

Медзаклади будуть отримувати фінансу-
вання одночасно і за пацієнтів, які підпишуть 
декларації з лікарями, що у них працюють, і за 
пацієнтів, які були закріплені за ними раніше. 
Тому відмовити вам у наданні допомоги через 
те, що ви не підписали декларацію з лікарем, 
не мають права. 

Проте ваш дільничний терапевт може по-
просити вас обрати його і підписати з ним 
декларацію, щоб продовжити обслуговувати 
вас. Ви вільні у виборі свого лікаря. 
Міф №7. Ви не зможете підписати 
декларацію з лікарем, якщо не 
маєте паспорта, ідентифікаційного 
коду чи мобільного телефона.

Якщо з об’єктивних причин ви не маєте 
якогось із потрібних для підписання декла-
рації документів (паспорт, ідентифікаційний 
код), ви все одно зможете обрати свого лі-
каря. За відсутності паспорта громадянина 
України декларацію можна підписати за інши-
ми документами – тимчасовим посвідченням 
громадянина України, посвідкою на постійне 
проживання в Україні, посвідченням біженця, 
посвідченням особи, яка потребує додатко-
вого захисту.

Якщо ви не маєте ідентифікаційного коду 
з релігійних або інших переконань, у декла-
рацію з лікарем заносять лише ваші паспорт-
ні дані. Якщо ви не маєте мобільного телефо-
на, лікар має відсканувати ваш паспорт та код 
і надіслати їх в систему.

КОГО ЛІКУВАТИ 
НАЙВИГІДНІШЕ?
Уряд затвердив тарифи на 
надання медичної допомоги. За 
одного пацієнта, який підписав 
декларацію, лікар отримуватиме 
370 грн на рік.

Як повідомляє «Інтерфакс», затвер-
джено коефіцієнти для п’яти вікових 
груп. Так, за обслуговування дитини до 
п’яти років лікар отримуватиме чотири 
ставки (1480 грн), дитини від шести до 
17 років – 2,2 ставки (814 грн).

За надання первинної медичної 
допомоги особам від 40 до 64 років 
передбачено 1,2 ставки (444 грн), від 
65 років – дві ставки (740 грн). Відповід-
но, одну ставку лікар отримуватиме за 
пацієнта від 18 до 39 років.

Якщо медобслуговування пацієнта, 
який підписав декларацію, здійснюєть-
ся в гірських населених пунктах, кори-
гувальний коефіцієнт становить 1,25 
(462 грн). Місце обслуговування визна-
чається відповідно до декларації про 
вибір лікаря.

При цьому оплата за обслуговуван-
ня пацієнтів з «червоного» списку (які 
не вибрали свого лікаря й не підписали 
з ним декларацію) становить 240 грн. 
Коефіцієнтів у такому разі не застосову-
ють.

тарифи
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На добудову Волинського перинатального 
центру з держбюджету виділили 45 млн 
грн та з Державного фонду регіонального 
розвитку – 19,4 млн грн

За одного пацієнта 
лікар отримуватиме 
370 грн на рік

З липня медичні заклади почнуть 
переходити на нову систему фінансування
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Шматки м’яса 
мають бути покриті 
маринадом, але не 
плавати у ньому. 
Маринувати ліпше на 
ніч, в емальованому 
або скляному посуді. 
Ставити у холодильник.

Для жирного шашлику ліп-
ше брати м’ясо з шиї, для менш жирно-
го – вирізку. Нарізати шматками приблизно 4х4 або 5х5 см. Різати 
треба ВПОПЕРЕК ВОЛОКОН, а не вздовж! На 1 кг м’яса потрібно 
8 дрібок солі й 10 – спецій. 

НА ЧОМУ СМАЖИТИ?
Найкраще – на традиційному мангалі. Його висота має бути 

такою, щоб м’ясо було над вуглинами на висоті 10-15 см. Якщо 
нижче – підгоратиме, вище – не спечеться до готовності. На дні чи 
стінках мангала мають бути отвори для доступу повітря, інакше хо-
рошого вугілля, а отже, і шашлику не вийде.

Якщо нема мангала, можна викласти багаття з підручних не-
горючих матеріалів, скажімо, з цегли чи каміння. Ще один варіант: 
викопати ямку завглибшки 20, завдовжки 80 і завширшки 40 см. 
Результат не гірший – вуглини можна буде розкласти рівномірно 
на дні. Шампури використовуйте або з нержавійки, або дерев’яні. 
Головне, щоб ви могли рівномірно прокручувати нанизане м’ясо. 

ЯКІ ДРОВА ВЗЯТИ?
Спеціалісти рекомендують використовувати виноградну лозу. 

Категорично заборонені дрова з хвойних порід зі смолястою де-
ревиною. Для шашлику з птиці підійдуть дрова з фруктових дерев; 
для баранини та свинини – вишневі, березові чи липові. Телятину 
найліпше смажити на березі, липі або фруктових дровах.

Можна відразу купити готове вугілля, запаковане в паперові 
мішки. Достатньо лише розпалити маленьке вогнище, насипати ву-
гілля, зачекати, поки воно розгориться, і смажити шашлики. Не ви-
користовуйте бензин та керосин, щоб розпалити вогнище – інакше 
зіпсуєте страву шкідливими випарами.

смакота ТОП-15 МАРИНАДІВ 
ДЛЯ ШАШЛИКІВ 

КВІТКОВИЙ 
БАЛЬЗАМ

Цілющий напій, який підвищує 
імунітет і зміцнює нервову 

систему, готують протягом літа. 
Починаючи з весни, треба зібрати 

99 квіток: із фруктових дерев, з квітни-
ка, польових квітів, лікарських рослин, з 
овочевих культур тощо.

У трилітрову банку налити 1 л горіл-
ки й сипати туди по 1 ст. ложці зібраних 
квітів у міру їх цвітіння. Закінчують хри-
зантемами. Тоді долити банку по вінця 
горілкою й поставити в темне місце на 
7 днів. Потім процідити, макуху вики-
нути. Розводити 100 г бальзаму на 500 г 
горілки. Пити по 1 ст. ложці за 20 хв до 
їди. Можна також додавати в чай по1 ч. 
ложці.

КАКАО + КЕФІР = 
ГУСТА ЧУПРИНА

Цю маску косметологи радять 
лише брюнеткам. Отож, у 

посудині слід збити 1 ст. ложку 
какао, 1 яйце і півсклянки 
жирного кефіру. 

Маску наносити на 
вимите й підсушене 
волосся. Одягнути ша-
почку для душу або ж 
поліетиленову тор-
бинку, зверху вкутати 
рушником. Витримати 

1-1,5 год. Змити теплою 
водою. 

Таку маску слід 
робити не часті-
ше, ніж раз на 
тиждень. 

корисний рецептик

косметичка

Традиційно на 
травневі свята люди 
планують пікніки 

на свіжому повітрі. 
Сьогодні супермаркети 
пропонують великий вибір 
замаринованого м’яса 
і готового вугілля для 
приготування шашликів. 
Але цей варіант – для 
лінивих. Ми ж пропонуємо 
добірку найпопулярніших 
маринадів, аби приготувати 
смакоту власноруч.

БУЛЬБАШКОВИЙ
На 1 кг м’яса: 
• 1,5 л сильногазованої 
мінеральної води (питної, 
а не лікувально-столової) 
• 2 цибулини • 1 ч. ложка солі 
• 1 ч. ложка чорного перцю 
горошком • свіжа зелень

Цибулю накраяти кубиками, 
натерти нею м’ясо, викласти його 
в каструлю, перекладаючи гілоч-
ками зелені, цибулею, сіллю і го-
рошинами перцю. Залити водою і 
витримати від 1 год (свиняча шия) 
до 4 год (жорстка яловичина).

КЕФІРНИЙ
На 1 кг м’яса: 
• 0,5 л кефіру (жирністю 
не більш як 2,5%) • 0,5 кг цибулі 
• 10 горошин чорного перцю 
• 1 ч. ложка хмелі-сунелі

Цибулю порізати кубиками, 
трішки прим’яти, змішати з хмелі-
сунелі та сіллю. Перетерти м’ясо 
з цибулевою сумішшю, залити 
кефіром, вимішати руками, щоб 
кефір покрив кожен шматочок 
м’яса, і витримати мінімум 2 год 
на холоді.

ВИННИЙ
На 1 кг м’яса: 
• 0, 5 л червоного сухого вина 
• 2 цибулини • 1 ч. ложка солі 
• 0,5 ч. ложки чорного 
меленого перцю

Цибулю порізати кубиками 
(як на звичайну засмажку до 
супу). М’ясо ретельно розтерти 
з перцем та цибулею, залити ви-
ном і залишити маринуватися на 
ніч.

ПИВНИЙ
На 1 кг м’яса: 
• 250 мл світлого пива 
• 2 середні цибулини  
• 1 ст. ложка гірчиці в зернах
• 100 мл олії • сік половини 
лимона • по 0,5 ч. ложки 
червоного і чорного меленого 
перцю

М’ясо порізати на шматки, 
залити пивом і витримати 2 год. 
Потім пиво злити, м’ясо припра-
вити прянощами, перекласти по-
різаною на півкільця цибулею та 
залити сумішшю олії з лимонним 
соком. Залишити маринуватися 
на 10 год.

КОНЬЯЧНИЙ
На 1 кг м’яса: 
• 70 мл коньяку • 100 мл соєвого 
соусу • 1 стручок гострого 
перцю (можна замінити 
червоним меленим) • 1 ч. ложка 
чорного перцю горошком 
• 1 велика цибулина 
• 2 ст. ложки рафінованої олії

Цибулю і червоний перець 
порізати півкільцями. Порізане 
порційними шматочками м’ясо 
скласти у каструлю, перекладаю-
чи цибулею, чорним і червоним 
перцем. Коньяк, соєвий соус та 
олію збовтати до однорідності 
й залити цим маринадом м’ясо. 
Струсити каструлю, щоб у мари-

наді опинився кожен шматочок. 
Маринувати не менш як 2 год, пе-
ріодично струшуючи каструлю.

АДЖИЧНИЙ
На 1 кг м’яса: 
• 1 півлітрова баночка аджики 
• 10 горошин чорного перцю 
• 1 ч. ложка солі 
• 0,5 скл. яблучного оцту

М’ясо пересипати перцем, 
додати аджику й оцет, добре пе-
ремішати руками, маринувати 
2 год.

ЗЕЛЕНИЙ (З КІВІ)
На 1 кг м’яса: 
• 3 ківі • 1 цибулина • 1 ч. ложка 
чорного меленого перцю 
• 1 пучок петрушки

Ківі очистити від шкірки й по-
терти на найдрібнішій тертці або в 
блендері змолоти на пюре. Цибу-
лю порізати півкільцями, петруш-
ку посікти не дуже дрібно. М’ясо 
приправити перцем, перемішати 
з ківі, цибулею та зеленню і зали-
шити на 1 год. Ківі має особливу 
властивість – розм’якшувати во-
локна м’яса. Але не маринуйте 
майбутній шашлик надто довго – 
його легко пересушити.

ЛИМОННО-ОЛИВКОВИЙ
На 1 кг м’яса: 
• 0,5 скл. оливкової олії 
• сік половини лимона 
• 3 зубці часнику • 1 ч. ложка 
солі • 1 ч. ложка червоного 
меленого перцю • базилік

Часник пропустити через 
прес, додати до порізаного м’яса, 
посолити, поперчити, добре 
перемішати руками, втираючи 
спеції в кожен шматочок. Залити 
олією, перемішати. Лимон розрі-
зати навпіл і видушити сік просто 
на м’ясо, ще раз добре вимішати. 
Залишити маринуватися мінімум 
на 3 год.

З ЦИБУЛЕЮ
На 1 кг м’яса: 
• 700 г цибулі • 2 ч. ложки 
чорного меленого перцю • сіль

Цибулю почистити і натерти 
на дрібній тертці (або в блендері), 
щоб утворилося цибулеве пюре. 
Змішати його з перцем і сіллю 
та покласти туди порізане м’ясо. 
Оптимальний час маринування – 
2 год. Якщо м’ясо жорсткувате – 
3-4 год. Перед смаженням цибу-
лю з м’яса зняти.

ГРАНАТОВИЙ
На 1 кг м’яса: 
• 2 скл. гранатового соку 
• 0,5 скл. горілки • пучок кінзи 
• пучок м’яти • 1 ч. ложка 
чорного меленого перцю 
• 1 ч. ложка солі • 1 цибулина

Зелень і цибулю посікти, 
з’єднати з сіллю та перцем, на-
терти цією сумішшю порізане 
м’ясо. Викласти м’ясо в глибоку 
посудину, пересипаючи цибулею 
із зеленню. Залити гранатовим 
соком з горілкою. Маринувати 
8-10 год.

ТКЕМАЛІ
На 1 кг м’яса: 
• 300 мл сливового соусу 
«Ткемалі» • 1 ст. ложка меду 
• 3 ст. ложки олії • 1 ч. ложка 
солі, • 0,5 ч. ложки чорного 
меленого перцю.

М’ясо порізати на шматочки й 
перемішати з усіма інгредієнтами 
маринаду. Витримати 1-2 год.

ТОМАТНИЙ
На 1 кг м’яса: 
• 500 мл томатного соку, 
• 3 цибулини, • 100 мл яблучного 
оцту (можна замінити білим 
сухим вином, але не звичайним 
столовим оцтом), 
• по 0,5 ч. ложки меленого 
мускатного горіха, коріандру 
і чорного перцю

М’ясо порізати на шматочки 
й добре натерти сумішшю муска-
ту, перцю та коріандру. Цибулю 
порізати кільцями. Скласти м’ясо 
в каструлю, перекладаючи кіль-
цями. Залити сумішшю томатного 
соку і яблучного оцту. Маринува-
ти 8-10 год.

ПОМАРАНЧЕВИЙ
На 1 кг м’яса: 
• 500 мл апельсинового соку 
• 1 стручок червоного гострого 
перцю • 2 зубці часнику 
• 0,5 ч. ложки чорного меленого 
перцю • сіль 

Часник порізати на половин-
ки, перець дрібно посікти. Пере-
мішати часник, червоний, чор-
ний перець і сіль з м’ясом, залити 
апельсиновим соком. Витримати 
2 год. Якщо відчуваєте, що м’ясо 
сухувате, додайте в маринад 2 ст. 
ложки олії.

КВАСОВИЙ
На 1 кг м’яса: 
• 1 л натурального бочкового 
квасу без хімічних домішок 
• 2 цибулини • 1 ст. ложка меду 
• 1 ч. ложка солі • 1 ч. ложка 
чорного меленого перцю

Цибулю порізати півкільця-
ми. М’ясо поперчити, скласти в 
глибоку посудину, переклада-
ючи цибулею. Мед розчинити у 
квасі, залити м’ясо. Маринувати 
2-3 год. 

ЧАЙНИЙ
На 1 кг м’яса: 
• 3 цибулини • 1 ч. ложка 
чорного меленого перцю 
• 2 ст. ложки чорного чаю 
• 500 мл води

Заварити чай окропом, дати 
настоятися 15 хв, процідити. Ци-
булю порізати кубиками. М’ясо 
поперчити, перетерти з цибулею, 
залити холодним чаєм і витрима-
ти 5-6 год. 

lady.tochka.net
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КОН а не вздовж! На 1 кг м’яса потрібно
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НА ЗАМІТКУ

Маску 
вимите 
волосся. 
почку дл
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рушнико
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Найкраще смакує шашлик, замаринований власноруч
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Краще один раз вдихнути запах її волосся, один раз поцілувати її губи, ніж вічність жити без неї. 
Фільм «Місто ангелів»
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ВІВТОРОК 8 травня
06.00 Д/ф «Вони боролись 

до загину»
06.30 Докудрама 

«Мисливці на нацистів»
10.05, 04.55 «Золотий 

вересень. Хроніка 
Галичини 1939-1941»

11.05 Д/ф «Іспит на 
людяність»

12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ: 
ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ДРУГОЇ 
СВІТОВОЇ ВІЙНИ

12.01 Д/ф «Межа 
очікування»

12.50, 00.30, 03.25 Погода
13.10 :РадіоДень
14.00 Т/с «Справедливі»
16.30 Д/ф «Митрофанови: 

Історія родини військових 
батька й сина»

16.40 Д/ф «Монгол. Історія 
снайпера»

17.00 Світло
18.00 Інформаційна година
19.00 День пам’яті та 

примирення 
20.25 Наші гроші
21.00, 00.35, 03.00 Новини
21.30, 00.15 Про що співає 

Європа
22.00 Пісенний конкурс 

Євробачення 2018. 
Перший півфінал

01.30 Розсекречена історія
02.25 Галичина мілітарна. 

УПА: Галицькі месники
03.40 «Срібна земля. 

Хроніка Карпатської 
України. 1919-1939»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.10 Зона ночі

04.20 Абзац

06.10 Х/ф «Зоряний пил»

08.40 Т/с «Хроніки 

Шаннари»

17.00, 19.00 Заробітчани

21.00 Аферисти в мережах 

16+

22.00 Від пацанки до 

панянки 16+

01.50 Небачене 

Євробачення

НОВИЙ КАНАЛ
06.10 Все буде добре!

07.35 Все буде смачно!

08.30 МастерШеф 12+

15.55 Все буде добре! 12+

17.30 Вікна-Новини

18.00, 01.50 Слідство 

ведуть екстрасенси 16+

20.00 ЕксперименТИ 16+

22.00 Євробачення 2018. 

Півфінал

00.10 Один за всіх 16+

01.20 Небачене 

Євробачення 2018

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 Мультфільми
09.30 «Орел і Решка»
10.30 «Орел і Решка. На 

краю світу»
17.10 «Орел і Решка. 

Ювілейний 2»
20.00 «Орел і Решка. Рай 

та пекло»
22.00 «Орел і Решка. 

Навколосвітня подорож»
01.00 Т/с «Секс у великому 

місті»
03.00 «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 Зірковий шлях
10.10 Т/с «Аметистова 

сережка»
13.50, 15.30 Т/с 

«Незламана»
18.00, 19.45 Т/с «За 

законами воєнного 
часу-2»

22.45 Перша хвилина 
миру

23.30, 02.00 Т/с «CSI. 
Місце злочину»

01.30 Телемагазин
02.45 Реальна містика

УКРАЇНА
07.40, 13.10 Правда життя
08.40, 22.30 Цікаво.com
09.30, 17.10 Океан «Вет»
10.20 Дика природа
10.50 Африканські річки: 

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

рибалки
16.20, 20.50 Мистецтво 

виживання
18.10 Код доступу
19.00 Фантастичні історії
23.20 Любов, ненависть і 

пропаганда
01.50 Прихована 

реальність
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, 11.05 «Одруження 
наосліп»

12.20 «Одруження 
наосліп»

13.10, 14.50 «Міняю 
жінку»

17.10 Т/с «Кохання 
Мер’єм»

20.15 Х/ф «В бій ідуть 
тільки старі»

22.10, 23.05 Х/ф 
«Авіатор»

22.45 «Акція «Перша 
хвилина миру»

01.20 Х/ф «Перемагай»
05.05 Х/ф «Мисливці за 

скарбами»

1+1

06.35, 20.00 «Подробиці»
07.05 «Чекай мене. 

Україна. Зустрічі 
Перемоги»

08.35 Х/ф «Дот»
10.30, 12.25, 20.30 Т/с 

«Заради кохання я все 
зможу!»

12.00, 17.40 Новини
13.00 Х/ф «Ати-бати, 

йшли солдати...»
14.50, 15.45, 01.25 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»
19.00 Д/п «Люди 

Перемоги. Наш полк»
22.30 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
00.35 Д/п «Майор Вихор. 

Правдива історія»
02.50 Д/п «Аджимушкай. 

Підземелля смерті»
03.40 Д/п «Чорна піхота»

ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.10 
Факти

09.20, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.55 Д/ф «Вони закінчили 
війну»

11.45, 13.15 Х/ф 
«Врятування рядового 
Раяна»

15.35, 16.20 Х/ф «Лють»
18.45 Факти. Вечір
20.05 Т/с «Конвой»
23.55 Х/ф «Сволота»
01.50 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
02.35 Небачене 

Євробачення
02.50 Х/ф «Секретний 

фарватер»
03.55 Скарб нації
04.00 Еврика!

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Осляча 

шкура»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
14.00 Х/ф «Гензель і 

¥ретель»
15.00 М/с «Пригоди 

Котигорошка та його 
друзів»

16.15 Х/ф «Загублене та 
знайдене»

18.00 Т/с «ТУТ»
23.00 Щоденники Темного
00.00 Теорія зради
02.00 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька
05.40 Корисні підказки

ТЕТ
07.00, 07.35, 08.05, 08.35 

«Ранок «Нової Волині»
09.00 Серіал «Яструб і 

голубка»
13.30, 19.00 Новини
13.40, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень «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 Д/ф «Рейд. Сила 

нескорених»
18.31 Д/с «Незвичайні 

культури»
19.48 Д/с «Незвідані 

шляхи»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 М/ф «Хранителі 
історій»

06.30 У фокусі Європа
07.00 Новини «На Часі»
07.30 На часі 18:00
08.00 Новини «На Часі»
08.30 На часі 21:00
09.00 В гостях у Добрячка
09.20 Англійські Класи
09.30 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
10.00 Т/c «Справа Дойла»
10.50, 18.30, 19.05, 20.50, 

03.45, 05.45 Як це було
11.00, 17.00 Знай більше!
12.00 Т/с «Пані покоївка»
13.30 У фокусі Європа
14.00 Д/ф «Генеральна 

репетиція»
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 Відкрита влада: 

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

Повтор
00.00 Новини «На Часі»
00.30 Глобал 3000
01.00 Музика офіцерської 

слави
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
02.30 Новини «На Часі»
03.00 Т/c «Справа Дойла»
04.00 Х/ф «Суворов»

06.00 Мультфільми
08.00, 13.45, 23.45 

«Помста природи»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55 «Чорнобиль. 

Розщеплені на атоми»

2+2 15.30 Х/ф «Посилка»
17.25 «Загублений світ»
19.25 Т/с «Ментівські 

війни. Одеса»
20.30, 22.05 Т/с «Кістки 

11»
00.10 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.40 «Облом.UA.» Фільм «Авіатор»

22:10

criticsroundup.com

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, 10.50, 14.55 Погода
09.40 Д/с «Велике 

фотополювання Дага 
Гарднера»

10.35, 16.35 Телепродаж
11.00 Д/ц «Столика Японія»
11.40 Д/ц «Двоколісні 

хроніки»
12.00 Д/ц Смачні історії
12.55, 15.00 Лайфхак 

українською
13.10 :РадіоДень
13.55 Перша шпальта
14.30 :Радіо. День. 

Євробачення
15.25 М/с «Гон»
17.00 Розсекречена історія
18.00 Інформаційна година
19.00 «Юзівська весна: як 

ми боролись за Донецьк»
19.40 До справи
20.15, 01.10 Війна і мир
21.30 Щоденник 

Євробачення-2018
21.45 «Нацвідбір на 

Євробачення-2018»
23.00 Д/с «Дивовижні 

міста світу»
00.00 С/р «Обличчя війни»
01.50 «Вони боролись до 

загину»
03.20 Посттравматичний 

синдром

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, 15.10 «Міняю 

жінку»
17.10 Т/с «Кохання 

Мер’єм»
20.15, 01.15 Х/ф «Втеча з 

Шоушенка»
23.00 Х/ф «Мисливці за 

скарбами»

06.10, 22.30 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00 «Готуємо разом»
08.00 «Орел і решка. Рай 

і пекло»
09.50, 20.30 Т/с «Заради 

кохання я все зможу!»
11.45, 12.25 Х/ф 

«Максим Перепелиця»
12.00, 17.40 Новини
14.10 Х/ф «Я тебе ніколи 

не забуду»
16.00 «Чекай мене. 

Україна»
18.00, 04.15 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.05 «Подробиці»
00.25 Х/ф «У небі «Нічні 

відьми»
02.35 «Скептик 3»
03.00 «Орел і Решка. 

Шопінг»
05.00 «Top Shop»

05.10, 04.25, 08.45, 12.45, 
15.45 Факти

05.40, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.30 Ранок у великому 
місті

09.20 Надзвичайні 
новини. Підсумки

10.05 Х/ф «Перший 
лицар»

13.20 Х/ф «Останні 
лицарі»

15.30, 16.20 Х/ф «Робін 
Гуд»

18.45 Факти. Вечір
20.05 Х/ф «Лють»
22.35 Свобода слова
00.50 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
02.20 Х/ф «Я – Хортиця»
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!

06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Софія Перша. 

Жила собі принцеса»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00 Чотири весілля
13.00 Казки У Кіно
14.00, 22.00 Знай наших!
15.00 Віталька
16.15 М/с «Веселі історії 

від Шрека, Панди та 
друзів з Мадагаскару»

18.00 Готель Галіція
19.30 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Танька і Володька
23.00 Країна У
00.00 Щоденники Темного
00.30 Х/ф «Страчені 

світанки»
02.15 Х/ф «Назар 

Стодоля»

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

09.00 «Енеїда»
13.30, 19.00 Новини
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 «Олесь 

Шевченко. Як на 
сповіді»

17.36 Д/ф «Кенгір. Сорок 
днів свободи»

18.31 Д/с «Незвичайні 
культури»

19.20 Погода
19.48 Д/ф «Сонар»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.05, 15.55 Все буде 
добре!

07.30 Все буде смачно!
09.30 Світами за скарбами 

12+
11.45 Х/ф «Небезпечно 

для життя!»
13.30 Битва екстрасенсів 

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

Нова історія»
19.55, 22.40, 01.30 

Слідство ведуть 
екстрасенси 16+

23.35 Один за всіх 16+
00.55 Небачене 

Євробачення 2018

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

Шопінг»
11.25 «Орел і Решка. На 

краю світу»
12.15, 20.00 

«Орел і Решка. 
Перезавантаження»

13.15, 21.00 «Орел і 
Решка. Рай та пекло»

14.15 «Орел і Решка. 
Ювілейний 2»

22.00 «Вірю не Вірю»
23.00 Х/ф «Екстрасенс 2: 

Лабіринти розуму»
00.50 Х/ф «Залізний 

лицар»
02.45 «Нічне життя»

03.00, 01.55 Зона ночі
03.20 Абзац
05.09, 06.49 Kids Time
05.10 М/ф «Лісова братва»
06.50 Т/с «Бібліотекарі»
11.00 Х/ф «Сигнал»
13.00 Х/ф «Острів»
15.50 Х/ф 

«Трансформери: Час 
вимирання»

19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.20 Таємний агент. 

Пост-шоу
00.00 Х/ф «Cупернова»
01.50 Служба розшуку 

дітей

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00, 02.15 
Сьогодні

09.30 Зірковий шлях
10.45, 03.00 Реальна 

містика
13.45, 15.30 Т/с «Я ніколи 

не плачу»
18.20, 19.45 Т/с «За 

законами воєнного 
часу-2»

23.30 Х/ф «Судний день»
01.40 Телемагазин

06.00 Бандитська Одеса
07.40, 13.10 Правда життя
08.40, 22.30 Цікаво.com
09.30, 17.10 Океан «Вет»
10.20 Дика природа
11.20 Наші
12.20 Брама часу
14.10 Речовий доказ
15.20, 21.40 Відчайдушні 

рибалки
16.20, 20.50 Мистецтво 

виживання
18.10 Код доступу
19.00 Фантастичні історії
23.20 Любов, ненависть і 

пропаганда
00.20 Мегазаводи
01.10 Містична Україна
02.40 Володимир Івасюк
03.30 Великі українці

ПОНЕДІЛОК 7 травняUA: 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 Новини «На часі». 
Спецвипуск

08.30 На Часі. Субота. 
Повтор

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

кишені»
10.00 Огляд світових 

подій
10.30 Завтра-сьогодні
11.00, 17.00 Знай більше!
12.00 Т/с «Пані покоївка»
13.30 Євромакс
14.00 Музика офіцерської 

слави

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
18.30, 19.10, 20.50, 00.30, 

03.45 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»
22.00 Т/с «Пані покоївка»
23.30 На часі 18:00
00.00 Новини «На Часі»
00.40 МузейОк
01.00 Д/ф «Генеральна 

репетиція»
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
02.30 Новини «На Часі»
03.00 Т/с «Справа Дойла»
04.00 Х/ф «Світлий 

шлях»

06.00 Мультфільми
08.00 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
09.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАІ»
10.50 Т/с «Стоматолог»
14.40 Х/ф «Віддача»

2+2 16.25 Х/ф «Найкращі 
серед найкращих»

19.25 Т/с «Ментівські 
війни. Одеса»

20.30, 22.05 Т/с «Кістки 
11»

23.45 Х/ф «Найкращі 
серед найкращих 2»

01.40 «Помста природи»

НТН

06.45 Х/ф «Викуп»

08.30 «Свідок. Агенти»

09.05 Х/ф «Штольня»

10.45 «Кримінальні 

справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.30 «Свідок»

12.50 «Життя на грані»

14.35 «Легенди карного 

розшуку»

15.30, 16.55 «Апокаліпсис. 

Друга світова війна»

19.30, 00.50 Т/с 

«Альпійський патруль»

22.15, 23.45 Т/с 

«Спадщина»

03.00 «Випадковий 

свідок»

03.20 «Речовий доказ»

НТН

05.20 «Легенди 
бандитської Одеси»

06.35 Х/ф «Доля 
людини»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Балада про 

солдата»
10.45 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.30 «Свідок»
12.50 «Життя на грані»
14.30 «Легенди карного 

розшуку»
15.30, 16.50 «Апокаліпсис. 

Друга світова війна»
19.30 Т/с «Альпійський 

патруль»
22.15, 23.50 Т/с 

«Спадщина»
00.55 Т/с «Альпійський 

патруль»
03.00 «Випадковий 

свідок»
03.10 «Речовий доказ»
04.40 «Правда життя. 

Професії»

Серіал «У небі «Нічні відьми»

00:25

tvbesedka.com
.ua
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ЧЕТВЕР 10 травня

СЕРЕДА 9 травня
06.00 Д/ф «Вони боролись 

до загину»
06.30 Докудрама 

«Мисливці на нацистів»
08.50 День пам’яті 

та примирення. 
Спецпроект

10.20 Д/ф «Одесити на 
Донбасі»

11.25 Д/ф «Війна на 
нульовому кілометрі»

12.30 «Юзівська весна: 
як ми боролись за 
Донецьк»

13.10 :РадіоДень
14.00 Т/с «Справедливі»
17.20 Х/ф «Сила волі»
19.55 Д/ф «Перехрестя 

Балу»
21.00, 00.40, 03.00 Новини
21.30 Щоденник 

Євробачення-2018
21.45 Євгена Хмари 

«Знамення»
23.15 Д/с «Дивовижні 

міста світу»
00.15 Д/ц «Гордість світу»
01.10 Світло
02.05 «Легіон. Хроніка 

Української Галицької 
армії»

03.25, 05.50 Погода
03.40 «Хроніка Української 

повстанської Армії. 
1942-1954»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.00 Зона ночі
03.40 Абзац
05.29, 06.49 Kids Time
05.30 М/с «Дракони. 

Перегони безтрашних»
06.50 М/ф «Хранителі 

снів»
08.50 Т/с «Хроніки 

Шаннари»
17.00, 19.00, 22.00 Від 

пацанки до панянки 16+
21.00 Аферисти в мережах 

16+
01.55 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
03.30 Х/ф «Доля людини»
05.40 Х/ф «Балада про 

солдата»
07.25 Х/ф «А зорі тут 

тихі»
11.10 Т/с «Поділись 

щастям своїм»
15.55 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.40 МастерШеф. 

Кулінарний випускний 
12+

23.45 Один за всіх 16+
00.55 Небачене 

Євробачення 2018
01.30 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

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

Шопінг»
11.25, 14.15, 00.00 «Орел і 

Решка. На краю світу»
12.15, 20.00 

«Орел і Решка. 
Перезавантаження»

13.15, 21.00 «Орел і 
Решка. Рай та пекло»

16.10 «Орел і Решка. 
Ювілейний 2»

17.10 «Орел і Решка. 
Навколосвітня подорож»

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

місті»
03.00 «Нічне життя»

К1
06.00, 15.00, 19.00, 02.45 

Сьогодні
07.00, 10.30 Т/с 

«Незламана»
10.00 Присяга солдатів 

строкової служби 101 
Бригади Генштабу

11.10, 15.15, 19.40 Т/с 
«За законами воєнного 
часу-2»

20.25 Футбол. Фінал Кубка 
України. «Шахтар»- 
«Динамо»

23.00 Х/ф «Горець»
01.15 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
03.25 Реальна містика

УКРАЇНА
08.20 Аджимушкай. 

Підземелля смерті
09.20 Місто
10.10 Україна: забута 

історія
11.00 Любов, ненависть і 

пропаганда
13.20 Правда про вітаміни
14.20 Дивовижний 

Сінгапур
17.10 Відчайдушні 

рибалки
18.10 Чорна піхота
19.10 Майор «Вихор»
20.10 1377 спалених заживо
21.00 Японія: падіння 

імперії
22.00 Невада: ядерна 

таємниця
23.00 Мегазаводи
00.40 Містична Україна

МЕГА

07.00 «Українські сенсації»

07.55, 19.30, 05.35 «ТСН»

08.50, 04.15 Х/ф «Ати-

бати, йшли солдати»

10.40 Т/с «Завтра буде 

завтра»

20.15 Х/ф «Кіборги»

22.30 «100 днів над 

прірвою»

00.40 Х/ф «Дачна 

поїздка сержанта 

Цибулі»

05.50 Х/ф «Вони 

боролися за Родину»

07.00 Марафон «Наша 

Перемога»

12.00 Х/ф «У бій ідуть 

одні «старі»

13.30, 22.30 Т/с 

«Добровольці»

20.00, 03.05 «Подробиці»

20.30 Концерт «Перемога. 

Одна на всіх»

03.35 «Орел і Решка. 

Шопінг»

04.45 «Top Shop»

05.15 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

1+1 ІНТЕР

05.20 Громадянська 
оборона

06.10, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.50, 04.50 Т/с «Відділ 
44»

08.40, 13.05 Т/с «Пес»
12.45, 04.30 Факти
15.00 Т/с «Конвой»
18.45 Факти. Вечір
20.05 Т/с «Один у полі 

воїн»
23.55 Х/ф «Епоха героїв»
01.40 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
02.35 Х/ф «Секретний 

фарватер»
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 Т/с «ТУТ»
14.30 М/с «Веселі історії 

від Шрека, Панди та 
друзів з Мадагаскару»

18.00 Готель Галіція
19.30 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Танька і Володька
22.00 Знай наших!
23.00 Країна У
00.00 Теорія зради
02.00 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька
05.40 Корисні підказки

ТЕТ06.00 М/ф «Хранителі 
історій»

06.30 Глобал 3000
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, 

21.45, 00.15, 02.45, 
03.45 Як це було

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

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

кишені»

АВЕРС 16.00 Концерт ансамблю 
Збройних сил України

17.30 Завтра сьогодні
18.00 На Часі 18.00
18.45 Новини «На Часі» 

Спецвипуск
19.00, 20.45 Вголос
19.15 Спецпроект «Право 

на крила»
21.00 На Часі 21.00
21.30 Новини «На Часі» 

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

Спецвипуск
00.30 Концерт ансамблю 

Збройних сил України
02.00 На Часі 21.00 

Повтор
02.30 Новини «На Часі» 

Спецвипуск
03.00 Т/c «Справа Дойла»
04.00 Х/ф «Кутузов»
05.30 Музична скринька

06.00 Мультфільми
08.00 «Він, вона та 

телевізор»
09.35 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАІ»
10.55 «Загублений світ»
13.15 Х/ф «Найкращі 

серед найкращих 3»

2+2 15.00 Х/ф «Гвардія 2»
16.50 Х/ф «Дніпровський 

рубіж»
19.25 Т/с «Ментівські 

війни. Одеса»
20.30, 22.05 Т/с «Кістки 11»
23.45 Т/с «Безсмертний»
00.35 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.40 «Облом.UA.»

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

07.30, 08.00, 19.00 Новини
09.00 Серіал «Яструб і 

голубка»
13.30 Лайфхак українською
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»
17.00 «19-ти річний 

командир»
17.10 «Наші гроші»
17.36 Д/ф «Командарм»
18.31 Д/с «Незвичайні 

культури»
19.48 Д/с «Неповторна 

природа»
20.14 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

06.15 Х/ф «Професор у 
законі»

08.35 Х/ф 
«Неприборканий»

11.00 Х/ф «Укол 
парасолькою»

12.50 Х/ф «Тримай у полі 
зору»

14.40 Х/ф «Іграшка»
16.30, 19.00, 02.50 

«Свідок»
16.50 Х/ф «Фантомас»
19.30 Х/ф «Фантомас 

розбушувався»
21.25 Х/ф «Фантомас 

проти Скотланд-Ярду»
23.10 Т/с «Спадщина»
01.15 Х/ф «Шах і мат»
03.20 «Випадковий 

свідок»
03.50 «Речовий доказ»

06.00, 16.10 М/с «Чорний 
Джек»

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 
21.00, 00.35 Новини

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

09.30 Щоденник 
Євробачення-2018

09.40, 19.55 Д/с «Велике 
фотополювання Дага 
Гарднера»

10.35, 16.35 Телепродаж
11.00 Д/ц «Столика 

Японія»
11.45 Д/ц «Двоколісні 

хроніки»
12.00 Д/ц Смачні історії
13.10 :РадіоДень
13.55, 01.30 До справи
14.20, 00.30, 02.00 Погода
14.30 :Радіо. День. 

Євробачення
15.10 Лайфхак 

українською
15.25 М/с «Гон»
17.00 Складна розмова
17.25, 19.00 #ВУКРАЇНІ
18.00 Інформаційна година
19.25 Перший на селі
20.25 Схеми. Корупція в 

деталях
21.30 Про що співає Європа
22.00 Пісенний конкурс 

Євробачення 2018. 
Другий півфінал

02.05 Д/ц «Смачні історії»
04.00 Д/ц «Мистецький 

пульс Америки»
04.55 Інтермаріум

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.05 Зона ночі
03.10 Абзац
04.59, 06.09 Kids Time
05.00 М/с «Дракони. 

Перегони безтрашних»
06.10 Х/ф «Мишаче 

полювання»
08.10 Т/с «Бібліотекарі»
12.50 Х/ф «Зоряний пил»
15.10 Х/ф «Каблучка 

дракона»
17.00, 19.00 Хто зверху 12+
21.00 Аферисти в мережах
22.00 Варьяти
02.00 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.30, 15.55 Все буде 

добре!
08.00 МастерШеф 12+
11.15 Хата на тата 12+
17.30 Вікна-Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00 Я соромлюсь свого 

тіла 16+
22.00 Євробачення 2018. 

Півфінал
00.05 Один за всіх 16+
01.15 Небачене 

Євробачення 2018
01.45 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

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

Шопінг»
11.25 «Орел і Решка. На 

краю світу»
12.15, 20.00 

«Орел і Решка. 
Перезавантаження»

13.15, 21.00 «Орел і 
Решка. Рай та пекло»

14.15, 00.00 «Орел і 
Решка. Ювілейний 2»

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

місті»
03.30 «Нічне життя»

К1
06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Батько-

одинак»
18.00 Т/с «Обручка з 

рубіном»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Х/ф «Прощаюся 

востаннє»
23.20 Контролер
00.00 Д/ф «Процес: 

Російська держава проти 
Олега Сенцова»

01.40 Телемагазин
02.10 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.40, 13.10 Правда життя
08.40, 22.30 Цікаво.com
09.30, 17.10 Океан «Вет»
10.20 Дивовижний 

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

рибалки
16.20, 20.50 Мистецтво 

виживання
18.10 Код доступу
19.00 Фантастичні історії
23.20 Любов, ненависть і 

пропаганда
00.20 Мегазаводи
01.10 Скарб.UA

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»

10.45, 12.20 «Одруження 

наосліп»

12.30, 13.55, 15.15 «Міняю 

жінку»

17.10 Т/с «Кохання 

Мер’єм»

20.15 Х/ф «Австралія»

23.25, 01.50 Х/ф «Ронін»

06.00 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»

10.25, 12.25, 20.30 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!»

13.00 Х/ф «Женя, 
Женечка і «катюша»

14.50, 15.45, 16.45 
«Речдок»

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

20.00 «Подробиці»
00.20 Х/ф «Двадцять 

днів без війни»
02.25 «Орел і Решка. 

Шопінг»
05.15 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

05.40 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.30 
Факти

09.20, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Секретний фронт
11.25, 13.20 Х/ф 

«Операція «Валькірія»
14.10, 16.20 Т/с «Один у 

полі воїн»
18.45 Факти. Вечір
20.05 Х/ф «Червоний»
22.10 Т/с «Останній 

бронепоїзд»
02.15 Х/ф «Секретний 

фарватер»
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
09.15 Х/ф «Загублене та 

знайдене»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00 Чотири весілля
13.00 Казки У Кіно
14.00, 22.00 Знай наших!
15.00, 03.20 Віталька
16.15 М/с «Веселі історії 

від Шрека, Панди та 
друзів з Мадагаскару»

18.00 Готель Галіція
19.30 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Танька і Володька
23.00 Країна У
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. 
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»
13.30 Спецпроект «Право 

на крила»

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»
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 Музика офіцерської 

слави
02.00 На Часі 21.00 

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

корабля»
05.30 Музична скринька

06.00 Мультфільми
08.00 «Він, вона та 

телевізор»
08.45, 23.45 Т/с 

«Безсмертний»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.25 «Загублений 

2+2 світ»
12.55, 02.40 «Облом.UA.»
15.10 Х/ф «Термінова 

доставка»
19.25 Т/с «Ментівські 

війни. Одеса»
20.30, 22.05 Т/с «Кістки 

11»
00.35 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

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

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

09.00 Серіал «Яструб і 
голубка»

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 «Складна розмова»
17.36 Д/ф «Дебальцеве»
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. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

07.00 Х/ф «Не було б 

щастя...»

08.15 Х/ф «Професор у 

законі»

10.40 «Кримінальні 

справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.30 «Свідок»

12.50 «Апокаліпсис. Друга 

світова війна»

16.00, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»

19.30, 00.50 Т/с 

«Альпійський патруль»

22.15, 23.45 Т/с 

«Спадщина»

03.00 «Випадковий 

свідок»

03.20 «Речовий доказ»

НЕ СТАЛО АКТОРА ЗІ 
«СВАТІВ»  

Помер народний та заслужений 
артист України, відомий актор 

театру і кіно Олег Треповський. 
Артистові було всього 52 роки, 
повідомляє «МедіаНяня».

З 1992 року Олег 
працював у Націо-
нальному академічно-
му театрі російської 
драми імені Лесі Укра-
їнки, знявся в десятках 
популярних фільмів 
і серіалів, серед яких 
«День народження 
Буржуя», «Свати» та 
«Слуга народу».

У 1995 році дебю-
тував у кіно. Першу роль Треповський зі-
грав у фільмі «Вальдшнепи». У 2011 році 
став Народним артистом України. 

У 2017-му його номінували на «Золо-
ту Дзиґу» в категорії «Найкраща чоловіча 
роль» за знімання у фільмі Павла Острікова 
«Ґолден лав». 

memento mori

Фільм «Кіборги»

20:15

zn.ua

Фільм «Червоний»

20:05

golospravdy.com

ABBA ПОВЕРТАЄТЬСЯ 

Легендарний шведський гурт 
ABBA несподівано вирішив 

возз’єднатися після 35-річної перерви 
й подарувати багатомільйонній армії 
своїх фанів нові пісні, пише «ТаблоID». 

Агнета Фельтскуг, Бйорн Ульвеус, Бен-
ні Андерссон та Анні-Фрід Люнгстад уже 
створили дві нові композицї. Першу, яка 
називається I Still Have Faith In You («Я все 
ще маю віру в тебе»), артисти обіцяють 
представити уже в грудні.

«То було так, ніби час стояв на місці, а 
ми лише розійшлися на невеличкі кані-
кули. Надзвичайно радісний досвід», – ді-
ляться виконавці.  

У 2016 році гурт вже збирався разом із 
нагоди свого 50-річчя. А торік колектив на-
думав вирушити у віртуальне турне. Саме 
це й надихнуло артистів записати нові пісні.

музика

m
ediaset.es

zik.ua



Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
м. Луцьк, вул. Винниченка, 26 Волинь спортивна – Волинь майбутньогоВолинь спортивна – Волинь майбутнього

З 2016 року Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» реалізовує проект «Підтримка 
команд з ігрових видів спорту». У рамках 
цього проекту юнакам, молодіжним 
командам надають підтримку для 
участі у всеукраїнських та міжнародних 
змаганнях. Це дає їм можливість 
покращувати спортивні навики та в 
перспективі поповнювати лави збірних 
команд України, клубів Суперліги та 
Прем’єр-ліги.

ЗМАГАННЯ
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УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

k

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

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

Iгор ПАЛИЦЯ  

ГРАЦІЙНІСТЬ РУХІВ І ВІРА В ПЕРЕМОГУ: 
У ЛУЦЬКУ ВІДБУВСЯ ВІДКРИТИЙ 
ЧЕМПІОНАТ ЗІ СПОРТИВНОЇ АКРОБАТИКИ

СЕРГІЙ СМІТЮХ: «ОДНА ГРА НА ХОРОШОМУ 
РІВНІ ЗАМІНЯЄ МІСЯЦЬ ТРЕНУВАНЬ» 

ВОЛИНЬ СПОРТИВНА

Свято краси й грації 
панувало цими вихідними 

в спеціалізованому залі 
спортивної акробатики 
обласної дитячо-юнацької 
спортивної школи. Близько 
сотні юних спортсменів 
приїхали до обласного центру 
Волині на Четвертий відкритий 
чемпіонат міста Луцька зі 
спортивної акробатики, що 
відбувався 28-29 квітня. Другий 
рік поспіль захід проходить за 
підтримки Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом».

Цього року демонстрували ак-
робатичну техніку та змагалися за 
першість юні спортсмени з Одеси, 
Львова, Дрогобича, Умані, Києва та 
вихованці відділення спортивної 
акробатики ОДЮСШ міста Луцька. 

Головний суддя змагань, заслу-
жений тренер України, старший тре-
нер відділення спортивної акроба-
тики Олена Кришпінович зазначила, 
що з кожним роком чемпіонат наби-
рає все більших обертів. Вона поба-
жала учасникам вдалих виступів, а 
глядачам – задоволення від дійства. 

– Я дуже вдячна тим спортсме-
нам і тренерам, які привозять до нас 
дітей. Сподіваюся, що наш турнір і 
в майбутньому розвиватиметься. 
Цьогоріч до нас вперше приїхали 
учасники з Умані. Хочеться бачити й 
спортсменів з інших міст. Проте, на 
жаль, у нас маленький зал, кількість 
учасників, яких ми можемо прийня-
ти, обмежена, – зазначила тренер. 

– Також дякую тим, хто допомагає 
в організації турніру – Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» і Департа-
менту сім’ї, молоді та спорту Луць-
кої міської ради. 

Олена Юріївна розповіла, що 
крім учасників, які виступають у ві-
ковій категорії 12-18 та 13-19 років, 
у чемпіонаті беруть участь і менші 
діти. Навіть є двоє шестирічних 
учасників, які на високому рівні 
представляють своє місто.

Враженнями від чемпіонату 
поділилася й тренер із Дрогобича 
Жанна Жгута, яка привезла своїх 
вихованців на змагання:

– У Луцьку я вперше. Ми вже 
гуляли містом, були в замку. Скрізь 
дуже гарно. Щодо змагань, то тут 
панує дружна атмосфера між тре-
нерами, спортсменами, глядачами. 
Загалом у нас в акробатиці тільки 
так, по-іншому бути не може. Також 
я приємно вражена рівнем луцьких 
акробатів. Відразу видно високу 
технічну підготовку. 

Хвилювання учасників і трене-
рів, стильні костюми, граційні рухи, 
захопливі акробатичні номери – 
чемпіонат зі спортивної акробатики 
став справжнім святом краси та ви-
тривалості.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Відділення спортивної акробатики ОДЮСШ функціонує 
14 років. За цей час завдяки наполегливій праці та 
тривалим тренуванням вдалося досягнути багато 
успіхів. Підготовлено більш як десять майстрів 
спорту України, вихованці ОДЮСШ неодноразово 
ставали переможцями та призерами чемпіонатів 
і кубків України й міжнародних змагань. Найбільше 
досягнення, яким пишається не лише Волинь, а й уся 
країна, – срібло, яке цього року привезла волинська 
акробатична група в складі Дарини Помяновської, 
Олександри Мальчук, Вікторії Куніцкої з чемпіонату 
світу, що проходив у Бельгії. Тож розпочали Четвертий 
відкритий чемпіонат міста Луцька зі спортивної 
акробатики з вручення відзнаки талановитим 
спортсменкам. 

Волинська акробатична група 
виборола срібло на чемпіонаті світу

Розвиток дитячого баскетболу в 
Україні має низку серйозних проблем. 
Відсутність належного фінансування та 
тренувальної бази, нестача кадрів... Без 
будь-якої іронії можна сказати: тримається 
він на ентузіазмі небайдужих людей. 
Тренер з двадцятирічним досвідом 
Сергій Смітюх – один з тих, хто знає про 
ситуацію зсередини. Тривалий час він 
був головним тренером баскетбольної 
команди «Волиньбаскет». Зараз навчає 
баскетбольної майстерності вихованців 
Комплексної дитячо-юнацької спортивної 
школи №1 Луцької міської ради (КДЮСШ) 
та є президентом ГО «БК «Волиньбаскет». 
Сергій Смітюх розповів про проблеми 
та перспективи розвитку баскетболу на 
Волині, зокрема серед дітей.

– Сергію Володимировичу, чим вирізня-
ється баскетбол з-поміж інших ігрових видів 
спорту?

– Баскетбол – динамічна інтелектуальна 
гра. Його ще називають швидкими шахами. 
Тут відведений певний часовий відрізок. Якщо 
за 24 секунди гравець не ухвалив правильного 
рішення, він просто втрачає м’яча. За останні 
п’ять років цей вид спорту дещо видозмінився 
в бік атлетизму. Під час гри відбувається бага-
то силової і контактної боротьби. Це єдиний 
з видів спорту, де індивідуально сильний гра-
вець один в один обіграє конкурента.  

– Чи популярний баскетбол серед сучас-
них дітей?

– Є дуже багато дітей, охочих грати в бас-
кетбол. Проблема в іншому – бракує тренерів. 
На таку зарплату ніхто не хоче йти працюва-
ти. Адже тренер не лише навчає дітей. На його 
плечі лягає купа проблем: відсутність трену-
вальної бази, інвентарю, коштів... Набрати 
групи дітей не проблема, але потрібно, щоб 
були відповідні умови для тренувань. На Во-
лині для розвитку дитячого баскетболу немає 
бази. Ми тренуємося у школах, де майданчики 
не відповідають стандартам. Є ігрові момен-

ти, які просто неможливо опанувати в таких 
умовах. 

– Дитяча команда «КДЮСШ – Во линь бас-
кет’03» взяла участь у Всеукраїнській юнаць-
кій баскетбольній лізі. Розкажіть про ці зма-
гання. Чи були готові до таких результатів?

– На цих змаганнях представлена кожна 
вікова категорія. Команди, які мають фінансу-
вання, заявляються кількома групами. Волинь 
представили юнаки 2003 року народження й 
молодші. Ми не потрапили в дванадцятку. Зі-
грали один тур у Вінниці, в Житомир не поїха-
ли – не було коштів. Команда пропустила чо-
тири гри й не отримала залікових балів. Якби 

навіть і програли, то отримали б по одному 
очку за кожну гру. Ми дуже мало грали. Ро-
зумієте, можна тренуватися до досконалості, 
але тренування змагань не замінять. Одна гра 
на хорошому рівні заміняє місяць тренувань. 
А якщо ти їдеш на турнір, граєш три-чотири 
гри. Діти мають змагатися, їздити, грати. Інак-
ше їм стає нецікаво. А все зводиться до того, 
що нема коштів. Тренери змушені самі шукати 
спонсорів. А як їх шукати, якщо держава не 
стимулює, не створює жодних передумов для 
того, щоб заохотити меценатів? 

– Що потрібно для того, аби підняти рі-
вень дитячого спорту в Україні?

– Головна проблема – відсутність коштів. 
Як можна розвивати спорт, якщо на одну ві-
кову категорію юнацької ліги на рік потрібно 
100-150 тис. грн? У мене зараз дві вікові кате-
горії, то треба хоча б 200 тис. грн. За ці гроші я 
відвозив би команду на змагання. Нам усього 
на баскетбол дали 110 тис. грн на весь рік. Це 
дуже мала сума. Добре, що є люди, які допо-
магають. Котрий рік поспіль кошти на одну 
вікову категорію виділяє Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Ця підтримка для нас дуже 
важлива. Має бути якесь консолідоване рі-
шення. Батьки, які віддають дитину на баскет-
бол, мають бачити, яка в неї перспектива. Буде 
тренуватися вона п’ять-сім років, а що далі? 
Має бути в Луцьку хоча б одна професійна ко-
манда. Де діти з міста й області мали б змогу, 
не виїжджаючи нікуди, досягнути в баскетбо-
лі певного рівня. Це й імідж міста, і корисне 
дозвілля для його жителів. 

– Для досягнення певного результату по-
трібно, щоб і сам гравець доклав чимало зу-
силь. Який режим юного баскетболіста?

– У баскетболі дуже довга дорога до визна-
ння. Для того щоб заробляти нормальні гроші, 
потрібен час. Деколи варто й самому вкладати 
кошти в себе, щоб досягти якогось рівня. З ве-
ликого потоку гравців професійними стають 
одиниці. Не всі спроможні й мають бажання 
тренуватися двічі на день. Не всі здатні терпі-
ти. Щодо тренувань, то, приміром, гравці 2003 
року народження мають тренуватися щодня. 
Максимум може бути два вихідні – відновлю-
вальні дні. По можливості двічі на тиждень ми 
відвідуємо басейн. Вода має відновлювальну 
властивість, виганяє молочну кислоту з м’язів. 
Це хороший релакс, після якого потрібен від-
починок. Що старший вік дітей, то довший 
тренувальний процес потрібен. А змагання 
мають бути щовихідних. 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Сергій Смітюх – тренер 
з 20-літнім стажем

«КДЮСШ – Волиньбаскет’03» на змаганнях 
Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги

Дівчата заворожують своєю пластикою Тут народжується пристрасть
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ІГОР ПАЛИЦЯ: 
«ІНІЦІАТИВА МАЄ 
ЙТИ ВІД ЛЮДЕЙ»

ВРЯТУВАТИ «ВОЛИНЬТОРФ»

ВІЗИТ

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ

Ремонт, закупівля 
обладнання та невизначена 

ситуація з фінансуванням – 
головні питання, які турбують 
медиків Торчинської районної 
лікарні. 

У медичному закладі з робочим 
візитом побували голова Волин-
ської обласної ради Ігор Палиця, 
голова фракції «УКРОП» у Волинь-
раді Вячеслав Рубльов та голова 
Луцької районної ради Валентин 
Приходько.

Торчинська лікарня розрахова-
на на 51 ліжко-місце, проте медич-
ні послуги тут отримують жителі 
не тільки селища, а й інших насе-
лених пунктів, районів та навіть із 
сусідніх ОТГ. Тож крім коштів з 
медичної субвенції, яка надходить 
медзакладу за надання послуг 
немісцевим жителям, установа 
отримує гроші за надання стра-
хових послуг. Завдяки співпраці з 
ПрАТ «Волиньхолдинг», де працює 
близько тисячі осіб, лікарня укла-
ла договори зі страховими компа-
ніями та обслуговує працівників 
підприємства. Також налагоджено 
роботу керівництва лікарні з де-
путатами Луцької районної ради в 
плані фінансування установи.

– Завдяки сприянню Луцької 
районної ради Торчинська лікарня 
впродовж останніх кількох років 
змогла придбати медичне облад-
нання на 4 млн грн, – розповів го-
ловний лікар Андрій Коновал.

Проте, за словами головного 
медика закладу, нерозв’язаним є 
питання енергозбереження, зо-
крема утеплення фасаду, заміна ві-
кон, дверей та ремонт даху. Також 
проб лемним питанням для лікарні 
є придбання рентгенапарата.

– Ми робимо знімки, опроміню-
ючи людей, а зараз можна купити 
апаратуру, яка дозволяє відмови-
тися від паперових носіїв, викорис-
товуючи оцифровану інформацію. 
Цей апарат коштує приблизно 3 млн 

грн, – констатує головний лікар. 
– Нам ще далеко до того ідеального 
стану, який хотілося б забезпечити 
для комфортного перебування хво-
рих. Тривалий час медицину фінан-
сували за залишковим принципом і 
на такі лікарні, як наша, бракувало 
грошей. Кошти здебільшого спря-
мовували на центральні медичні 
заклади. Проте люди, які живуть у 
віддалених селах, також потребу-
ють медичної допомоги.

За словами голови обласної 
ради Ігоря Палиці, депутатський 
корпус працює над тим, аби медич-
ні заклади, освітні установи отри-
мували більше коштів та змогли 
оновити матеріальну базу.

– У результаті наступного пере-
розподілу бюджету ми знову забе-
ремо 2/3 коштів на медицину. Поки 
не буде медицини, спорту та освіти, 
область не розвиватиметься, і наші 
діти й далі виїжджатимуть за кор-
дон. Ми допомагатимемо чим мо-
жемо, головне – наявність ініціати-

ви знизу, – наголосив Ігор Палиця.
Крім того, очільник депутат-

ського корпусу зазначив, що май-
бутнє – за страховою медициною.

– Сподіваюся, що більше кош-
тів виділятимуть на профілактику 
захворювань. Цього наших людей 
треба вчити й переконувати їх у 
тому, що потрібно проходити діа-
гностику. Запрацює страхова меди-
цина, адже без неї не буде рефор-
мування медичної галузі. Цей етап 
потрібно пройти, всі країни його 
проходили – і Польща, і Литва, і 
Латвія, і Грузія, – зауважив Ігор 
Палиця.

Того ж дня він відвідав Тор-
чинський професійний ліцей. Там 
навчається більш як 300 учнів, які 
здобувають робітничі професії – 
малярів, столярів, штукатурів, ку-
харів, будівельників тощо. Невдов-
зі цей навчальний заклад перейде в 
статус підприємства обласної ко-
мунальної власності й буде фінан-
суватися з бюджету Волині.

– Децентралізація ніби відбу-
вається, а грошей на місцях більше 
не стає. Із кожним роком ми діли-
мо фактично одну й ту саму суму, а 
додаються професійно-технічні на-
вчальні заклади, медицина. Ніхто 
не знає, як будуть функціонувати 
госпітальні округи і що буде з пер-
винними та вторинними медични-
ми ланками. Хто їх фінансуватиме? 
Цього ще поки ніхто не знає, але є 
усвідомлення, що все скинуть на 
обласні бюджети. І якщо у вас на-
вчання одного учня коштує 30 тис. 
грн на рік, то є заклади, де ця сума 
складає 110 тис. на рік на кожного 
учня, – зазначив Ігор Палиця.

За словами керівника ліцею 
Олександра Вознюка, заклад зумів 
заробити 800 тис. грн завдяки про-
дажу виробів учнів та оплачуваній 
практиці. Крім того, було поповне-
но матеріальну базу.

– Ви зуміли разом із депутата-
ми з освітньої субвенції виділити 
нам 1 млн 580 тис. грн. З них 1 млн 
300 тис. пішло на обладнання для 
деревообробної майстерні, облаш-
тування системи протипожежної 
сигналізації та обробку дерев’яних 
конструкцій. Також завдяки Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» ми 
замінили 12 вікон та маємо 10 тис. 
грн на спортивне обладнання, – за-
значив Олександр Вознюк.

Проте, каже керівник, останнім 
часом на відточення практичних 

навичок вихованців учителям не 
вистачає годин.

– Міністерство освіти почало 
зменшувати кількість практики. 
Як можна навчити хорошого спеці-
аліста, якщо для цього немає часу? 
Я просив би, аби на цю проблему 
звернули увагу депутати Верхов-
ної Ради – система професійно-
технічної освіти має лишатися 
саме такою і діти мають здобувати 
професії, – обурюється Олександр 
Вознюк.

 – Дитині вбивали в голову, що, 
закінчивши 11 класів, вона мусить 
мати диплом. А що потім із тим 
дипломом робити, не знає. У най-
кращому випадку йде в училище і 
вчиться, як класти штукатурку чи 
обробляти дерево, або ж їде за кор-
дон, – зауважив Ігор Палиця. – Ми 
маємо бути готовими до того, що 
коли Україна стане некорупцій-
ною, в державу підуть інвестиції 
та виникне попит на робочі руки. 
І ці робочі руки мають бути такої 
якості, яка дозволить працювати 
на будь-якому новітньому облад-
нанні та із сучасними матеріалами. 
Для цього професійно-технічні на-
вчальні заклади потребують фінан-
сової допомоги. Училища, своєю 
чергою, мають визначитися з тим, 
куди першочергово вони мають 
спрямувати ці кошти.

Анна ВОЛОЩУК,
Луцький район

Колектив державного 
підприємства «Волиньторф» 
просить облдержадміністрацію 
змінити політику блокування 
роботи підприємства, яку 
донедавна провадив екс-голова 
ОДА Володимир Гунчик, та 
підписати наказ про виділення 
нових площ під видобуток. В 
ОДА обіцяють створити спільну 
робочу групу та долучитися до 
розв’язання проблеми разом 
з народним депутатом Іриною 
Констанкевич та Кабміном.

Нагадаємо, ще у 2014 році по-
чав вичерпуватися запас земель, 
на яких ДП «Волиньторф» видобу-
ває корисні копалини, а тому вже 
за кілька місяців підприємство 
може припинити роботу. Зараз 
воно забезпечує торфом не лише 
Волинську область, а й навіть інші 
країни.

ГУБЕРНАТОР ІШОВ ПРОТИ 
КОЛЕКТИВУ

За словами депутата Маневиць-
кої районної ради, голови проф-
спілки ДП «Волиньторф» Аліни 
Базарнової, колектив сподіваєть-
ся, що новий голова ОДА їх почує, 
адже попередній очільник області 
саботував роботу підприємства.

– На жаль, проблему з виділен-
ням площ для розробки торфу вже 
багато років не розв’язують, си-
туація в колективі складна. Щодо 
співпраці з Володимиром Гунчи-
ком, то нам здається, що це була 
політична гра. Сподіваємося, що 

то була лише його суб’єктивна по-
зиція – діяти всупереч потребам 
підприємства, а не заполітизоване 
питання на вищому рівні. Ми три 
роки з ним листувалися, зустріча-
лися, надіслали та отримали стоси 
листів, але все марно, конструкти-
ву жодного, – констатує Аліна Ба-
зарнова.

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ 
РОДОВИЩ – В РУКАХ ОДА

Голова профспілки зауважує, 
що зараз підприємство не забезпе-
чене потрібною кількістю терито-
рій для розробки, що значно зни-
жує продуктивність роботи.

– Дивно й те, що в нас за двома 
договорами з ініціативи ОДА три-
ває судова тяганина, одну зі справ 
ми виграли, проте чиновники по-
дали апеляцію. Ще по одній ділянці 
договір оренди закінчується цього-
річ, – зазначає Аліна Базарнова.

Розробляючи родовища піс-
ля експлуатації, підприємство має 
здійснити рекультивацію земель. І 
якщо ОДА не продовжить термін 
дії договору, воно не матиме пра-
ва здійснювати роботи. На значній 
території – рови, а тому ОДА буде 
зобов’язана доводити їх до ладу. 

– А це марнотратство, бо ж під-
приємство хоче дотримуватися сво-
їх договірних зобов’язань та працю-
вати, – пояснює вона та додає, що 
часу на тривалі дискусії немає, адже 
відлік пішов не на роки, а на місяці.

– Усе залежить від того, як далі 
діятиме новий очільник ОДА, чи 

він буде вживати потрібні заходи 
задля того, щоб підприємство не 
закрилося і ми могли успішно пра-
цювати. Тому мене дивує позиція 
влади – і районної адміністрації, і 
вищої. Адже ми, відстоюючи свої 
робочі місця, відстоюємо інтере-
си всієї соціальної сфери області. 
Варто зауважити, що на Волині 
828 установ комунальної власності 
опалюють нашою продукцією, – 
наголошує Аліна Базарнова.

КОЛЕКТИВ НЕ ХОЧЕ НА 
ЗАРОБІТКИ ЗА КОРДОН

Колектив підприємства, навіть 
незважаючи на такі непрості часи, 
готовий і далі працювати та розви-
вати підприємство.

– За останні роки колектив 
пережив дуже багато, а тому згур-
тувався. Людей об’єднує бажання 
працювати, розвивати рідний край 
і не їхати за кордон на заробітки. 

Здаватися ми не будемо, надто ба-
гато пережили, але до радикальних 
дій вдаватися не хочемо, – каже го-
лова профспілки.

З її слів, проблему можна 
швидко залагодити, надавши під-
приємству землі, які розташовані 
за межами населених пунктів. А це 
можна зробити одним розчерком 
пера голови ОДА.

Народний депутат Ірина Кон-
станкевич повідомила, що нарешті 
проблемне питання зрушило з міс-
ця. Найближчим часом планують 
створити робочу групу, проаналі-
зувати ситуацію і визначити, що 
можна зробити на рівні ОДА та на 
рівні міністерства.

– Буде зустріч із міністром 
енергетики. Те, що треба на зако-
нодавчому рівні, – це моя зона від-
повідальності. Вважаю, що спільно 
ми це питання зрушимо з місця. 
Зазначу: Ігор Палиця як голова 

облради і керівник, який вже ба-
гато зробив, щоб це питання було 
розв’язано, двічі бував на підпри-
ємстві, спілкувався з людьми й не 
лишився осторонь проблеми, коли 
від них відвернулися інші, – каже 
народний депутат.

Окрім цього, на думку Ірини 
Констанкевич, екс-губернатора Во-
лодимира Гунчика треба покарати 
за доведення підприємства до кри-
тичного стану.

– Думаю, буде оцінка дій попе-
реднього керівника ОДА. Бо три з 
половиною роки саботували робо-
ту підприємства. Законодавством 
передбачена відповідальність за 
саботаж та безвідповідальне став-
лення до роботи, – наголошує 
укропівка.

БЕЗ НОВИХ ПЛОЩ 
ПІДПРИЄМСТВО 
ЗУПИНИТЬСЯ

Директор ДП «Волиньторф» 
Іван Киричик дуже сподівається на 
розв’язання проблеми з виділен-
ням площ, адже за нинішніх умов 
виробництво може бути призупи-
нене вже цього року.

– Ми повністю залежимо від 
видобутого торфу, а тому нам по-
трібні площі для роботи, якими на 
сьогодні ми забезпечені лише на 
66% від загальної потреби. Тобто 
якщо настануть несприятливі по-
годні умови, а цей період припадає 
на травень-вересень, то є ймовір-
ність, що підприємство може зупи-
нитися до кінця року, – констатує 
директор ДП «Волиньторф».

Вадим ПАНАФІДІН,
Маневицький район

828 комунальних установ опалюють продукцією «Волиньторфу»

Колектив лікарні переймається подальшою долею медзакладу

У Торчинському ліцеї здобувають 
робітничі професії понад 300 вихованців
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УКРОП ВОЛИНЬ – YouTube

Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

РОБОТА ДЕПУТАТАДОБРІ СПРАВИ ТУРІЙСЬКИЙ ДИТСАДОК 
ОТРИМАЄ НОВІ СПОРТИВНІ МЕБЛІ УКРОПІВЕЦЬ СЕРГІЙ ШКОДА 

ДОПОМОЖЕ ЗАМІНИТИ 
ВІКНА В ЛУЦЬКІЙ ШКОЛІ

ПРЯМА МОВА ОЛЕКСАНДР КРАВЧЕНКО: «ДЕРЖАВА 
МАЄ БРАТИ БІЛЬШЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЗА СВОЇХ ВОЇНІВ»

Депутат Волинської обласної 
ради від партії УКРОП, радник 
голови облради Вячеслав 
Рубльов зустрівся з активом 
громади Турійська, щоб 
обговорити потреби селища та 
окреслити шляхи їх розв’язання.

Зустріч відбулася в Турійському 
ДНЗ №2. Не так давно цей дитсадок 
розширили, і вже зараз у ньому – 
236 вихованців. Керівник закладу Ла-
риса Гаврилюк постійно шукає мож-
ливості для розвитку дитячого садка, 
його матеріальної бази, аби малюки 
повноцінно навчалися, а батьки були 
спокійні за них.

Депутати Турійської ОТГ Сергій 
Хомич та Галина Абрамчук запропо-
нували ініціативному керівнику до-
помогу в облаштуванні сучасними 
меблями спортзалу в садку.

– Зараз багато діток мають проб-
леми зі здоров’ям, тому потрібно зро-
бити так, аби вони правильно фізично 
розвивалися, – стверджує укропівець 
Сергій Хомич. 

Депутат Галина Абрамчук уже має 
гарну практику написання проектів 
для залучення фінансування із Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом». За її 
словами, завдяки успішній реаліза-
ції таких проектів місцевий будинок 
культури отримав сучасну музичну 
апаратуру, а ще нове обладнання при-
дбала сільська школа Дольська. 

– Головне, щоб активною була гро-
мада, люди – ініціативними, – переко-
нана Галина Абрамчук. – Турійський 
садочок є гарним, просторим, але ще 
він потребує додаткового обладнання 
сучасними меблями.

– Хочеться сучасне спортивне об-
ладнання: гімнастичні мати, розви-
вальні тунелі, бар’єри, щоб діти зміц-

Депутат Луцької 
міської ради від 
партії УКРОП Сергій 
Шкода скерує кошти 
свого депутатського 
фонду – 100 тис. грн – 
на заміну вікон в НВК 
«Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №9 – ліцей».

– Неодноразово до мене 
зверталися батьки з прохан-
ням про встановлення нових 
сучасних металоконструкцій, 
оскільки старі вікна уже дав-
но потребують заміни, – роз-
повідає депутат. – Вважаю, 
таке спрямування коштів 
буде найправильнішим. Дя-
кую батькам і колективу шко-
ли за співпрацю. Вже не впер-
ше реалізовуємо у цьому НВК 
гарні ініціативи.

За словами директора на-
вчального закладу Олексан-
дра Дубини, співпраця є ваго-
мою і корисною.

– Сергій Шкода – людина, 
яка працює на результат, – за-
значає директор. – Отакими 
насправді мають бути депу-
тати. Він постійно допомагає 
школі. Завдяки йому вкла-
дено бруківку на подвір’ї. 
Колись ремонтували тепло-
трасу, все розвернули і так 
залишилося. А ми загально-
шкільні заходи, лінійки для 
дітей там проводимо. Саме 

Сергій Шкода й допоміг впо-
рядкувати територію.

Крім того, укропівець 
допоміг обладнати лавками 
шкільне футбольне поле. По-
стійна турбота про майбутнє 
молоді, підтримка її праг-
нення до знань і досягнення 
успіху спонукала Сергія Шко-
ду цьогоріч профінансувати 
участь команди учнів школи 
у всеукраїнському турнірі з 
правознавства. Звідти вони 
приїхали з перемогою та ве-
ликим бажанням надалі удо-
сконалювати власні знання. 

– А ще депутат допомагає 
у безплатному налаштуванні 
шкільної тепломережі, – додає 
директор НВК №9. – І так впро-
довж останніх трьох-чотирьох 
років. Ще ні разу не відмовив.

– Зараз у школі роблять за-
міри на заміну майже 20 вікон 
на енергоощадні. Приємно 
працювати з такими небай-
дужими та ініціативними 
керівниками, як Олександр 
Дубина, – зазначає депутат. 
– Хочеться спільно робити 
щось корисне для наших ді-
тей, щоб вони росли здоро-
вими і щасливими. Щодня ми 
бачимо багато можливостей 
стати корисними й робити 
добрі діла. Варто лише мати 
бажання ними скористатися.

Світлана ЧУНЬ,
Луцьк

Ініціативи укропівців підтримала громада Турійська

Фінансування придбання 
житла для учасників 

АТО, соціальна і психологічна 
реабілітація тих, хто 
повернувся із зони бойових 
дій, та членів їхніх родин, 
ініціативи міської ради для 
підтримки учасників конфлікту 
на сході України – про це в 
ефірі телеканалу «Аверс» 
розповів депутат Луцької 
міської ради від партії УКРОП 
Олександр Кравченко.

Програма фінансування при-
дбання житла для учасників бойо-
вих дій у Луцьку працює за форму-
лою 50/50: половину суми вносить 
міська рада і стільки ж – учасник 
АТО. Торік таким чином придбали 
квартири 15 учасників бойових дій, 
цьогоріч – поки три. 

– Фінансування програми 
відбувається за рахунок бюдже-
ту міста. На початку року перед-
бачено 4 млн грн для її реалізації, 
які успішно використовують. На 
сороковій сесії міської ради за-
пропонували виділити з бюджету 
Луцька ще 2 млн грн, – розповів де-
путат. – Але фракції «Самопоміч», 
«Народний контроль», «Свобода» 
і «Солідарність» не проголосували 
за ці зміни. Хоча перед тим підтри-
мували таку позицію, стверджува-
ли, що все гаразд. Результати голо-
сування показують, що вдаватися 
до популізму, говорити всі маста-
ки, а на ділі підтримати програму 
фінансами не виходить.

Олександр Кравченко є одним з 
активних розробників цієї програ-
ми та членом комісії із виділення 
коштів на придбання житла учас-
никам АТО. Тому переконаний, що 
програма реально працює. Про це 
знає з перших вуст. У результаті де-

путати таки ухвалили зміни до бю-
джету Луцька, якими скерували на 
додаткове фінансування програми 
2 млн грн.

– Загалом на програму при-
дбання житла для учасників АТО 
тепер виділено 6 млн грн, – за-
значив Олександр Кравченко. – І 
на цьому зупинятися не будемо. 
Далі працюватимемо над тим, аби 
спрямовувати кошти на поліп-
шення житлових умов учасників 
бойових дій. Щодо черговості ви-
ділення квартир, то внесли певні 
зміни. Спочатку давали відповідно 
до поданих заяв хлопців, а тепер 
враховуємо загальну квартирну 
чергу, що формується в міській 
раді. Учасникам АТО, які там пере-
бувають, потрібно написати заяву 
про готовність скористатися цією 
програмою й оплатити половину 
вартості житла. 

Депутат пропонує лише першо-
чергово брати до уваги заяви учас-
ників бойових дій, які отримали 
інвалідність внаслідок участі в ан-
титерористичній операції. Під час 
ефіру мова зайшла також про про-
граму соціальної підтримки учасни-
ків АТО, на яку сесія міської ради 
виділила у 2018 році 15,6 млн грн. 

– Програма дієва, постійно під 
контролем, її потреби і стан вико-
ристання коштів заслуховують на 
бюджетній комісії міської ради, – 
стверджує Олександр Кравченко. 
– Крім того, щомісяця відбуваються 
круглі столи з учасниками бойових 
дій, за результатами яких вносять 

корективи в програму. Розподіля-
ють фінанси на харчування дітей, 
оздоровлення, медикаментозне за-
безпечення, організацію роботи 
Центру медико-психологічної до-
помоги учасникам АТО. Рекомен-
дації щодо використання коштів, 
виділених на реалізацію програми, 
вносять самі учасники бойових дій. 
І це найкращий підхід. Виникає по-
треба у збільшенні суми на виплату 
одноразової матеріальної допомоги 
бійцям.

Депутат переконаний, що місь-
ка влада шукає шляхи підтримки 
учасників бойових дій, аби адапта-
ція до мирного життя минула для 
них безболісно. 

– У Луцьку за нашої ініціати-
ви організовано роботу єдиного 
вікна для учасників АТО – в Де-
партаменті соціальної політики 
створено відповідний відділ, щоб 
хлопцям допомагати, сприяти, під-
казувати, – розповів Олександр 
Кравченко. – Ідея корисна, кожен 
учасник бойових дій може без 
проб лем туди звернутися. Ще є гар-
не нововведення – позачергове ви-
готовлення закордонних паспортів 
для учасників бойових дій.

Депутат зазначив: кожну по-
слугу випробовує на собі, бо сам є 
учасником бойових дій. Вже чоти-
ри роки перебуває на військовій 
службі, а на сесії міської ради та за-
сідання комісій приїжджає просто 
з фронту. 

– Дуже важко переключати 
«тумблер» із війни на мирне життя. 

Тому добре розумію вагу психоло-
гічної підтримки воїнів, – ствер-
джує Олександр Кравченко. – Із 
2014 року більш як п’ять разів про-
ходив психологічну реабілітацію. 
Це ще пов’язано з моєю громад-
ською діяльністю, бо після першого 
разу зрозумів, наскільки важливою 
є психологічна підтримка. Потім 
разом з хлопцями приходив до 
психолога, щоб стати своєрідним 
містком між ними й реабілітоло-
гом. Це допомагало.

Міська рада, за словами депута-
та, скеровує близько 1 млн грн на 
психологічну реабілітацію учасни-
ків АТО на базі санаторію. 

– Ця програма діє ще з 
2014 року, – зазначив Олександр 
Кравченко. – Працювали спочатку з 
ініціативи «Волинських патріотів», 
згодом програма діяла за підтримки 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», 
далі для психологічної реабілітації 
учасників АТО залучили кошти з 

міського бюджету. Така підтримка 
має бути не лише для хлопців, а й 
для їхніх дружин, дітей, рідних, тоб-
то сімейна. Шкода, що таку реабілі-
тацію не здійснюють на рівні дер-
жави впродовж місяця, коли бійці 
повертаються із зони бойових дій.

Депутат переконаний, що дер-
жава має спрямовувати більше зу-
силь на підтримку своєї армії. 

– Міська рада намагається зро-
бити все від неї залежне, щоб допо-
могти учасникам бойових дій. Але 
держава має брати на себе більше 
відповідальності, сформувати за-
гальнодержавну програму, яка пе-
редбачала б реальні фінансові ва-
желі допомоги й конкретні шляхи 
підтримки, – підсумував Олександр 
Кравченко. – Недешева штука вою-
вати, якщо не хочеш утримувати 
свою армію, будеш утримувати ар-
мію противника.

Світлана ЧУНЬ,
Луцьк

Укропівець є одним із 
розробників програми 
фінансування придбання 
житла для учасників АТО

нювали осанку, мужніли, – розповідає 
керівник дошкільного закладу Лариса 
Гаврилюк. – Що могли, своїми сила-
ми зробили. Лише за кошти батьків 
таке не придбаємо. Тут нас виручи-
ла фінансова участь Фонду «Тільки 
разом». Добре, що вони зголосилися 
нам допомогти. 

Ініціативи укропівців підтримав 
голова Турійської селищної об’єднаної 
територіальної громади Олексій Без-
смертний. За його словами, Фонд 
«Тільки разом» уже продемонстрував 
на Турійщині гарну практику реалі-
зації успішних проектів для розвитку 
громади. 

– Ще хочемо влітку встановити 
у парку дитячий майданчик, – по-
просив сприяння голова. – Успішно 
працюємо над наведенням тут ладу, 
облаштуванням сцени, прокладаємо 
доріжки. Але парк має стати місцем 
відпочинку для молоді, тому варто 
передбачити ігровий майданчик для 
дітей.

Депутат обласної ради Вячеслав 
Рубльов каже: може допомогти турій-

чанам втілити у життя їхні задуми.
 – Ігор Палиця частину коштів від-

дає на благодійність, багато вкладає 
у розвиток спорту, фізичне здоров’я 
матерів та дітей, тому в садочках 
Фонд «Тільки разом» реалізовує про-
екти для збереження майбутнього 
нашої нації, – зазначив укропівець. 
– Приємно дивитися на просторий і 
світлий дитячий садок, а ще приєм-
ніше від того, що частину коштів на 
його розширення виділили з обласно-
го бюджету. Хочеться ще допомогти в 
облаштуванні спортивного залу для 
діток. Будемо також шукати можли-
вості для реалізації проекту з облад-
нання дитячого майданчика в парку. 
Хороше треба продовжувати крок за 
кроком, потихеньку змінювати гро-
маду.

Учасники зборів проголосували 
за спільну реалізацію проекту та під-
тримали ідею укропівців щодо об-
ладнання новими меблями дитячого 
садка.

Світлана ЧУНЬ, 
Турійський район
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Ігоря Палиці 
«Тільки разом»: 

У районі вулиці Дубнівської, а саме 
на перехресті вулиць Балакірєва та 

Говорова в Луцьку облаштували ігрову 
зону для дітей. Тепер малюки мають 
місце, де зможуть активно проводити 
час, фізично розвиватися та міцніти. 

Ідея щодо створення зони відпочинку ді-
тей на Дубнівській з’явилася ще під час про-
ведення передвиборної роботи на той час 
кандидата в депутати Луцької міської ради 
від УКРОПу Олександра Кравченка. Жите-
лі просили обладнати місце, де діти з усього 
мік рорайону мали б змогу активно проводи-
ти час та фізично розвиватися.  

Упродовж двох років, уже будучи депута-
том, Олександр Кравченко активно йшов до 
виконання обіцяного – створення дитячого 
майданчика на Дубнівській. Територію ви-
значили давно – відразу за переїздом, на місці 
колишнього смітника. 

– Територію вибрали не випадково, – роз-
повідає депутат, – бо це майже центр мікро-
району, до нього зручно діставатися з усіх 
вулиць приватного сектору, та й земля в ко-
мунальній власності.

Щоб задум втілився у реальність, Олек-
сандр Кравченко сприяв включенню цього 
об’єкта до Цільової соціальної Програми 
розвитку фізичної культури та спорту в міс-
ті Луцьку. Цю зміну депутати підтримали в 
сесійній залі, а займалися  облаштуванням 
спортивно-ігрового майданчика працівники 
Департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької 
міської ради разом із комунальним закладом 
«Луцький міський центр фізичного здоров’я 

На запрошення Фундації культурної спадщини 
народний депутат Ірина Констанкевич взяла 
участь у звітній конференції за 2017 рік у 
Варшаві. Одне з питань, яке обговорили, – 
фінансування Фундацією Колегіального костелу 
Святої Трійці в Олиці. На його відновлення 
польські колеги вже витратили кілька мільйонів 
злотих. Це найбільший реставраторський 
проект поза межами Польщі. 

Музей-садиба Лесі Українки, що в 
Колодяжному за вісім кілометрів від 
Ковеля, руйнується: частина штукатурки 
осипалася, тріщини пішли по всьому 
фасаду. Останній ремонт будиночків та 
веранди робили в 1991 році. 

Заходи з підтримання у належному 
стані приміщень, що їх музей проводив 
власними силами та за власний кошт, 
вже не можуть забезпечити збереження 
пам’яток культури національного зна-
чення, якими є два меморіальні буди-
ночки. Вони потребують невідкладного 
капітально-реставраційного ремонту.

З проханням виділити кошти на рес-
тавраційні роботи народний депутат Іри-
на Констанкевич звернулася до Прем’єр-
міністра Володимира Гройсмана.

«Прошу Вас розглянути питання ви-
ділення бюджетних коштів на розробку 
проектно-кошторисної документації на 
ремонтно-реставраційні роботи зі збере-
ження меморіальних будиночків Косачів з 
наступним фінансуванням комплексу ре-
монтних робіт у садибі в 2018-2019 рр. до 
150-річчя від дня народження Лесі Україн-
ки», – йдеться у депутатському звернені.

Відповідне звернення депутат Волин-
ської обласної ради від УКРОПу Олек-
сандр Омельчук спрямував і до голови 
Волинської облради Ігоря Палиці.

Петро РОЙКО,  
Ковельський район 

населення «Спорт для всіх». Пришвидшити 
процес облаштування майданчика допомог-
ло залучення левової частки коштів з річно-
го депутатського фонду укропівця. Лавочки 
навколо майданчика закупили та встановили 
за кошти депутатського фонду колеги з партії 
УКРОП Орисі Залевської.

– Невелику долю фінансування взяли на 
себе жителі мікрорайону, – зазначає Олек-
сандр Кравченко. – Це мотивуватиме їх бе-
режно ставитися до новенької дитячої зони. 
За кошти громади купили дерева, пісок та 
оплатили доставку вживаної бруківки, що 
її торік зняли з вулиці Лесі Українки. Її нам 
надали для благоустрою безплатно. Уже люди 
розуміють, що це їхнє, тому й з’являються 

нові ідеї для облагородження території – во-
сени хочуть ділянку біля майданчика заса-
дити деревами, аби в майбутньому створити 
сквер. А перед відкриттям усі долучилися до 
толоки, щоб навести лад навколо.

Відкриття  дитячого майданчика стало 
справжнім святом для жителів мікрорайону. 
Понад 60 діток відразу почали випробовува-
ти гірки, гойдалки, пісочниці, турніки тощо. 
А аніматори розважали малечу веселими 
іграми та забавами.

Настоятель церкви Святителя Йоана Зо-
лотоустого, що на Дубнівській, протоієрей 
Петро Атаманів освятив новий майданчик та 
благословив дітей, щоб росли, розвивалися і 
коліна не збивали. 

– Свято вдалося на славу! Так приємно, 
що діти щасливі, радіють, – зазначає депутат 
Луцької міської ради Олександр Кравченко. 
– Тепер жителі мікрорайону мають місце, де 
можна всією сім’єю із користю для дітей про-
водити час.  Вони вже мріють про розширен-
ня відпочинкової зони – хочуть облаштувати 
волейбольне поле і сквер. Не збираюся зупи-
нятися на досягнутому. Буду й надалі підтри-
мувати ідеї та задуми лучан. І  вже наступно-
го дня після відкриття майданчика вніс зміни 
до бюджету міста щодо освітлення цієї тери-
торії. Цю ініціативу одноголосно підтримали 
члени бюджетної комісії. 

Світлана ЧУНЬ,
Луцьк

Відкриття дитячого 
майданчика стало 
справжнім святом Колись тут був смітник

УКРОП ВИМАГАЄ ПРИПИНИТИ СКОРОЧЕННЯ 
КІЛЬКОСТІ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

СЬОГОДЕННЯ

Народні депутати від УКРОПу 
вимагають від уряду припинити 
закриття медичних установ 
до завершення процесу 
об’єднання територіальних 
громад. Про це йдеться 
в офіційному запиті, 
адресованому виконувачу 
обов’язків міністра охорони 
здоров’я Уляні Супрун.

Документ підготували на-
родні депутати від «Українсько-
го об’єднання патріотів» Тарас 
Батенко, Віктор Шевченко, Ірина 
Констанкевич, Олександр Ду-
бінін, Валентин Дідич та поза-
фракційний нардеп Андрій Де-
нисенко.

«Уряду варто було б повніс-
тю завершити задекларовану 
реформу децентралізації, а по-
тім переходити до оптимізації 
ліжко-місць та скорочення шта-

ту медпрацівників», – написав у 
Facebook голова УКРОПу Тарас 
Батенко.

Автори запиту зазначили, що 
за роки незалежності в Україні 
майже знищили мережу держав-
них і комунальних медзакладів. 
Також практично зруйновано 
систему диспансерних установ, а 
більшість інфекційних лікарень 
перепрофільовано чи закрито. 
Усе це відбувається на тлі стрім-
кого поширення онкологічних 
і серцево-судинних хвороб, від 
яких щороку помирають сотні 
тисяч українців.

«Україна посідає перші місця 
за рівнем смертності не тільки 
дорослого населення, а й дітей. 
Криза системи охорони здоров’я 
й соціального захисту громадян 

набуває катастрофічних наслід-
ків і вже загрожує національній 
безпеці», – наголосили автори 
запиту.

Укропівці переконані, що рі-
шення про скорочення чи опти-
мізацію медзакладів мають ухва-
лювати суто місцеві ради, адже 
саме вони фінансують оплату ко-
мунальних послуг та утримання 
лікувальних установ.

«Статтею 184 Кримінально-
го кодексу України передбачена 
відповідальність за незаконне 
скорочення мережі державних 
і комунальних закладів охоро-
ни здоров’я», – підкреслили в 
«Українському об’єднанні пат-
ріотів».

Автори звернення також по-
слалися на статтю 49 Конституції 

України, яка говорить про те, що 
нинішня кількість таких закладів 
не може бути скорочена.

Додамо, що до народного 
депутата Ірини Констанкевич 
звертаються студенти медичних 
університетів щодо проблеми 
відсутності, за словами головних 
лікарів медичних закладів, місць 
для працевлаштування випуск-
ників 2018 року. З цього приводу 
Ірина Констанкевич звернулася 
з депутатським запитом до ке-
рівників департаментів охорони 
здоров’я обласних держадміні-
страцій України з проханням 
надати інформацію про кількість 
вакантних місць для молодих 
спеціалістів.

Борис ХВИЦЬ, 
Київ

Зауважимо, Ірина Констанкевич опі-
кується питанням реставрації храму та 
відновлення історії селища Олика третій 
рік. Зокрема, будучи депутатом Волинської 
облради, вона внесла зміни до регіональ-
ної програми підтримки культури щодо 
виділення коштів на розробку проектно-
кошторисної документації для рекон-
струкції костелу-колегіату. Також з ініціа-
тиви нардепа було організовано засідання 
круглого столу щодо дослідження Олики й 
Ківерцівщини, а у вересні 2017 року про-
ведено Міжнародну наукову конференцію 
«Олика та Радзивілли в історії України, 
Польщі та Білорусі».

– Двічі у 2016, 2017 роках на мої де-
путатські запити Волинська обласна рада 
виділяла кошти – 150 та 200 тис. грн. Але 
чиновники не провели тендери. Цього 
року в січні я знову підготувала звернен-
ня. Говорила з новим головою Волинської 
облдерж адміністрації Олександром Сав-
ченком, є підтримка і від голови обласної 
ради Ігоря Палиці, депутатів, а от виконав-
ча гілка влади буксує, – розповіла Ірина 
Мирославівна. 

Варто зазначити, що Олицький костел-

колегіат – визначна барокова пам’ятка са-
кральної архітектури ХVII століття, яку на 
сьогодні визнано найкрасивішим римо-
католицьким храмом на Волині.

– Не хочу вкотре повторювати, по-
трібно дякувати за відновлення архітек-
турної пам’ятки спільної духовної історії 
наших народів, потрібно розуміти, що це 
в найближчому майбутньому стане осе-
редком туризму, активізує життя Олики, 
Волині, принесе кошти в місцеві бюдже-
ти, створюватимуться нові робочі місця. 
Хтось скаже, які очевидні речі! Так, але 
не для волинських чиновників. Отож, не 
називаю прізвищ, але, як слушно написав 
відомий журналіст Василь Недільський, 
«Уся Україна проходить випробування 
Оликою», – зауважила Ірина Констанке-
вич.

За словами голови Фундації культурної 
спадщини пана Міхела Лащовскі, відкрит-
тя відреставрованого костелу заплановано 
на 2020 рік. Цього року тут мають намір 
зробити фасад, територію навколо костелу 
й вівтар.

Борис ХВИЦЬ,
Варшава

Ірина Констанкевич 
взяла участь у звітній 
конференції Фундації 
культурної спадщини
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СУБОТА 12 травня

П’ЯТНИЦЯ 11 травня
06.00, 16.05 М/с «Чорний 

Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 
21.00, 00.15 Новини

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

09.30, 10.50, 14.20 Погода
09.40, 19.25 Д/с «Велике 

фотополювання Дага 
Гарднера»

10.35, 16.35 Телепродаж
11.00 Д/ц «Столика Японія»
11.45 Д/ц «Двоколісні 

хроніки»
12.00 Енеїда
12.25 Д/ц «Смак Дзяннаня»
13.10 :РадіоДень
13.55 Схеми
14.30 :Радіо. День. 

Євробачення
15.10 Лайфхак українською
15.25 М/с «Гон»
16.50 Фольк-music
18.00 Інформаційна година
18.50 VoxCheck
19.00 Культурна афіша 

здорової людини
20.25 Перша шпальта
21.30 Щоденник 

Євробачення-2018
21.45 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 
терція»

22.45 Д/ц «Гордість світу»
23.15 Д/с «Дивовижні 

міста світу»
01.10 Складна розмова
01.35 До справи
02.05 Д/ц «Смачні історії»

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
03.50 Абзац
05.40, 07.19 Kids Time
05.45 М/с «Дракони. 

Перегони безтрашних»
07.20 Х/ф «Школа 

Авалон»
09.15 Т/с «Бібліотекарі»
13.50 Х/ф «Прокляття 

фараона Тута»
17.00, 19.00 Суперінтуїція
21.00 Аферисти в мережах 

16+
22.00 Хто зверху 12+
02.00 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
05.35 Моя правда. Дмитро 

Танкович. Життя у стилі 
КВН

06.25 Моя правда. 
Руслана. Приборкання 
норовливої

07.25 Х/ф «Суєта суєт»
09.15 Т/с «Тато Ден»
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.40 Холостяк 12+
23.25 Як вийти заміж 12+
00.30 Небачене 

Євробачення 2018
01.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

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

Шопінг»
11.25 «Орел і Решка. На 

краю світу»
12.15, 20.00 

«Орел і Решка. 
Перезавантаження»

13.15, 21.00 «Орел і 
Решка. Рай та пекло»

14.15 «Орел і Решка. 
Ювілейний 2»

22.00 «Бєдняков+1»
23.50 «Вечірній квартал»
01.30 «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 Сьогодні
09.30, 05.20 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с 

«Пограбування по-
жіночому»

18.00 Т/с «Обручка з 
рубіном»

19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»

21.00 Х/ф «Весільна 
сукня»

23.20 Слідами
00.00, 02.20 Т/с «CSI. 

Місце злочину»
01.50 Телемагазин

УКРАЇНА
07.40, 13.10 Правда життя
08.40 Шалена подорож
09.30, 17.10 Океан «Вет»
10.20 Дивовижний 

Сінгапур
11.20 Наші
12.20 Брама часу
14.10, 00.20 Речовий доказ
15.20, 21.40 Відчайдушні 

рибалки
16.20, 20.50 Мистецтво 

виживання
18.10 Код доступу
19.00 Фантастичні історії
20.00 Секретні території
22.30 Правда про вітаміни
23.20 Любов, ненависть і 

пропаганда
02.00 Бандитський Київ

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.50 «Одруження 

наосліп»
12.20, 13.55, 15.15 «Міняю 

жінку»
17.10 Т/с «Кохання 

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

Валерія Жидкова»
23.00, 00.00, 04.40 

«Розсміши коміка»
00.55 «Вечірній Київ»
05.25 «Маша і ведмідь»

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»

10.20, 12.25, 20.30 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!»

13.00 Х/ф «Алегро з 
вогнем»

14.50, 15.45, 16.45, 02.30 
«Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.00 «Подробиці»
00.20 Х/ф «Мерседес іде 

від погоні»
03.55 Д/п «Зворотної 

дороги немає»
04.35 «Україна вражає»
05.25 «Чекай мене. 

Україна»

1+1 ІНТЕР

05.40 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Інсайдер
11.15 Секретний фронт. 

Дайджест
11.50, 13.20, 16.20 Х/ф 

«Врятування рядового 
Раяна»

16.30 Х/ф «Операція 
«Валькірія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу 12+
00.00 Х/ф «Сволота»
02.15 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
03.35 Х/ф «Секретний 

фарватер»

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.15, 16.15 М/с «Веселі 

історії від Шрека, Панди 
та друзів з Мадагаскару»

11.00 Т/с «Усі жінки – 
відьми»

12.00 Чотири весілля
13.00 Казки У Кіно
14.00 Знай наших!
15.00, 03.20 Віталька
18.00 Готель Галіція
19.30 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Х/ф «Озброєні і 

небезпечні»
23.00 Х/ф «Пипець»
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 «Яструб і 

голубка»
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»
17.36 «Протилежний 

погляд»
18.31 Д/с «Незвичайні 

культури»
19.20 Погода
19.48 «Неповторна 

природа»
20.14 «Таємниці 

підводного світу»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

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 
00.00 Новини «На Часі»
00.40 МузейОк
01.00 Музика офіцерської 

слави
02.00 На Часі 21.00. 

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

за Дунаєм»
05.30 Музична скринька

06.00 Мультфільми
08.00, 12.55 «Відеобімба»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.25 «Загублений 

світ»

2+2 14.55 Х/ф «Білий шквал»
19.25 Х/ф «Спіймати і 

вбити»
21.15 Х/ф «Спека»
23.05 Прем’єра! «Змішані 

єдиноборства. UFC»
01.40 «102. Поліція»
03.10 «Облом.UA.»

НТН

05.15 «Правда життя. 
Професії»

07.00 Х/ф «Двійник»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Катала»
10.40 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.30 «Свідок»
12.50 «Апокаліпсис. Друга 

світова війна»
15.55, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»
19.30, 00.55 Т/с 

«Альпійський патруль»
22.15, 23.50 Т/с 

«Спадщина»
03.00 «Випадковий 

свідок»
03.10 «Речовий доказ»
04.40 «Легенди 

бандитської Одеси»

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, 

03.00 Новини
09.30 Щоденник 

Євробачення-2018
09.40 Пісенний конкурс 

Євробачення 2018. 
Перший півфінал

11.50 Пісенний конкурс 
Євробачення 2018. 
Другий півфінал

14.00, 15.00, 16.45 
Телепродаж

14.15 Д/ц «Незвичайні 
культури»

14.55, 16.10, 02.00, 03.50 
Погода

15.20 Д/ц «Вагасі – 
японські смаколики»

16.15 Д/ц «Неповторна 
природа»

17.05 Т/с «Іспанська 
легенда»

20.00 Розсекречена історія
21.30, 01.35 Про що співає 

Європа
22.00 Пісенний конкурс 

Євробачення 2018. 
Фінал

02.05 Д/ц «Смачні історії»
03.25 Складна розмова
04.00 Д/ц «Мистецький 

пульс Америки»
04.55 Інтермаріум

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.50 Зона ночі
05.20, 08.19 Kids Time
05.20 М/с «Лунтик і його 

друзі»
07.00 М/с «Дракони. 

Перегони безтрашних»
08.20 Ревізор. Крамниці
10.20 Таємний агент
11.45 Таємний агент. 

Пост-шоу
13.30 Т/с «Бібліотекарі»
17.10 М/ф «Заплутана 

історія»
19.00 Х/ф «Солт»
21.00 Х/ф «Містер і місіс 

Сміт»
23.15 Х/ф «Шпигуни-

союзники»

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

12+
09.00 Все буде смачно!
11.35 МастерШеф. 

Кулінарний випускний 
12+

14.45 Холостяк 12+
17.20 Х/ф «Найчарівніша 

та найпривабливіша»
22.00 Євробачення 2018. 

Фінал
01.35 Небачене 

Євробачення 2018

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 Мультфільми

09.00 «Ух ти show»

10.40 Х/ф «Літо. 

Однокласники. 

Любов»

12.25 «Орел і Решка. На 

краю світу»

23.00 Х/ф «Дівчина мого 

найкращого друга»

00.50 «Бєдняков+1»

02.25 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 03.50 

Сьогодні

07.15, 04.30 Зірковий шлях

09.10 Т/с «Пограбування 

по-жіночому»

13.00, 15.20 Т/с «Батько-

одинак»

17.15, 19.40 Т/с «Теща-

командир»

22.00 Т/с «Бабуся при 

надії»

01.45 Телемагазин

02.15 Реальна містика

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.20 Прихована 

реальність
09.10, 18.30 У пошуках 

істини
10.40 Японія: падіння 

імперії
11.30 Невада: ядерна 

таємниця
12.30, 21.00 Суперзаводи
15.30 Африканські річки: 

дари дощів
17.30, 23.50 Відчайдушні 

рибалки
00.40 Скептик
04.30 Містична Україна

МЕГА

06.00, 19.30 «ТСН»
06.45 «Гроші 2018»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
10.00 «Життя без обману»
11.10 «Світське життя»
12.10 «#ШоуЮри»
14.00 «Ліга сміху 2018»
16.20 «Вечірній квартал»
18.30, 05.25 «Розсміши 

коміка. Діти 2018»
20.15 «Українські сенсації»
21.15 «Вечірній квартал 

2018»
23.20 «Світське життя 

2018»
00.20 «Вечірній Київ»
04.05 «Розсміши коміка»
04.50 «Маша і ведмідь»

1+1

07.20 Х/ф «Женя, 
Женечка і «катюша»

09.00 Х/ф «У бій ідуть 
одні «старі»

11.00 Х/ф «Ішов 
четвертий рік війни»

12.45 Д/п «Люди 
Перемоги. Наш полк»

13.45 Концерт «Перемога. 
Одна на всіх»

16.15, 20.30 Т/с 
«Добровольці»

20.00 «Подробиці»
00.00 Д/п «Василь 

Ломаченко»
01.00 «Великий бокс. 

Василь Ломаченко – 
Гільєрмо Ригондо»

02.00 «Великий бокс. 
Василь Ломаченко – 
Хорхе Лінарес»

04.00 Х/ф «Алегро з 
вогнем»

ІНТЕР

05.15, 04.30 Скарб нації
05.20, 04.35 Еврика!
05.30, 04.45, 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 «Ямакасі або 

Нові самураї»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Таксі»
21.50 Х/ф «Таксі-2»
23.25 Т/с «Останній 

бронепоїзд»
01.35 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
02.55 Провокатор

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
10.15 М/с «Світ Вінкс»
10.45 М/с «Веселі історії 

від Шрека, Панди та 
друзів з Мадагаскару»

12.30, 22.00 Знай наших!
14.00, 23.00 Країна У
16.00 Казки У
18.00 Х/ф «Озброєні і 

небезпечні»
20.00 Танька і Володька
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»

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 Глобал 3000
01.00 Концерт 

К.Малицької
02.00 На Часі. Субота
02.30 Новини «На Часі»
03.00 Т/с «Справа Дойла»
04.30 Х/ф «Сміливі 

люди»

08.00, 00.00 «102. Поліція»
09.45 «Загублений світ»
13.40 Т/с «Стоматолог»
17.30 Х/ф «День коли 

Земля зупинилась»
19.00 Прем’єра! Х/ф 

«Гео-катастрофа»
20.40 Прем’єра! Х/ф 

2+2 «Планета акул»
22.15 Х/ф «Кур’єр»
01.40 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
03.20 «Облом.UA.»
05.00 Прем’єра! «Змішані 

єдиноборства. UFC 
224». Титульний двобій: 
Аманда Нуньєш vs 
Ракель Пеннінгтон

НТН

05.10 «Правда життя. 
Професії»

05.30 Х/ф «Через Гобі та 
Хінган»

08.40 Х/ф «Фронт за 
лінією фронту»

12.00 «Свідок. Агенти»
12.35, 03.10 «Речовий 

доказ»
15.35 «Склад злочину»
17.05 «Переломні 80-ті»
19.00, 02.25 «Свідок»
19.30 Х/ф «Людина-

амфібія»
21.20 Х/ф «Тіло»
23.30 Х/ф «Шлях війни»
01.15 «Таємниці 

кримінального світу»
02.50 «Випадковий 

свідок»
04.10 «Легенди 

бандитської Одеси»

ТЕЛЕВЕДУЧА ЛІЛІЯ 
РЕБРИК НАРОДИЛА 
ДОНЕЧКУ

Українська телеведуча Лілія 
Ребрик стала мамою вдруге, 

пише видання «Сегодня». 
Дівчинка з’явилася на світ 30 
квітня о 2:24 в одному з приватних 
пологових будинків Києва. Вага 
новонародженої – 4100 г, зріст – 55 см.

Ім’я для малечі обрала старша донька Лі-
лії та хореографа Андрія Дикого Діана. «Діан-
ка дуже хотіла сестричку. Саме вона запро-
понувала назвати її Поліною. Нам ім’я теж 
дуже сподобалося, тому й вирішили: буде 
Дика Поліна Андріївна», – розповіла Лілія.

клуночки від лелеки

plus.kinopoisk.ru

Фільм «Озброєні і небезпечні»

21:00

ПУГАЧОВА 
«ТЕРОРИЗУЄ» 
УКРАЇНКУ 

На Одещині до Татарбунарського 
районного суду звернулася жінка 

зі скаргою на те, що ї ї переслідує 
знаменита російська співачка Алла 
Пугачова, пише «24 канал». 

Жінка скаржиться, 
що Алла Борисівна 
має крила та надмож-
ливості, може зайти 
в будь-яку людину і 
робити з нею, що за-
хоче. Вона запевняє, 
що вирішила поїхати 
до іншого міста, аби 
там влаштуватися на 
роботу, але Алла зі 
своїми людьми пере-
слідує її, забороняє їй 

будь-що робити та не дає спокою. 
Скаржниця просила в суду вжити за-

ходів. Суд дав відповідь, що вказана заява 
не може бути розглянута, оскільки не від-
повідає вимогам процесуального законо-
давства.

чудасія

Фільм «Солт»

19:00

cinephilefi x.com

bg.m
.w

ikipedia.org

acc.cv.ua
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Вона пахне так, як, напевно, пахнуть ангели... Досконала жінка... Богиня... Фільм «Місто гріхів»
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ФУТБОЛ 1

ПН 7 травня ВТ 8 травня СР 9 травня ЧТ 10 травня ПТ 11 травня СБ 12 травня НД 13 травня
06.00 Атлетік – Бетіс. Чемпіонат 
Іспанії 07.45 Журнал Ліги Чемпі-
онів 08.15 Шахтар – Зоря 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 10.20 
«Великий футбол» 12.05 Барсе-
лона – Реал. Чемпіонат Іспанії 
13.55 Олександрія – Зірка 16.00 
Чемпіонат Англії. Огляд туру. 
Прем’єра 16.55 Топ-матч 17.00 
Ліверпуль – Рома (2001/2002). 
Золота колекція Ліги Чемпіонів. 
Прем’єра 18.45 Олімпік – Сталь 
20.30 Ман Сіті – Гаддерсфілд. 
Чемпіонат Англії 22.50 «LaLiga 
Docs». Чемпіонат Іспанії. 
Прем’єра 23.45 Евертон – Саут-
гемптон. Чемпіонат Англії 01.30 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
02.25 Вільярреал – Валенсія. 
Чемпіонат Іспанії 04.10 Вест 
Бромвіч – Тоттенгем. Чемпіонат 
Англії 

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.15 Челсі – 
Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
09.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.20 Олексан-
дрія – Зірка 12.05 «Великий 
футбол» 13.50 Брайтон – МЮ. 
Чемпіонат Англії 17.15 Барсе-
лона – Реал. Чемпіонат Іспанії 
19.00 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру 19.55 Шахтар – Зоря 
21.40 LIVE. Свонсі – Саутгемп-
тон. Чемпіонат Англії 23.45 
«Сіткорізи» 00.15 Атлетіко 
– Еспаньйол. Чемпіонат Іс-
панії 02.05 Сток Сіті – Кристал 
Пелес. Чемпіонат Англії 03.55 
Олімпік – Сталь 

06.00 Барселона – Реал. 
Чемпіонат Іспанії 07.45, 18.45 
«Моя гра» 08.15 Олександрія 
– Зірка 10.00, 15.40, 21.15 
Футбол NEWS 10.20, 13.15, 
19.15, 22.45 «Студія LIVE» 
11.10 Шахтар – Динамо. Фінал 
(2016/2017). Кубок України 
13.50 Челсі – Ліверпуль. Чемпі-
онат Англії 16.00 Чемпіонат Іс-
панії. Огляд туру 17.00 Шахтар 
– Зоря 20.25 LIVE. Динамо – 
Шахтар. Фінал. Кубок України 
23.30 Челсі – Гаддерсфілд. 
Чемпіонат Англії. Прем’єра 
01.20 «LaLiga Docs». Чемпіонат 
Іспанії 02.15 Барселона – Ві-
льярреал. Чемпіонат Іспанії 
04.05 Свонсі – Саутгемптон. 
Чемпіонат Англії 

06.00 Атлетіко – Еспаньйол. 
Чемпіонат Іспанії 07.45 «Сіт-
корізи» 08.15 Олімпік – Сталь 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.20, 02.20 Севілья 
– Реал. Чемпіонат Іспанії 
12.05 Тоттенгем – Ньюкасл. 
Чемпіонат Англії 13.55 Барсе-
лона – Вільярреал. Чемпіонат 
Іспанії 16.00, 19.10 «Студія 
LIVE» 17.10 Динамо – Шахтар. 
Фінал. Кубок України 19.55 
Челсі – Гаддерсфілд. Чемпіо-
нат Англії 21.40 LIVE. Вест Гем 
– МЮ. Чемпіонат Англії 23.45 
Журнал Ліги Чемпіонів 00.15 
Олександрія – Зірка 02.00 
«LaLiga Chronicles». Чемпіонат 
Іспанії 04.05 Челсі – Ліверпуль. 
Чемпіонат Англії 

06.00 Вільярреал – Валенсія. 
Чемпіонат Іспанії 07.50, 22.50 
«LaLiga Chronicles». Чемпіонат 
Іспанії 08.10 Свонсі – Саутгемп-
тон. Чемпіонат Англії 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.20 Барселона – Вільярреал. 
Чемпіонат Іспанії 12.05 Челсі – 
Гаддерсфілд. Чемпіонат Англії 
13.50 Динамо – Шахтар. Фінал. 
Кубок України 16.00 Чемпіонат 
Іспанії. Передмова до туру. 
Прем’єра 16.30 Олімпік – Сталь 
18.20 Вест Гем – МЮ. Чемпіонат 
Англії 20.10, 03.20 Світ Прем’єр-
Ліги 20.40 Севілья – Реал. Чем-
піонат Іспанії 23.10 Тоттенгем – 
Ньюкасл. Чемпіонат Англії 01.00 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру 01.30 Леганес – Леван-
те. Чемпіонат Іспанії 03.50 Сток 
Сіті – Кристал Пелес. Чемпіонат 
Англії 05.40 Топ-матч 

06.00 Барселона – Вільярреал. 
Чемпіонат Іспанії 07.45, 16.25 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру 08.15 Челсі – Гад-
дерсфілд. Чемпіонат Англії 
10.00, 22.30 Футбол NEWS 
10.20 Динамо – Шахтар. 
Фінал. Кубок України 12.20 
«Студія LIVE» 13.05 «Моя гра» 
13.35, 15.40, 21.25, 23.40, 
01.40, 03.40 Топ-матч 13.50 
Вест Гем – МЮ. Чемпіонат 
Англії 15.55 Чемпіонат Англії. 
Передмова до туру 16.55 LIVE. 
Сталь – Олександрія 18.55 Світ 
Прем’єр-Ліги 19.25, 21.40 LIVE. 
Чемпіонат Іспанії 20.15 Футбол 
Tables 23.50 Зірка – Карпати 
01.50 Чемпіонат Іспанії 03.55 
Олімпік – Чорноморець 

06.00 Чемпіонат Іспанії 07.45, 
05.15 Світ Прем’єр-Ліги 08.15 
Сталь – Олександрія 10.00, 
15.40, 20.15 Футбол NEWS 
10.25 «Халатний футбол» 11.15 
«Моя гра». Прем’єра 11.45 
Вест Гем – МЮ. Чемпіонат 
Англії 13.35, 03.10 Топ-матч 
13.50 Олімпік – Чорноморець 
16.00 «LaLiga Docs». Чемпіонат 
Іспанії 16.50 LIVE. Ліверпуль 
– Брайтон. Чемпіонат Англії 
17.55 Футбол Tables 19.00 «Тур 
ONLINE» 19.25 LIVE. Шахтар – 
Верес 21.20 «Великий футбол» 
23.00 Тоттенгем – Лестер. Чем-
піонат Англії. Прем’єра 00.50 
Журнал Ліги Чемпіонів 01.20 
Маріуполь – Ворскла 03.25 
Ньюкасл – Челсі. Чемпіонат 
Англії 

у світі кіно

НЕДІЛЯ 13 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 Пісенний конкурс Єв-

робачення 2018. Фінал
13.00 MELOVIN. Я на Євро-

баченні!
13.30 Енеїда
13.55, 16.10, 00.10 Погода
14.00 Д/с «Щоденники 

комах»
14.20 Фольк-music
15.20, 16.45 Телепродаж
15.40 Перший на селі
16.15, 23.40 Д/ц «Непо-

вторна природа»
17.05 Т/с «Іспанська 

легенда»
20.00 Д/с «Як працюють 

міста»
21.30 Щоденник 

Євробачення-2018
21.45 з Майклом Щуром
22.25, 01.35 Букоголіки
22.50 Д/ц «Вагасі – япон-

ські смаколики»
00.45 Д/ц «Спільноти 

тварин»
01.10 Культурна афіша 

здорової людини
02.05 Д/ц «Смачні історії»
03.25 Складна розмова
04.00 Д/ц «Мистецький 

пульс Америки»
04.55 Інтермаріум

05.15 Інсайдер
06.55 Т/с «Ніконов і Ко»
08.50 Т/с «Відділ 44»
11.40, 13.00 Скетч-шоу 

«На трьох»
12.45 Факти
13.35 Х/ф «Ямакасі або 

Нові самураї»
15.15 Х/ф «Таксі»
17.00 Х/ф «Таксі-2»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Таксі-3»
22.20 Х/ф «Таксі-4»
00.05 Т/с «Останній бро-

непоїзд»
02.05 Т/с «Морська по-

ліція. Спецвідділ»
03.25 Провокатор

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
10.15 М/с «Світ Вінкс»
10.45 М/с «Веселі історії 

від Шрека, Панди та 
друзів з Мадагаскару»

12.30 Знай наших!
14.00, 23.00 Країна У
16.00 Казки У
18.00 Одного разу під 

Полтавою
20.00 Танька і Володька
22.00 Х/ф «Пипець»
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»
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»

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

07.45 Як вийти заміж 12+
09.00 Все буде смачно!
10.00 Караоке на Майдані
11.15 Хата на тата 12+
13.10 ЕксперименТИ 16+
15.10 Х/ф «Найчарівніша 

та найпривабливіша»
17.00 Я соромлюсь свого 

тіла 16+
19.00 Битва екстрасенсів 

16+
21.20 Один за всіх 16+
22.35 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
02.30 Небачене Євроба-

чення 2018

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 Мультфільми

09.00 «Ух ти show»

10.10 Х/ф «Літо. Одно-

класники. Любов»

12.00 «Орел і Решка. На 

краю світу»

00.00 Х/ф «100 мільйо-

нів євро»

01.50 «Нічне життя»

06.00 Бандитська Одеса
07.20 Прихована реаль-

ність
09.10, 18.30 У пошуках 

істини
10.40 Любов, ненависть і 

пропаганда
12.30, 21.00 Суперзаводи
15.30 Африканські річки: 

дари дощів
17.30 Відчайдушні 

рибалки
23.50 Шалена подорож
00.40 Україна: забута 

історія

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

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

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

ведмідь»
09.55 «Поверніть мені 

красу»
11.15 «Світ навиворіт – 9»
12.45, 13.45, 14.50, 16.00 

«Світ навиворіт – 2: 
Індія»

17.00 ’Х/ф «Кіборги»
19.30, 05.00 «ТСН-

Тиждень»
21.00 Х/ф «Шанс на 

кохання»
00.40 «Світське життя 

2018»
01.40 «Життя без обману»

06.05, 20.00 «Подробиці»
06.35 Мультфільм
07.00 «Великий бокс. 

Василь Ломаченко – 
Хорхе Лінарес»

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

Морський сезон»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

12.10 Х/ф «Підірвіть 
банк»

14.00 Х/ф «Дикун»
16.05, 20.30 Т/с «Добро-

вольці»
00.00 Х/ф «Ішов четвер-

тий рік війни»
01.45 «Речдок»

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

05.00 Стендап-Шоу
05.50 М/с «Дракони. Пере-

гони безтрашних»
07.10 Х/ф «Мишаче по-

лювання»
09.00 Х/ф «Каблучка 

дракона»
10.50 М/ф «Хранителі снів»
12.50 М/ф «Заплутана 

історія»
14.45 Х/ф «Солт»
16.40 Х/ф «Містер і місіс 

Сміт»
19.00 Х/ф «Коломбіана»
21.00 Х/ф «Круті 

стволи»
22.50 Х/ф «Розплата»
00.50 Х/ф «Шпигуни-

союзники»

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

АВЕРС 12.30 Запитай у депутата
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 Завтра сьогодні
01.00 Музика гідності
02.00 На Часі. Неділя
03.00 Т/с «Справа Дойла»
04.30 Худ.фільм «Без про-

вини винні»

06.00 «Змішані єдинобор-
ства. UFC 224». Титульний 
двобій: Аманда Нуньєш 
vs Ракель Пеннінгтон

08.30 «Бушидо»
09.00 «Він, вона та теле-

візор»
11.50 Х/ф «Спіймати і 

вбити»

2+2 13.30 Х/ф «Джек Гантер. В 
пошуках скарбів Угаріта»

15.25 Х/ф «Джек 
Гантер. Прокляття 
гробниці Ехнатона»

17.15 Х/ф «Джек Ган-
тер. Небесна зірка»

19.20 «Зоря» – «Динамо»
21.25 «ПРОФУТБОЛ»
23.20 Титульний двобій: 

Аманда Нуньєш vs 
Ракель Пеннінгтон

НТН

05.30 «Правда життя. 

Професії»

06.35 «Страх у твоєму 

домі»

10.15 «Сусід на обід»

11.15 Х/ф «Обережно, 

бабуся!»

12.50 Х/ф «Сто грамів» 

для хоробрості...»

14.20 Х/ф «Клятва 

кохання»

17.30 Х/ф «Тіло»

19.30 Х/ф «Приборку-

вачка тигрів»

21.25 Х/ф «Перевер-

тень у погонах»

23.00 Х/ф «Дачниця»

00.55 Х/ф «Шлях війни»

02.35 «Речовий доказ»

ДРАМА «СТОЛІТТЯ 
ЯКОВА» ЗДОБУЛА 
ПРЕМІЮ «ТЕЛЕТРІУМФ»

Чотирисерійна україномовна драма 
«Століття Якова» виробництва 

«1+1 Продакшн», знята за однойменним 
романом волинського письменника 
Володимира Лиса, отримала премію 
«Телетріумф» у номінації «Телевізійний 
фільм/міні-серіал (до 4 серій)», 
повідомляє «ТСН.ua».

Статуетки «Телетріумфу» отримали Ігор 
Іванов у номінації «Оператор телефільму/
міні-серіалу» та Сергій Бржестовський у 
номінації «Художник-постановник фільму/
серіалу». 

Прем’єра стрічки відбулась у 2016 році 
на телеканалі «1+1». В основі сюжету – іс-
торія України очима волинського селянина 
Якова Меха. Він народився ще за часів Ро-
сійської імперії, а старість зустрічає в неза-
лежній Україні. У його долі – війни, полон і 
втрата близьких, але її головний підсумок – 
збереження людяності та здатності любити.

відзнака

Фільм «Коломбіана»

19:00

collider.com

06.50 Сьогодні
07.45, 05.30 Зірковий шлях
08.50 Х/ф «Весільна 

сукня»
11.00 Т/с «Теща-

командир»
14.50 Х/ф «Прощаюся 

востаннє»
17.00, 21.00 Т/с «Відчине-

не вікно»
19.00, 02.50 Події тижня з 

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

водиця»
01.30 Телемагазин
03.40 Х/ф «Щурячі 

перегони»

ПРЕМ’ЄРИ ТИЖНЯ: «ПРОЕКТ «ФЛОРИДА», 
«ПО(ДРУГ)А» ТА «ОСТРІВ СОБАК» 

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)  

Днями в український 
кінопрокат вийшли 

гостросоціальна драма, 
стрічка про стосунки 
друзів та коханців і новий 
мультфільм від Веса 
Андерсона.

«Проект «Флорида». Колиш-
ня стриптизерка, 22-річна Гейлі, 
та її шестирічна донька Муні жи-
вуть у дешевому мотелі «Чарів-
ний замок» в Орландо, неподалік 
від місцевого Діснейленду. Голо-
вна героїня нещодавно втратила 
роботу, тому змушена шукати під-
робіток – то нелегально продаю-
чи парфуми туристам, то надаючи 
інтимні послуги просто в їхній 
з Муні кімнаті. Менеджер Боббі 
намагається влаштувати життя 
мотельної «екосистеми» якнай-
краще: спостерігає за підозріли-
ми незнайомцями, самостійно 
ремонтує несправності в будівлі, 

пробачає постояльцям затримки з 
оплатою орендованих кімнат. І не 
тільки через побоювання втрати-
ти клієнтів, а й через людяність...

«По(друг)а». Вінсент та Не-
фелі − найкращі друзі. Першого 
нещодавно кинула дівчина, тому, 
щоб легше пережити розставан-
ня, вони з Нефелі вирішують зні-
мати житло разом, аби сумними 
вечорами бути компанією одне 
одному. І все б нічого, але знайомі 
Вінсента не розуміють, як можна 

жити з подругою, але мати суто 
товариські стосунки? Та головні 
персонажі не звертають уваги на 
упередження. Більше того, сама 
Нефелі радить другові знайти 
врешті-решт нову дівчину й забу-
ти про колишню. Що Вінсент і ро-
бить. Але плутається у почуттях 
до подруги та дівчини – бо йому 
добре з обома, а уваги вони по-
требують одночасно. 

«Острів собак». Атарі – 12-
річний хлопчик, яким опікується 

корумпований мер Кобаяші, за 
чиїм наказом усіх домашніх псів 
міста Мегасакі відправляють на 
окремий покинутий острів, який, 
по суті, є великим сміттєзвали-
щем. Атарі вирушає на турбо-
гвинтовому літаку до Сміттєвого 
Острова, щоб відшукати свого 
єдиного друга й вірного собаку 
Спотса. Ледь не загинувши, хло-
пець зустрічає зграю колишніх 
домашніх улюбленців на чолі з 
дворовим псом Шефом. 

Поки головний герой шукає 
Спотса, в Мегасакі відбуваєть-
ся революція, яку організовує 
небайдужа студентка. Дівчина 
захоп люється сміливістю Ата-
рі й намагається запобігти ще 
більшим злодіянням мера. Адже 
насправді лікувальну сироватку 
проти епідемії винайдено і всіх 
собак можна вилікувати.
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Фільм «Проект «Флорида»
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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, конвек-
тори, електричні бойлери, радіатори опа-
лення (стальні, алюмінієві, біметалічні), 
циркуляційні насоси і насоси для свердло-
вин, обсадні труби для свердловин, запірну 
арматуру і автоматику, газові лічильники й 
регулятори тиску. 050-736-93-28.

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

Продам пилообрізні матеріали сосно-
вої породи, будь-яка довжина і роз-
мір. Швидко та якісно. 099-721-53-07, 
068-778-78-37.

АВТО

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

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

 Продам трактори Т-25, Т-40 АМ у хорошо-

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

РІЗНЕ

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

 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.

зелотерапія на замітку

КРОПИВА ЗАМІСТЬ СЕМИ ЛІКАРІВ ЯК КИНУТИ КУРИТИ Й 
НЕ ПОГЛАДШАТИ

му робочому стані. Доставка в межах Во-
линської області безплатна. 066-470-91-24, 
097-127-72-34.

 Продам трактор Т-25, картоплекомбай-
ни «Анна», «Болько», «Карлик», гноєроз-
кидач, прес, підбирач, картоплекопалку, 
дворядну саджалку, 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 хоро-
шому стані. Недорого. 096-804-87-33, 
066-380-58-82.

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

 Продам трактори ЮМЗ  у доброму 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.

НЕРУХОМІСТЬ

 Терміново продам трикімн. квартиру 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. Влас-
ник. 095-205-13-16 (до 21:00).

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

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

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

 Продам дерев’яний будинок у м. Лю-
бомль, вул. 1 Травня (3 кімн., є літня кух-
ня, гараж, хлів, льох, земельна ділянка 13 
соток). Ціна договірна. 093-008-03-92, 
099-555-94-92.

 Продам землю під забудову: с. Заріччя, 
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 
ділянка – 0,45 га. 067-132-02-35.

 Продам цегляний будинок в м. Горохів. Усі 
вигоди: хлів, гараж, льох, 0,08 га городу, 
огорожа. Ціна договірна. 098-112-22-48.

РОБОТА

 Потрібен співробітник з обов’язками 
адміністратора для ведення перегово-
рів та роботи з документами. Володимир. 
099-052-35-66.

 Спільна польсько-українська агенція. 
Візи, воєводські, робота (Польща, Чехія): 
зварювальники, токарі, фрезерувальники, 
електрики, слюсарі, швачки, помічники ку-
харя, прибиральники, працівники на авто-
радіозавод, м’ясокомбінати. Безплатні ва-
кансії. Робота в Німеччині. 067-455-06-64, 
099-634-80-31.

 Візьму на роботу продавців у продукто-
вий магазин, з/п 7328 грн, офіційне праце-
влаштування, зручний робочий графік. 
Луцьк. 095-704-44-94.

 На харчове та кондитерське виробни-
цтво потрібні працівники (жінки) для робо-
ти на устаткуванні (з/п від 6 тис. грн за 15 
змін), інженер-механік, водій категорій В, 
С, змінний слюсар-механік. Навчаємо, пра-
цевлаштовуємо. 067-382-28-96 (з 10:00 до 
17:00).

 Робота в Польщі, Німеччині: будів. спе-
ціальності; різноробочі на склади, фабри-
ки; зварювальники, слюсарі, столяри. Висо-
кі зарплати, перевірені роботодавці. Візова 
підтримка. Довезення до місця праці. (Ліц. 
МСПУ серія АВ №585198, 30.07.2012). 
096-956-37-96, 066-799-53-22. 

 Збір полуниці без шипувок у Польщі (робо-
та з кінця травня). Проживання та часткове 
харчування – безплатно. Оплата – 1 злотий 
за кг (на початку). Запрошуємо працівників 
із біометричними паспортами або з будь-
якими візами. Без вікових обмежень. Допо-
магаємо у відкритті візи на 9 місяців. Везе-
мо на місце праці. Виїзд з Нововолинська. 
097-908-64-46 (Вікторія).

ПОСЛУГИ

 Надаю інформаційні послуги щодо ро-
боти за кордоном та підготовки потрібних 
документів. Термінові запрошення, анкети, 
страховки тощо. 099-315-22-72, Оксана Во-
лодимирівна.

 Чищення каналізацій професійним об-

Купуплюлю вовну, шкіри нуутрії, бобб бра а тата інші. 
0977-645-15-155-55 544, 095095-50-506 06-06 01-61-64.4.
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оголошує про проведення оголошує про проведення 

електронних торгів з електронних торгів з 
продажу предмета іпотеки: продажу предмета іпотеки: 

1 Частина приміщ. ІІ пов. торгово-
го комплексу /Літер В-4/ (приміщ. 

№37), з/п 55,3 м2 за адресою: Волин-
ська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11. 
Дата торгів: 24.05.2018, 09:00.
Дод.інформація: setam.net.ua. 
Лот №276187.

2 Зем. діл., пл. 0,1150 га, 
К/№ 0722884800:03:001:3658 за 

адресою: Волинська обл., Луцький р-н, 
с. Струмівка. Дата торгів: 24.05.2018, 
09:00.
Дод.інформація: setam.net.ua. 
Лот №276209. 

Наші предки казали, 
що одна кропива 
заміняє сім лікарів. 

І не помилялися, адже ця 
рослина – дивовижний 
природний концентрат 
вітамінів і корисних речовин. 
Аскорбінової кислоти в ній 
міститься у кілька разів 
більше, ніж у лимонах і 
смородині, а лише 20 ї ї 
молодих листочків здатні 
забезпечити наш організм 
добовою нормою вітаміну А. 

Кропиву шанують представни-
ки офіційної та народної медицини. 
Препарати на основі цієї рослини 
застосовують для зниження рівня 
цукру в крові, покращення обміну 
речовин, стимуляції травлення, ви-
ведення токсинів, зупинки крово-
теч. Активно використовують кро-
пиву і в фітокосметології.
ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

Для жирної шкіри приготуйте 
лосьйон: до 100 мл горілки додайте 
1 ст. ложку соку кропиви. Проти-
райте шкіру щоранку й щовечора 
протягом двох місяців – і вона стане 
чистою та свіжою. 

Для в’ялої і сухої шкіри радять 
живильні маски з кропиви, які слід 
робити двічі-тричі на тиждень. Для 
приготування маски 1-2 ст. ложки 
подрібненого листя насипають у 

Часто люди, які 
позбуваються 

тютюнової залежності, 
набирають вагу. Адже 
куріння прискорює обмін 
речовин, тому калорії 
спалюються швидше. 
Тож набрати кілька 
кілограмів після відмови 
від цигарок – природний 
процес. Ось кілька порад, як 
відмовитися від шкідливої 
звички та залишитися у 
звичній формі.

Регулярно займайтеся 
спортом. Намагайтеся щотижня 
виділяти приблизно 150 хвилин 
(2,5 години) на спорт та фізичні 
вправи середньої інтенсивнос-
ті. Наприклад, швидку ходьбу, 
плавання або їзду на велосипеді. 
Дорогою на роботу ви можете 
пройти кілька зупинок пішки або 
піднятися сходами замість ліфта.

Боріться з голодом за до-
помогою корисних перекусів. 
Краще завжди мати при собі горі-
хи, сухофрукти, свіжі фрукти або 
овочі.

Намагайтеся їсти менши-
ми порціями, поки не стабілі-
зується метаболізм. Пам’ятайте, 
що відчуття голоду минає не ра-

порцелянову чашку і заливають 
теплою водою до кашкоподібної 
консистенції. Не припиняючи пе-
ремішувати, нагрівають суміш на 
паровій бані протягом 5-7 хв, потім 
наносять на шкіру обличчя і шиї. Че-
рез 20-25 хв маску знімають за до-
помогою ватного диска.  

Для нормальної і сухої шкіри го-
тують таку маску: 1 ч. ложку кропи-
ви заливають 1 ст. ложкою теплого 
молока й витримують 10 хв. Дода-
ють жовток і наносять на обличчя 
на 20 хв. Для жирної шкіри у маску 
замість жовтка додають білок. 

Також корисно протирати шкіру 
кубиками льоду, приготованого із 
соку кропиви.
ДЛЯ ВОЛОССЯ

Якщо волосся ослаблене, випа-
дає і погано росте, зарадить настій 

То
кі
в

ніше, ніж через 20 хвилин після 
прийому їжі, тому робіть пере-
рви, виходьте на коротку про-
гулянку. 

Зазвичай, коли людина кидає 
курити, вона починає краще від-
чувати смак їжі. Однак те, що їжа 
тепер смакує краще, не означає, 
що можна їсти більше. Ретельно 
пережовуйте страви та насоло-
джуйтеся кожним шматком, на-
магайтеся їсти повільно.

Якщо вам складно одночасно 
кидати курити та дотримуватися 
дієти, не робіть вибір на користь 
куріння. Стрункість не може бути 
приводом продовжувати руй-
нувати своє здоров’я. Розставте 
пріо ритети: спочатку відмовте-
ся від шкідливої звички, а по-
тім нормалізуйте вагу.
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Розпродаж квартир 3-ї черги!

frt.lutsk.ua  098 660 63 03 
066 660 63 03
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çà àêö³éíîþ ö³íîþ 

ПОСПІШАЙТЕ ПРИДБАТИ

335 000 ãðí

кропиви: 1 ст. ложку листя зали-
вають 1 скл. окропу й настоюють 
годину. Проціджують, а отриманий 
настій втирають у шкіру голови. Не 
змивають.
ДЛЯ ЗДОРОВ’Я

Для зміцнення імунітету й по-
кращення апетиту настій кропиви 
(1 ст. ложка на 1 скл. окропу) п’ють 
протягом дня у два-три прийоми.

Смакуватиме і салат із кропиви. 
Молоді пагони ошпарюють, наріза-
ють, додають зелену цибулю, олив-
ки, м’який сир і сік лимона. Кропи-
ву додають у зелений борщ та інші 
овочеві салати. 

Щоб використовувати кропи-
ву цілий рік, можна заморозити 
подрібнене листя чи готовий сік у 
формочках для льоду. 

Аскорбінової кислоти в кропиві 
більше, ніж у лимонах і смородині
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ПОВІДОМЛЕННЯ

ПрО ПЛаНОВу ДІЯЛьНІсть, Яка ПІДЛЯгає ОцІНцІ ВПЛиВу  
На ДОВкІЛЛЯ кОМуНаЛьНОгО ПІДПриєМстВа «ВОЛиНьПрирОДрЕсурс»  

ВОЛиНськОї ОбЛасНОї раДи (кОД єДрПОу 40422121)
1. Суб’єкт господарювання – 

назва (прізвище, ім’я по батькові), 
юридична адреса (адреса реєстра-
ції), контактний номер телефону

Комунальне підприємство «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради, директор –  
Столяр Василь Андрійович, 43027, Волинська область, місто Луцьк, майдан Київський, 9, моб. тел. 
095 6057446

2. Планова діяльність, її характе-
ристика, технічні альтернативи

Планова діяльність – видобування торфу на родовищі «Коза-Березина» з метою виготовлення па-
ливного торфобрикету, залучення місцевих паливних ресурсів в економіку області. КП «Волинь-
природресурс» має спеціальний дозвіл на користування надрами № 6177 від 02.02.2017р. для ви-
добування торфу. Технічні альтернативи не розглядаються.

3. Місце провадження планової 
діяльності, територіальні аль-

тернативи

Родовище торфу «Коза – Березина»
Прилісненська сільська рада – об’єднана територіальна громада Маневицького району Волинської 
області. Територіальної альтернативи немає.

4. Соціально-економічний  вплив  
планової діяльності

Збільшення мінерально-сировинної бази області, зростання зайнятості місцевого населення на ро-
ботах з видобування торфу, забезпечення комунальних підприємств, закладів освіти та громадян 
сировиною для опалення та наповнення місцевих бюджетів. 

5. Загальні технічні характеристи-
ки, у тому числі параметри плано-
вої діяльності (потужність, довжина, 

площа, обсяг виробництва, тощо)

Земельні ділянки загальною площею 300,01 га,в тому числі ділянка №1 урочище Садок – 61,52 га, 
ділянка № 2 урочище Долина – 69,06 га. Ділянка № 3 – урочище Робіття – 84,43 га. Ділянка № 4 
урочище Кілієв – 85,0 га виключно на землях болотного фонду. Річний видобуток торфу 180,0 тис.
тонн, вологісю 40%

6. Екологічні та інші обмеження 
планової діяльності за альтер-

нативами

щодо технічної альтернатив 1
Дотримання екологічних, санітарно- гігієнічних, протипожежних, містобудівних і територіальних 
обмежень згідно діючих нормативних документів, в т.ч. ДСП – 173, дотримання нормативів ГДВ та 
ГДК. Планова діяльність не повинна спричиняти розвиток захворюваності місцевого населення.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна 
підготовка і захист території за 

альтернативами

Еколого-інженерна підготовка передбачає:
– польове обстеження земельних ділянок передбачених для видобування торфу; 
– інженерно-топографічні вишукування; 
– проведення культур-технічних робіт; 
– влаштування осушувальної сітки; 
– будівництво гідротехнічних споруд, влаштування внутрімасивної залізничної колії, улаштування 
охоронних зон, організація служби протипожежної охорони;
Територіальної альтернативи немає. 

8. Сфера, джерела та види мож-
ливого впливу на довкілля

Внаслідок планової діяльності види можливого впливу на довкілля:
Щодо технічної альтернативи 1.
на мікроклімат: В результаті осушення відбудуться зміни річного випаровування з поверхні боліт, 
їх водного і теплового балансу.
на атмосферне повітря. Викиди пилу в результаті видобування торфу – фрезерування, ворушіння, 
валування, збирання, штабелювання, а також продуктів спалювання пального при роботі механіз-
мів автотранспорту. Шумовий вплив техніки і механізмів при розробці торфородовища.
на водні ресурси: Зміна рівня і динаміки грунтових вод на торфородовищах і прилеглих територіях.
на грунти: Порушення природного рельєфу, знищення болотної флори і фауни на ділянках видо-
бутку.
на надра: Зменшення торф’яних ресурсів в даному регіоні.
Щодо технічної альтернативи 2.
Не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1.
Не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядається.

9. Належність планової діяльності 
до першої чи другої категорії 

видів діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на 
довкілля та підлягають оцінці 

впливу на довкілля

Відповідно до статті 3, пункт 13 – Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» планова діяль-
ність належить до першої категоріі видів планової діяльності та об’єктів – видобування торфу на 
площі понад 150 га.
При неправильному веденні видобувних робіт вони можуть справляти значний вплив на довкілля, 
а тому підлягають оцінці впливу, розробці і здійсненню природоохоронних заходів.

10. Наявність підстав для здій-
снення оцінки транскордонного 

впливу на довкілля
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу немає.

11. Плановий обсяг досліджень 
та рівень деталізації інформації, 

що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
ОВД приймається у відповідності із ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 
2017 року

12. Передбачена процедура 
оцінки впливу на довкілля та 
можливості для участі в ній 

громадськості

Планована діяльність суб’єктом господарювання може мати значний вплив на довкілля і, підлягає 
оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 
Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:
– підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
– проведення громадського обговорення планованої діяльності;
– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інфор-
мації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час 
громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої 
інформації;
– надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що врахо-
вує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
– врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планової діяльнос-
ті, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на до-
вкілля планової діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження 
планової діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планової діяльності без оцінки впливу на довкілля та 
отримання рішення про провадження планової діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у 
такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповнова-
женим органом поданого об’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. 
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 ро-
бочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з 
оцінки впливу на довкілля та планової діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях.
Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде по-
відомлено в оголошенні про початок громадського обговорення. 

13. Проведення та процедура 
громадського обговорення обся-
гу досліджень та рівня деталізації 

інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу 

планової діяльності на довкілля

Громадське обговорення планової діяльності за участю місцевих жителів Прилісненської сільської 
ради – об’єднаної територіальної громади, представників громадських екологічних організацій та 
інших зацікавлених осіб.
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті упо-
вноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пунк-
ті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу 
на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на 
першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших 
зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих 
днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують 
свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтова-
но відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Вид рішення про прова-
дження планової діяльності, яка 

підлягає оцінці впливу на до-
вкілля та орган до повноважень 

якого належить прийняття цього 
рішення

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планової діяльності буде висновок 
з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої планової діяль-
ності (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 

15. Найменування уповноваже-
ного територіального органу, а 

у випадок визначених частиною 
третьою і четвертою цієї статті –  
уповноваженого центрального 
органу до якого подається пові-

домлення про планову діяльність, 
яка підлягає оцінці впливу на 

довкілля та якому надсилаються 
зауваження та пропозиції громад-

ськості до планової діяльності, 
обсягу досліджень та рівня 

деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки 

впливу на довкілля

Міністерство екології та природних ресурсів України,
вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м.Київ, 03035,
Відділ оцінки впливу на довкілля.
m.shimkus@menr.gov.ua
(044) 206-20-89

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПрО ПЛаНОВу ДІЯЛьНІсть, Яка ПІДЛЯгає ОцІНцІ ВПЛиВу  
На ДОВкІЛЛЯ кОМуНаЛьНОгО ПІДПриєМстВа «ВОЛиНьПрирОДрЕсурс»  

ВОЛиНськОї ОбЛасНОї раДи (кОД єДрПОу 40422121)
1. Суб’єкт господарювання – 

назва (прізвище, ім’я по батькові), 
юридична адреса (адреса реєстра-
ції), контактний номер телефону

Комунальне підприємство «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради, директор –  
Столяр Василь Андрійович, 43027, Волинська область, місто Луцьк, майдан Київський, 9, моб. тел. 
095 6057446 

2. Планова діяльність,  
її характеристика, технічні 

альтернативи

Планова діяльність – видобування торфу на родовищі «Велике Багно» з метою виготовлення паливного 
торфобрикету, залучення місцевих паливних ресурсів в економіку області. КП «Волиньприродресурс» 
має спеціальний дозвіл на користування надрами № 6178 від 02.02.2017р. для видобування торфу. 
Технічні альтернативи не розглядаються.

3. Місце провадження планової 
діяльності, територіальні 

альтернативи

Родовище торфу «Велике Багно» 
Колківська селищна рада – об’єднана територіальна громада (Боровичівська сільська рада), Копиллів-
ська сільська рада  Маневицького району Волинської області. Територіальної альтернативи немає.

4. Соціально-економічний  
вплив  планової діяльності

Збільшення мінерально-сировинної бази області, зростання зайнятості місцевого населення на робо-
тах з видобування торфу, забезпечення комунальних підприємств, закладів освіти та громадян сиро-
виною для опалення та наповнення місцевих бюджетів. 

5. Загальні технічні характеристи-
ки, у тому числі параметри плано-
вої діяльності (потужність, довжина, 

площа, обсяг виробництва, тощо)

Земельні ділянки загальною площею 274,4 га, в межах родовища торфу «Велике Багно» на ділянці 
Південно-Східна виключно на землях болотного фонду. Річний видобуток торфу 180,0 тис. тонн, во-
логісю 40%

6. Екологічні та інші обмеження 
планової діяльності за альтер-

нативами

щодо технічної альтернатив 1
Дотримання екологічних, санітарно- гігієнічних, протипожежних, містобудівних і територіальних об-
межень згідно діючих нормативних документів, в т.ч. ДСП – 173, дотримання нормативів ГДВ та ГДК. 
Планова діяльність не повинна спричиняти розвиток захворюваності місцевого населення.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна 
підготовка і захист території за 

альтернативами

Еколого-інженерна підготовка передбачає:
– польове обстеження земельних ділянок передбачених для видобування торфу ;
– інженерно-топографічні вишукування;
– проведення культур-технічних робіт;
– влаштування осушувальної сітки;
– будівництво гідротехнічних споруд, влаштування внутрімасивної залізничної колії, улаштування 
охоронних зон, організація служби протипожежної охорони;
Територіальної альтернативи немає. 

8. Сфера, джерела та види мож-
ливого впливу на довкілля

Внаслідок планової діяльності види можливого впливу на довкілля:
Щодо технічної альтернативи 1.
на мікроклімат: В результаті осушення відбудуться зміни річного випаровування з поверхні боліт, їх 
водного і теплового балансу.
на атмосферне повітря. Викиди пилу в результаті видобування торфу – фрезерування, ворушіння, 
валування, збирання, штабелювання, а також продуктів спалювання пального при роботі механізмів 
автотранспорту. Шумовий вплив техніки і механізмів при розробці торфородовища.
на водні ресурси: Зміна рівня і динаміки грунтових вод на торфородовищах і прилеглих територіях.
на грунти: Порушення природного рельєфу, знищення болотної флори і фауни на ділянках ви-
добутку.
на надра: Зменшення торф’яних ресурсів в даному регіоні.
Щодо технічної альтернативи 2.
Не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1.
Не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядається.

9. Належність планової діяль-
ності до першої чи другої кате-

горії видів діяльності та об’єктів, 
які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці 

впливу на довкілля

Відповідно до статті 3, пункт 13 – Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» планова діяльність 
належить до першої категоріі видів планової діяльності та об’єктів – видобування торфу на площі по-
над 150 га.
При неправильному веденні видобувних робіт вони можуть справляти значний вплив на довкілля, а 
тому підлягають оцінці впливу, розробці і здійсненню природоохоронних заходів.

10. Наявність підстав для здій-
снення оцінки транскордонного 

впливу на довкілля
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу немає.

11. Плановий обсяг досліджень 
та рівень деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту 

з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
ОВД приймається у відповідності із ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 
2017 року

12. Передбачена процедура 
оцінки впливу на довкілля та 
можливості для участі в ній 

громадськості

Планована діяльність суб’єктом господарювання може мати значний вплив на довкілля і, підлягає 
оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 
Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:
– підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
– проведення громадського обговорення планованої діяльності;
– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інфор-
мації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час 
громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої 
інформації;
– надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує 
результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
– врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планової діяльності, 
зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля 
планової діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планової ді-
яльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планової діяльності без оцінки впливу на довкілля та отри-
мання рішення про провадження планової діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у та-
кій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим 
органом поданого об’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. 
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 ро-
бочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з 
оцінки впливу на довкілля та планової діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях.
Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідо-
млено в оголошенні про початок громадського обговорення. 

13. Проведення та процедура 
громадського обговорення  
обсягу досліджень та рівня 

деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту  
з оцінки впливу планової  

діяльності на довкілля

Громадське обговорення планової діяльності за участю місцевих жителів Колківської селищної ради 
– об’єднаної територіальної громади (Боровичівська сільська рада), Копиллівської сільської ради, 
представників громадських екологічних організацій та інших зацікавлених осіб.
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповно-
важеного органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 
цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на до-
вкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень 
і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реє-
стрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з 
дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду 
на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити заува-
ження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна 
інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Вид рішення про про-
вадження планової діяльності, 
яка підлягає оцінці впливу на 
довкілля та орган до повно-

важень якого належить  
прийняття цього рішення

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планової діяльності буде висновок з 
оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої планової діяльності 
(ч. 3 ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 

15. Найменування уповно-
важеного територіального 

органу, а у випадок визначених 
частиною третьою і четвертою 

цієї статті – уповноваженого 
центрального органу до якого 
подається повідомлення про 

планову діяльність, яка підля-
гає оцінці впливу на довкілля та 
якому надсилаються зауважен-
ня та пропозиції громадськості 
до планової діяльності, обсягу 

досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу 

на довкілля

Міністерство екології та природних ресурсів України,
вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м.Київ, 03035,
Відділ оцінки впливу на довкілля.
m.shimkus@menr.gov.ua
(044) 206-20-89
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Немає ледачих людей. Є цілі, що не надихають. Тоні Роббінс
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  Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ
Луцьк, Чорнобиль

зона відчуження У ЧОРНОБИЛІ ОСЕЛИЛИСЯ 
ЕКЗОТИЧНІ ТВАРИНИ ТА ПТАХИ

Понад 30 років тому 
людей примусово 
відселили з 

Чорнобильської зони. За 
цей час покинуті угіддя 
стали оселею екзотичних 
тварин і птахів. Тому 
науковці вважають, що 
зона відчуження має 
стати зоною відродження 
природи. Для цього торік 
створили Чорнобильський 
радіаційно-екологічний 
біосферний заповідник. 
Установу зареєстрували 
у місті Іванкові Київської 
області.

НА МІСЦІ 
РАДІАЦІЙНОГО 
ЛИХА – УНІКАЛЬНА 
ЕКОСИСТЕМА

Він займатиме приблизно дві 
третини зони відчуження. Терито-
рія, на яку не ступала нога людини, 
поступово перетворюється на ре-
зерват, де прекрасно почуваються 
знакові для європейської фауни 
дикі тварини.

За словами в. о. директора Чор-
нобильського радіаційно-еколо-
гічного біосферного заповідника 
Тараса Мельничука, реальна робо-
та розпочалася наприкінці липня 
минулого року. Установа отримує 
допомогу інвесторів, європейських 
організацій, які переймаються охо-
роною природи. Завдяки співпраці 
з ними торік уклали два важливі 
контракти – на розробку організа-
ції території та на розробку проекту 
землеустрою. Цей проект важли-
вий, адже в результаті земельну 
ділянку площею маже 227 тис. га 
буде передано в управління запо-
відника. 

Розвитком науково-дослідниць-
кого напрямку опікується ке-
рівник відділу екології флори та 
фауни Чорнобильського радіацій-
но-екологічного біосферного за-
повідника Денис Вишневський. Він 
розповів, що вплив радіації на тва-
ринний світ вивчають з перших днів 
аварії на ЧАЕС. Було кілька періодів 
досліджень. Перший – радянський 
з 1986 до 1991 року. Тоді науков-
ці виявили «рудий ліс» на захід від 
станції – це близько 10 км2 лісових 
насаджень сосни звичайної. Окремі 
дослідження фіксували зменшення 
кількості деяких видів мишопо-
дібних гризунів, птахів, але тільки 
в перший рік після аварії. Потім 
чотири-п’ять років тривала пере-
будова екосистеми. Цей процес був 
пов’язаний із зупинкою людської 
діяльності. Види, які були пов’язані 
з людиною, поступово покидали 
зону відчуження, а на їхньому місці 
виникав набір видів, більш харак-
терний стану Полісся – лісові та во-
доболотні тварини.

Питання про збереження при-

родного середовища постало вже 
у 1990-1991 роках. Наприклад, в 
Білорусі заповідник створили у 
1989 році. В Україні ухвалити таке 
рішення було неможливо, адже тут 
до кінця 2000 року працювала АЕС, 
розташовувалася інфраструкту-
ра поводження з радіоактивними 
відходами тощо. Тому була низка 
рекомендацій щодо створення, на-
приклад, мережі заказників. Нині в 
зоні відчуження вирішили створи-
ти найвищу з форм охорони при-
роди – біосферний заповідник.

Сьогодні тут мешкають вед-
меді, рисі, вовки, борсуки, лисиці, 
лосі, олені. Із тварин, занесених до 
Червоної книги України, науковці 
бачили орлана-білохвоста й ку-
лика. А ставок-охолоджувач став 
ключовою ділянкою для птахів, що 
мігрують. Тому можна сказати, що 
найбільшу загрозу для звірів, птахів 
та всієї природи становить людина, 
а не радіація.

МУТАНТІВ У 
ЧОРНОБИЛІ НЕМА!

Міф про тварин-мутантів на-
уковці рішуче спростовують. Він 

побутує ще з часів Хіросіми. Денис 
Вишневський наголошує, що при-
рода не допускає відхилень, а такі 
тварини не проходять природний 
добір. Соми в каналах біля ЧАЕС 
справді досягають великих розмі-
рів, але це не пов’язано з жодними 
мутаціями. Найбільший добутий 
там з науковою метою сом сягав 
1,65 м завдовжки через вік.

Своєю чергою, заступник ге-
нерального директора ДСП «Чор-
нобильська АЕС» Валерій Сейда 
розповів, що на осушених ділянках 
водойми-охолоджувача планують 
розміщувати сонячні батареї, або ж 
вирощувати енергетичну вербу. 

Цьогоріч виповнюється 20 ро-
ків, відколи в зону відчуження за-
везли коней Пржевальського. Цей 
вид є аналогом тарпана, зниклого 
понад сторіччя тому. Також на те-
риторії заповідника живе єнотопо-
дібний собака – вид, що є наслідком 
радянської політики покращення 
поголів’я тварин, які мають корисні 
властивості хутра. Проживає також 
американська норка.

У цегляній будівлі колишньої 
ферми коні Пржевальського ли-

шаються на ніч, ховаються під час 
поганих погодних умов – снігу, 
дощу тощо. Там їхнє перебування 
фіксують за допомогою фотопас-
ток. В іншу споруду колишнього 
тракторного гаража чи майстерні, 
як виявилося, заходять найрізнома-
нітніші види тварин. Коли в будівлі 
науковці поставили фотопастку, то 
побачили, що туди заходили вовк, 
коні, заєць, рись – цілий світ Поліс-
ся в мініатюрі. 

У ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ 
МОЖУТЬ ОСЕЛИТИСЯ 
ЗУБРИ 

На локації поблизу села Черевач 
Денис Вишневський розповів, що 
біорізноманіття заповідника оці-
нюють у понад 400 видів хребетних 
тварин, дві тисячі видів судинних 
рослин, 50 видів тварин, занесених 
до Червоної книги України. Саме 
цю базу досліджуватимуть та охо-
ронятимуть. Можливо, тут вдасться 
створити розплідник зубрів, як це 
зробили у зоні відчуження в Біло-
русі.

До катастрофи на ЧАЕС цю те-
риторію суттєво змінили люди. Тут 

розташовувалися сільськогоспо-
дарські угіддя, проводили меліора-
цію, більшість лісів становили сос-
нові ліси, насаджені після Другої 
світової війни. Чисельність великих 
тварин була низькою. Після аварії, 
коли людина тут припинила діяль-
ність, територія залишилася для 
тварин. Основним етапом збіль-
шення їхньої чисельності стали 
шість-сім років після аварії.

«З’явилися види з Червоної кни-
ги, такі як чорний лелека чи орлан-
білохвіст. Рись тут мешкала й рані-
ше, але її чисельність була вкрай 
низька, а наразі тварину бачать 
військові Нацгвардії на системах 
відеоспостереження. Вона підхо-
дить безпосередньо до периметру 
станції. Її сліди ми бачили і в місті 
Прип’ять, регулярно фіксуємо рись 
у зоні відчуження», – зазначає на-
уковець.

За словами Дениса Вишневсько-
го, бобри досить активно борються 
з радянською меліорацією. Якось 
вони підтопили частину села, іншо-
го разу затопили їхній пост. Можна 
побачити, який наступ бобри здійс-
нюють на ЧАЕС на каналах. 

Також науковець нагадує про 
аксіому, яку повторюють екологи: 
«Заповідники зберігають не лише 
тварин, а й браконьєрів». Браконьє-
ри завжди є там, де є на що полю-
вати. Основну роботу із боротьби з 
ними зараз проводять поліцейські, 
а невдовзі їм допомагатимуть єгері 
заповідника. 

У зоні відчуження ліс наступає 
на незаліснені ділянки. У 1996 році 
55% території вкривали ліси, а за 
найновішими даними цей показник 
сягнув 65-70%. Навіть коли відняти 
від цього території, знищені лісо-
вими пожежами в останні роки, 
спостерігається тенденція до на-
рощування лісів. Ліс входить у села, 
захопив стадіон у місті Прип’ять 
тощо.

Наразі інтерес до зони відчу-
ження як майданчика, де можна 
побачити диких тварин, є лише у 
знімальних груп. Денису Вишнев-
ському протягом останнього часу 
довелося працювати на кількох 
проектах, наприклад, для компаній 
BBC та Netfl ix. Іноземні знімальні ко-
манди фільмували тут програми та 
епізоди до фільмів. 

Науковці хочуть зацікавити 
туристів, які могли б приїздити та 
бачити дику природу. Дослідник 
відзначає, що фактично заповідник 
як резерват для дикої фауни вже 
існує з початку 1990-х років, тому 
що це територія без людей. До того 
ж, жоден заповідник так ретельно 
не охороняє Нацполіція. Нині від-
бувається лише юридичне оформ-
лення – створення інструмента 
державної влади.

volynnew
s.com

facebook.com
/denis.vishnevskiy.7

Покинуті місцини стали зоною відродження природи

Закинуті будівлі поблизу села Черевач
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Причому тільки від волі залежить, переможе людина чи ні! Кен Доерті

«СТАРИЙ ЛУЦЬК» – У 
ФІНАЛІ ЧЕМПІОНАТУ 
УКРАЇНИ!
Луцьк

У чемпіонаті України з баскетболу 
в Першій лізі відбулися другі 
матчі півфіналів, які визначили 
фіналістів сезону. Наш «Старий 
Луцьк» після гостьової перемоги 
вдома також здолав «ДіДіБао» з 
Кам’янця-Подільського – 84:78.

На старті зустрічі на майданчику 
йшла в основному рівна боротьба. Та 
вже з другої чверті господарі стали бра-
ти хід поєдинку під свій контроль. Оста-
точно опір гостей було зламано в другій 
половині гри. Найкращим у переможців 
став Олег Салтовець – 23 очка, 14 під-
бирань.

Лучани зіграють у фіналі з «Вінниць-
кими Зубрами», які здолали в серії 
«Миколаїв-2». 

Отож, у першому матчі фіналу 
4 травня зустрінуться «Старий Луцьк» та 
«Вінницькі Зубри».

ВОЛИНЯНИН ПРИВІЗ 
СРІБЛО З ПІВДЕННО-
АФРИКАНСЬКОЇ 
РЕСПУБЛІКИ
ПАР

Волинянин Михайло Малкуш став 
срібним призером Чемпіонату 
світу з класичного пауерліфтингу, 
який відбувся у ПАР. 

В усіх трьох спробах з жиму лежачи 
21-річний Михайло показав результати, 
які були новими рекордами України се-
ред юніорів. Малкуш закінчив змагання 
з результатом 165 кг у ваговій категорії 
до 59 кг. Готував спортсмена до змагань 
тренер Олег Хом’як. Цього року Малкуш 
виграв чемпіонат України, який відбу-
вався в Коломиї.  

ЛУЦЬКА ДЮСШ №3 
ПОПОВНИЛАСЯ 
НОВИМИ ВИДАМИ 
СПОРТУ
Луцьк

Статут комунального закладу 
«Дитячо-юнацька спортивна 
школа №3 Луцької міської ради» 
затвердили у новій редакції. 
Основні зміни – розширення видів 
спорту.

Таке рішення ухвалили депутати 
25 квітня під час сесії Луцької міськради.

Директор департаменту сім’ї, мо-
лоді та спорту міської ради Олексій 
Веремійчик зауважив, що в старій ре-
дакції ДЮСШ №3 у своїй структурі мала 
відділення з таких видів спорту: важка 
атлетика, художня гімнастика, легка 
атлетика, теніс, фехтування. Цей пере-
лік запропонували доповнити боксом, 
кікбоксингом, вільною боротьбою, фут-
болом, велоспортом, веслуванням та 
кіокушинкайкан карате.

баскетбол

найсильніші

новації

сало – сила, спорт... ТІЛЬКИ ТРЕТИНА УКРАЇНЦІВ 
РЕГУЛЯРНО ТРЕНУЄТЬСЯУкраїнці не надто старанно 

займаються спортом, проте 
вважають себе досить 

здоровими людьми. Про це 
свідчать результати соціологічного 
опитування групи Research & 
Branding.

Більшість громадян визнали, що за остан-
ній рік взагалі не тренувалися на дозвіллі. 
Таку відповідь дали 63% опитаних. 35% рес-
пондентів розповіли, що хоча б раз робили 
фізичні вправи. При цьому люди не стражда-
ють від відсутності навантаження.

Соціологи цієї компанії проводили подіб-
не опитування у 2011 році і, як виявилося, 
його результати майже ідентичні тому, що діа-
гностували навесні 2018-го.

Майже дві третини громадян вважають, 
що перебувають у непоганій фізичній фор-
мі. Принаймні, опитані назвали стан свого 
здоров’я хорошим з огляду на вік. Лише 30% 
респондентів виявилися незадоволеними 

своїм самопочуттям. Проте люди впевнені, 
що проблеми зі здоров’ям пов’язані не з від-
сутністю фізичної активності, а з іншими фак-
торами.

Основними причинами поганого само-
почуття назвали стреси й відсутність якісно-
го лікування і медикаментів. Таку відповідь 
дали 40% опитаних. Третина респондентів 
пов’язує стан організму з проблемами дов-
кілля. На спадковість нарікав кожен десятий 
опитаний.

Стосовно молоді, то більшість опитаних 
у віці до 30 років хоча б раз за рік займалися 
спортом. Соціологи також виявили регіональ-
ну тенденцію – що менший населений пункт, 
то рідше люди, які живуть у ньому, ходять на 
тренування. Відносно більш активні в цьому 
плані жителі центральних та південних регіо-
нів, менш спортивними називають західні об-
ласті.

facebook.com
/oleg.khom

yak

Михайло Малкуш та Олег 
Хом’як після нагородження

легка атлетика

бокс

аматори

біатлон

визнання

4m
am

a.ua

Попри усталену думку про 
популярність спорту в Україні, соціологи 
стверджують, що часто нам важко 
підвестися з диванів і кинути виклик ліні

Луцьк 

Після зимової перерви чемпіонат Волин-
ської області поки не дивує сенсаційними ре-
зультатами. Із визначенням перших чотирьох 
команд у кожній географічній групі все більш-
менш зрозуміло, окрім хіба розіграшу чет-
вертого місця в групі «А», за яке змагаються 
«Торпедо» (Копачівка) та «Вікторія» (Луцький 
район).

Нагадаємо, що після першого етапу зма-
гань по чотири кращі команди в групах розі-
грають між собою звання чемпіона області.  

Група «А», 11-й тур: «Ласка» (Боратин) – 
«Турія» (Затурці) – 2:0, «Агропродукт» (Горо-
хів) – «Колос» (Ківерці) – 2:2, «Олімпія» (Кня-
гининок) – «Вікторія» (Луцький район) – 3:4, 
«Торпедо» (Копачівка) – «Луцьксантехмонтаж 
№536» (Луцьк) – 0:2.

Група «Б», 11-й тур: «Стир» (Старий Чор-
торийськ) – «НФК Колос» (Іваничі) – 4:0, «Ру-
біж» (Любомль) – «Шахтар» (Нововолинськ) – 
0:5, «ФЦ Ковель-Волинь» (Ковель) – «Прип’ять» 
(Любешів) – 5:0, «Надія» (Хорів) – «ДЮСШ-ВІК» 
(Володимир-Волинський) – 2:1. 

Білорусь

У Бресті відбулися міжнародні зма-
гання з метання молота, в яких змагалися 
легкоатлети з восьми країн. Приїхала до 
сусідів і представниця України, учасни-
ця Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, 
волинянка Ірина Климець. Вона вже ви-
конала цього року норматив для участі в 
чемпіонаті Європи у Берліні, тому триває 
спокійна підготовка до цього головного 
старту сезону. 

У Бресті Ірина в п’ятій спробі метнула 
молот на 71 м 10 см. Це другий результат 
після однієї з кращих метальниць світу 
білоруски Анни Малишик. Цікаво, що й 
торік спортсменки саме в такій послідов-
ності розмістилися на п’єдесталі.

Наступний старт Ірини заплановано 
на 12 травня в Кельце (Польща). 

Володимир-Волинський

Дві волинські боксерки полетіли в Ма-
рокко на світову гімназіаду School Summer 
Games. До 9 травня тут визначатимуть кра-
щих у різних видах спорту серед чотирьох 
тисяч школярів з 70 країн світу.

Волинь представлятимуть Марія Лю-
бух та Ірина Боярин, яких у спортивному 
клубі «Любарт» тренує Юлія Семко.

Дівчата тренуються вже кілька років. 
Марія встигла побувати на Чемпіонаті Єв-
ропи. Ірина ж братиме участь у змаганнях 
такого рівня вперше.

Перепустку на світовий турнір спортс-
менки здобули на Всеукраїнській гімназіа-
ді в лютому цього року, потрапивши за її 
результатами у збірну команду України.

Їхати на змагання дівчата мусили б за 
власний кошт, але допомогли федерація 
боксу Волині, обласне й міське управління 
освіти і директор Володимир-Волинської 
ДЮСШ. 

КЛИМЕЦЬ БЛИЖЧЕ, 
НІЖ НА 70 МЕТРІВ, 
НЕ МЕТАЄ

З ВОЛОДИМИРА – 
НА ГІМНАЗІАДУ В 
МАРОККО

ЧЕМПІОНАТ ОБЛАСТІ: ПЕРШІ 
ЧЕТВІРКИ МАЙЖЕ СФОРМОВАНО

bug.com
.ua

Марія Любух, Юлія 
Семко та Ірина Боярин

Київ

У жіночої збірної України з біатлону буде 
новий головний тренер – росіянин Андрій Про-
кунін. Офіційно призначення 39-річного Проку-
ніна відбудеться найближчим часом, повідом-
ляють російські спортивні ЗМІ. Останні два 
сезони фахівець працював у Південній Кореї.

У 1998 році Андрій Прокунін виграв юні-
орський чемпіонат світу з біатлону, а в 2009 

році його дискваліфікували на два роки за 
вживання допінгу. Після відбуття дискваліфі-
кації спортсмен значних успіхів не досягнув.

Зміна тренера збірної України з біатлону 
відбувається після невдалих виступів укра-
їнок у цьому сезоні, зокрема після провалу 
на Зимовій Олімпіаді в Південній Кореї. Екс-
тренер жіночої збірної України Урош Велепец 
очолив збірну Словенії.

Київ

Богдана Мочульського 
визнали спортсменом 
2017 року на церемонії 
«Зірки спортивного 
року». 

Переможця Всесвітніх 
ігор, які відбулися в лютому у 
Вроцлаві, нагородили разом 
із трьома іншими кращими 

ЖІНОЧУ ЗБІРНУ УКРАЇНИ З БІАТЛОНУ 
МОЖЕ ОЧОЛИТИ РОСІЙСЬКИЙ ТРЕНЕР

МОЧУЛЬСЬКИЙ – СПОРТСМЕН 
РОКУ В УКРАЇНІ

БОДІБІЛДЕР З ТРИЗУБОМ НА 
ГРУДЯХ ЗДИВУВАВ МОСКВУ

спортсменами з неолімпій-
ських видів спорту.

Нагадаємо, що 20-річний 
лучанин Богдан Мочульський 
виграв змагання з джиу-
джитсу у  ваговій категорії до 
62 кг під час Всесвітніх ігор у 
Вроцлаві. Дорогою до золота 
він переміг бельгійця, болга-
рина, німця та колумбійця.

Росія

Уродженець Нікополя 
Роман Кваша здивував гля-
дачів на Кубку Московської 
області з бодібілдингу та 
культуризму. Кваша став віце-
чемпіоном на змаганнях у 
ваговій категорії понад 90 кг, 

але куди більше запам’ятався 
величезним тризубцем, на-
битим на грудях.

Татуювання спричинило 
фурор і в залі, і в соціальних 
мережах. Більшість російських 
шанувальників бодібілдингу 
такого явно не очікували.

scu.org.ua

Ігор Кваш
а

Лучанин отримав 
всеукраїнське визнання

Конкуренти Кваші довго 
розглядали тризуб, не вірячи 
своїм очам

оце вшкварив

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
 команда І В Н П М О

1 ЛСТМ №536 11 11 0 0 74-5 33

2 Ласка 11 9 1 1 43-7 28

3 Колос 11 6 2 3 23-30 20

4 Торпедо 11 5 0 6 22-20 15

5 Вікторія 11 5 0 6 28-31 15

6 Агропродукт 11 3 1 7 26-41 10

7 Олімпія 11 3 0 8 17-45 9

8 Турія 11 0 0 11 2-56 0

 команда І В Н П М О

1. ФЦ Ковель-Волинь 11 9 1 1 41-10 28

2. Надія 11 7 1 3 27-18 22

3. Шахтар 11 7 0 4 37-14 21

4. Стир 11 6 3 2 26-17 21

5. ДЮСШ-ВІК 11 4 1 6 20-19 13

6. Рубіж 11 3 2 6 18-34 11

7. НФК Колос І 11 2 2 7 14-26 8

8 Прип’ять 11 0 2 9 9-54 2
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Людина, яка всім серцем прагне до чогось, обов’язково цього досягне. Нехай це здається нереальним, 
нехай усі сміються з неї, сила віри не розіб’ється об такі безглузді перепони. Чак Норріс

ФАРТОВА? БУДЕШ 
НАРЕЧЕНОЮ!
Іспанія

П’ятиразовий володар 
«Золотого м’яча» Кріштіану 
Роналду одружиться зі своєю 
дівчиною Жоржиною Родрігес. 
24-річна панянка виклала 
в Instagram фото з перснем 
на безіменному пальці, 
дописавши, що вона «поруч з 
коханою людиною».

Більше нічого пара не оголосила, 
але для стосунків Роналду і Жоржини 
це вже звична справа. Вони познайо-
милися в 2016 році, після чого кілька 
місяців приховували роман, а вперше 
відкрито з’явилися перед камерами ра-
зом в листопаді 2016-го у паризькому 
Діснейленді.

У листопаді 2017-го Жоржина наро-
дила Кріштіану доньку Алану Мартіну 
й тепер виховує відразу чотирьох дітей 
майбутнього чоловіка.

На виступах Роналду його стосунки 
з Родрігес позначаються тільки пози-
тивно – за підсумками минулого сезону 
33-річний форвард виграв «Золотого 
м’яча», а його «Реал» – Лігу чемпіонів. 
Також вершкові близькі до фіналу ЛЧ і в 
поточному сезоні.

амурні справипрем’єр-ліга

історія одного «кохання»

29-й тур. 
 «Маріуполь» – «Шахтар» – 

0:1, «Зірка» – «Олімпік» – 2:0, 
«Карпати» – «Олександрія» – 1:2, 
«Сталь» – «Чорноморець» – 1:2, 
«Зоря» – «Верес» – 1:0, 
«Ворскла» – «Динамо» – 0:1. 

30-й тур
 «Динамо» – «Маріуполь», 

«Верес» – «Ворскла»,
«Шахтар» – «Зоря», 
«Чорноморець» – «Карпати»,
«Олімпік» – «Сталь», 
«Олександрія» – «Зірка».

Турнірна таблиця УПЛ
№ КОМАНДА I В Н П М’ЯЧІ О

1 Шахтар 29 22 3 4 67-21 69

2 Динамо 29 20 6 3 60-23 66

3 Ворскла 29 13 5 11 34-34 44

4 Зоря 29 11 10 8 43-39 43

5 Маріуполь 29 10 6 13 35-38 36

6 Верес 29 7 12 10 27-28 33

7 Олександрія 29 7 15 7 27-26 36

8 Олімпік 29 8 9 12 28-34 33

9 Карпати 29 7 11 11 23-43 32

10 Зірка 29 7 9 13 21-37 30

11 Чорноморець 29 5 10 14 24-47 25

12 Сталь 29 5 8 16 20-39 23

  Іван БОГДАНОВИЧ

Скидається на те, що боротьба 
за чемпіонство триватиме 
до останнього туру, коли 

18 травня «Динамо» прийме вдома 
«Шахтар». Так само й «Ворскла» 
із «Зорею» в завершальному турі 
розіграють бронзові медалі. Адже 
поки всі учасники цих перегонів 
йдуть без очкових втрат. 

Куди цікавіше в другій групі чемпіонату. 
Там майже всі команди не можуть спокійно 
дихати, адже не тільки останнє місце цього 
разу відправить клуб у перший дивізіон. Де-
сята та одинадцята команди зіграють стикові 
матчі з другою та третьою командами Першої 
ліги. Тому тут поки боротьба дуже цікава. По-
гляньмо, в кого найбільше шансів вилетіти.

«Олександрія». У семи турах після поділу 
на дві групи команда не програвала та майже 
не пропускала у власні ворота, а загалом має 
серію з дев’яти ігор без поразок.

«Олімпік». Для донеччан добре, що вони 
підійшли до другого етапу з деяким запасом, 
а потім ще й стартували перемогою над «Кар-
патами» в гостях. Саме такий гандикап до-
зволив команді Романа Санжара робити різні 
дурниці, програвати усім підряд та впасти до 
боротьби за виживання. Після поразки від 
«Зірки» в 29-му турі «Олімпік» офіційно став 
учасником цього змагання, адже тепер між 
ними всього три очка.

«Карпати». Цікаві на другому етапі зма-
гань «Карпати» ніяк не можуть убезпечити 
себе від вильоту. У домашній грі з «Олексан-
дрією» львів’яни перервали серію успішних 
результатів і тепер знову в неприємній пози-
ції. Хоча це не те, що було ще на початку дру-
гого етапу та до тієї серії перемог.

«Зірка». Якщо в інших команд цієї шістки 
є якась стабільність, нехай інколи і в невда-
чах, то для «Зірки» кожен матч – боротьба з 
невизначеним кінцем. Перемога над «Олімпі-
ком» стала вкрай важливим результатом для 
того, аби не вилетіти напряму. Сім очок за 
три тури «Сталі» буде вкрай важко відіграти. 

ХТО ВИЛЕТИТЬ З 
УПЛ В ПЕРШУ ЛІГУ?

  Іван БОГДАНОВИЧ

Словесна війна 
президента ФФУ 

Андрія Павелка та 
віце-президента УЄФА 
Григорія Суркіса набирає 
неймовірних обертів. 
Особисті образи стають 
все більш жорсткими, 
але обидва обіцяють не 
зупинятися та розказати 
набагато більше 
«цікавого». Можна вже не 
сумніватися, що йде війна 
на знищення опонентами 
один одного.

Зараз дуже часто вболівальники 
та медіа пишуть і розповідають про 
те, що війна між Павелком і Сур-
кісом триває вже давно, а нині пе-
рейшла в гарячу фазу. Хто почав її, 
пригадати важко, але головна при-
чина конфлікту, який відбивається 
на всьому українському футболі, – 
це все більш «прошахтарівська» по-
зиція ФФУ, яку ця організація по-
чала непрямо показувати відтоді, 
коли Андрій Павелко навесні 2015 
року очолив федерацію. Більшість 
ключових рішень, які ухвалюють ке-
рівні органи українського футболу, 
завжди нейтральні або позитивні 
до «Шахтаря» і водночас «Динамо», 
а його сателіти відчувають тиск. 

Інша причина ворожнечі – над-
мірна політизація ФФУ, до складу 
виконкому якої нині входить не-
ймовірна кількість політиків, а об-
ласні організації переважно очолю-
ють місцеві партійні боси БПП або 
обласні чиновники. Не дивно, адже 
Павелко – голова бюджетного комі-
тету Верховної Ради від президент-
ської партії.

Точну дату початку «військових 
дій» встановити годі. Павелко обій-

няв пост президента ФФУ в 2015 
році, але при цьому дав Григорію 
Суркісу, віце-президенту УЄФА, 
можливість мати посаду в Федера-
ції. Суркіс-старший ста почесним 
президентом ФФУ, що було потріб-
но для його перебування в УЄФА. 

Але була й точка водорозділу – 
16 червня 2017 року. Це день про-
ведення 20-го Конгресу ФФУ. Саме 
того дня з вуст Григорія Суркіса про-
звучали дуже несподівані слова, які 
не надто вписувалися в парадигму 
дружби двох футбольних чинов-
ників, їхнього тандему або хоча б 
мирного співіснування. Суркіс тоді 
в своїй промові присвятив багато 
уваги «маріупольському питанню» 
(а саме – акценту на небезпеку гри в 
цьому місті), а також потролив чин-
ного президента ФФУ щодо автобу-
са, в якому Павелко обіцяв їхати з 
«Динамо» на матч у Маріуполь.

Цей тролінг тоді різонув вухо, 
але то були лише квіточки. Посту-
пово інформаційна війна між Па-
велком та братами Суркісами на-
бирала все більших обертів. Однією 
з головних тем словесних баталій 
було, звісно, «маріупольське питан-
ня», але згодом сторони перейшли 
на особисті образи.

У квітні 2018 року протистоян-
ня досягло поки що апогею. Андрій 
Павелко та Григорій Суркіс дали 
кілька коментарів та інтерв’ю, а чин-
ний президент ФФУ вперше за дов-
гий час провів прес-конференцію. 
Павелко пройшовся по опонен-
тові, згадавши й про унітази, які 
об’єднують Суркіса та Януковича.

Отже, кілька найгостріших ци-

тат з останніх інтерв’ю опонентів.
Андрій Павелко: «Зарубіжні ЗМІ 

пишуть, що саме Григорій Суркіс є 
хрещеним батьком корупції в укра-
їнському футболі. Усі й так знають 
про суддівське свавілля, яке панува-
ло в українському футболі за часів 
його правління. А договірні матчі? У 
нас же це все розквітло саме в той 
період, і я змушений зараз боротися 
із цією раковою пухлиною. Випалю-
вати розпеченим залізом!..».

«Проблеми, які переживає за-
раз «Динамо», впевнений, пов’язані 
тільки з менеджментом. Згадаймо: 
на початку 90-х брати Суркіси отри-
мали «Динамо» абсолютно безплат-
но. Разом з клубом їм відійшло ще 
чимало активів. Говорити про ди-
віденди, які вони витягли як госпо-
дарі такої легендарної команди, не 
доводиться».

«Знаю, наприклад, що нинішні 

господарі «Динамо» вже позича-
ють гроші на утримання клубу в 
багатьох олігархів і при цьому не 
поспішають їх віддавати. Хоча на 
замовні матеріали проти мене й ін-
формаційну війну з ФФУ кошти зна-
ходяться».

«Григорій Суркіс, коли очолю-
вав ФФУ, був народним депутатом, 
агітував за СДПУ (о) разом з «Дина-
мо» та збірною. Він агітував за блок 
«Не так» разом з головним трене-
ром національної збірної України 
Олегом Блохіним. Також Григорій 
Суркіс роздавав по всіх федераціях 
дітям м’ячі з підписом «За Янукови-
ча». Ми знайшли цю «реліквію» і де-
монструємо її для розуміння того, 
хто привів політику у футбол і хто 
провадив політику в футболі».

«Не знаю, що об’єднувало Суркі-
са і Януковича в той час. Можливо, 
любов до унітазів. Один любив зо-

лоті унітази, інший починав бізнес-
кар’єру з сантехніки. Можливо, це їх 
об’єднало в політиці».

Григорій Суркіс: «Сьогодні Фе-
дерація фактично перетворилася 
на політичну структуру, де популізм 
править балом, де абсолютно від-
сутній здоровий глузд, де на сьо-
годні немає місця моралі, мораль-
ності й етиці стосовно своїх членів, 
які десятки років вірою і правдою 
служили розвитку футболу».

«Пан Павелко не може за пома-
хом чарівної палички взяти й ста-
ти віце-президентом УЄФА. Хай як 
цього хотів би. Стрибнути можна на 
два чи чотири метри, але неможли-
во стрибнути відразу на 100 метрів 
угору та на 100 метрів за горизон-
таллю. Потрібно вміти, терпіти, пра-
цювати та не популяризувати себе 
персонально. Футбол треба попу-
ляризувати, щоб він у нашій країні 
отримав імпульс до розвитку. Для 
того щоб за биттям у груди зі сло-
вами «Я – патріот» не ховався лже-
патріотизм. Впевнений, що час усе 
розставить на місця. За заслугами 
отримає кожна людина».

* * *
Обидва опоненти обіцяють ще 

більше, набагато більше цікавих по-
дробиць один про одного.

Андрій Павелко натякнув про 
це на зустрічі з журналістами, а 
позицію Григорія Суркіса на своїй 
конференції озвучив головний ре-
дактор журналу «Футбол», екс-член 
виконкому Артем Франков:

«Коли Григорій Михайлович 
заговорить про все, Павелку буде 
дуже мало місця. Зокрема, про те, 
як Павелко взагалі став президен-
том Федерації футболу України».

Отже, далі буде. Хто переможе 
в цій війні і чи можна буде назвати  
це перемогою? Чи на часі такі роз-
бірки у період тотального занепаду 
клубного футболу в країні?..

ПАВЕЛКО ПРОТИ СУРКІСІВ: 
ВІЙНА НА ЗНИЩЕННЯ

ЧОМУ ТАК ЛЮТО СВАРЯТЬСЯ КОЛИШНІЙ 
І НИНІШНІЙ ПРЕЗИДЕНТИ ФФУ?

Григорій Суркіс та Андрій Павелко на фіналі Ліги 
Європи «Дніпро» – «Севілья» у травні 2015 року
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човій грі сезону. Поразка точно відправила б 
моряків до Першої ліги.

«Сталь». Організація організацією, але 
брак у класі нічим замінити. До того ж, «Сталь» 
Ніколая Костова якраз робить велику ставку 
на якість гри, залишаючи на другому місці 
ментальні фактори. Тому в рівних іграх коман-
ді бракує характеру, волі та банального вмін-
ня тиснути, аби досягти перемог. Тому тепер 
саме «Сталь» на останньому місці.

upl.ua

Матч «Ворскли» й «Динамо» зібрав у 
Полтаві рекордну цього сезону аудиторію – 
14 тисяч уболівальників! Команда Сачка в 
першому таймі могла мріяти про нічию, але 
клас та кондиції «Динамо» взяли гору.

m
ind.ua

Нарешті хоч хтось 
захомутав красунчика Роні

Але в «Зірці» явно не хочуть навіть у стико-
вих іграх брати участь, тому на останні тури 
дивляться як на можливість піднятися вище 
за 10-те місце.

«Чорноморець». Одесити ніби й не зро-
били нічого дивовижного, обігравши всього 
лише «Сталь». Проте ніяким фаворитом цієї 
гри команда Костянтина Фролова не була. 
Навпаки, саме супернику віддавали перева-
гу, зважаючи на попередні ігри та результати. 
Проте «Чорноморець» показав жагу бороть-
би та знайшов у собі сили перемогти в клю-
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Якщо ви майстер, будьте іноді сліпим; якщо ви службовець, будьте іноді глухим. Бакмінстер Фуллер
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  Богдан ВОРОН

колесо історії

– Ти дивилася «Секс у великому місті»?
– Ні, я пробувала.

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

У продажу з’явилися сковорідки з ан-
типригарним покриттям: коли їжа починає 
підгоряти, у вас автоматично відключаєть-
ся інтернет.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– На мене вчора напав маніяк.
– Сексуальний?
– Дуже!

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

Анонс: «Зник бульдог. Тому, хто знай-
де – царство небесне».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Тиха година в дитячому садку. Один з 
малюків запитує у новенького:

– Цуєс ти, тебе як звуть?
– Сілоза!
– А скільки тобі локів?
– Не знаю, напевно, цотили.
– А до дівцат тягне?
– Поки ні.
– Знацить, тобі не цотили, а тли.

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

Вона сказала: «Ми не такі близькі, щоб 
я при тобі зважувалася».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Заходять чоловік з дружиною в гастро-
ном.

Дружина:
– Дайте мені десять кілограмів лівер-

ної ковбаси.
Продавець:
– А навіщо вам так багато?
Жінка:
– Собаку годувати.
Чоловік:
– Кохана, але в нас немає собаки.
Дружина:
– А ти не гавкай.

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

У зоопарку:
– Дівчино, не треба так наполегливо 

годувати бегемота морозивом. У нього го-
лова з іншого боку.

№

Жартівливий гороскоп на 3 – 9 травня
Овен (21.03 – 20.04)
Анатолій Тимощук 
30 березня 1979 р.
Футболіт
Сімейне життя 
накульгуватиме, хоча діти 
тішитимуть. Цілком імовірно, 
що в гості знову покличе 

Феміда, а от у рідні краї навідатися не 
доведеться. Часи не ті, не ті тепер тут 
короваї.

Телець (21.04 – 21.05)
Максим Киричук 
9 травня 1980 р.
Заступник прокурора 
Волинської області
Триватимуть пошуки свого 
місця у новій піраміді. 
Можете стати її висотою, а 

можете – вершиною чи основою. У будь-
якому випадку від Тельців залежатиме 
міцність нового фараона. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Сергій Гарбарук 
3 червня 1966 р.
Голова Голобської ОТГ
Якщо не почнете щось 
по-справжньому робити, 
доведеться обдумувати плани 
порятунку і ймовірної втечі 

від народного гніву. Покровителі мовчать 
і десь далеко, тому напружтеся, щоб не 
осоромитися. 

Рак (22.06 – 23.07)
Володимир Грушовінчук 
7 липня 1962 р.
Начальник Управління ДСНС 
України у Волинській області
У вас така робота,  що 
якщо не вхурделює, то 
загорається. В епоху 

шашликів та маївок зорі вважають, що 
працювати Ракам доведеться більше 
клешнями, ніж вусами.

Лев (24.07 – 23.08)
Анна Данильчук 
13 серпня 1984 р.
Проректор СНУ ім. Лесі Українки
Варто взятися за наведення 
ладу в документації, на 
робочому місці і в косметичці. 
Колеги можуть втягнути 

вас в авантюру, яка призведе до далекої 
мандрівки. На Левів чекають складні 
переговори зі складним внутрішнім світом. 

Діва (24.08 – 23.09)
Олександр Товстенюк 
22 вересня 1977 р.
Голова правління Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом», 
радник  голови Волиньради
Відновити енергію допоможе 
відпочинок у компанії друзів. 

Попри різні ситуації, особливо важливо 
контролювати емоції та добирати слова. Не 
кидайте розпочату справу, навіть якщо інші 
сумніваються.

Терези (24.09 – 23.10)
Володимир Бондар 
16 жовтня 1968 р.
Депутат Волиньради, заступник 
голови Держлісагентства
Тиждень такий собі – ні риба 
ні м’ясо, ні дуб ні береза. 
Доведеться повірити у 

невмирущість чинного імператора і в те, що 
його переоберуть знову. Досвід та зв’язки 
дозволять відшукати нову затишну нірку.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Олександр Кватирко 
26 жовтня 1981 р.
Начальник Волинського 
обласного управління лісового та 
мисливського господарства
Збільште обсяги 
профілактичної вирубки 

неправдивих слів у вихідній документації. 
Реорганізацію сприймете болісно, а от 
пропущений сезон березового соку 
надолужите у вихідні. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Микола Кучерепа 
25 листопада 1953 р.
Професор, викладач історії 
СНУ ім. Лесі Українки
Слова вчорашніх друзів 
поранять душу сильніше, ніж 
гнів ворогів. Увесь тиждень 

доведеться розгрібати зопалу сказане 
кимось в пориві політичного шалу. Кінця-
краю тій різні не видно. Тому варто зберігати 
розум холодним. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Богдан Шиба 
8 січня 1962 р.
Генеральний директор 
ДП «Волиньстандартметрологія»
Стресовий період неодмінно 
скінчиться. Не розповідайте 
нікому про свої заповітні мрії. 

Так вони швидше здійсняться. Зірки радять 
економити кошти. Відкладіть дорогі покупки 
на інший час. Краще почитати нові книжки.

Водолій (21.01 – 19.02)
Роман Карпюк 
31 січня 1964 р.
Заступник голови Волиньради
Ще менше ініціативи? Так, 
зірки радять зупинитися 
й накопичувати сили. 
Час подумати про себе та 

розпочати здоровий спосіб життя. Але 
тиждень принесе турботи олімпійської 
ваги. 

Риби (20.02 – 20.03)
Вячеслав Рубльов 
25 лютого 1979 р.
Депутат Волиньради
Ви давно не збиралися 
з друзями. Організуйте 
вилазку на якусь сесію. 
Для колег ви джерело 

натхнення – талантами захоплюються, але 
варто здивувати чимось новеньким, аби 
наступати,  а не тримати оборону. 

ЛУЦЬКУ «РОМАНТИЧНУ» САДИБУ 
ЗАКЛИКАЮТЬ ЗБЕРЕГТИ 

ОЦЕ РАДІСТЬ!

смішного

  Савелій ЦИПІН 

– Ой, Зіно, зі мною нині таке 
трапилося, таке трапилося! – пе-
реступивши поріг, сипонув Січкар 
до дружини.

– Що саме?
– Та ти не повіриш!
– Ну-ну?
– Тепер нам такий прибуток, 

такий прибуток!
– Тобі підвищили платню?
– Де там! Хоч би видали те, що 

винні.
– Повернули гроші, що ми, 

йолопи, вклали у трастову ком-
панію?

– Еге ж, зараз.
– Доповзла, нарешті, черга на 

квартиру?
– Е, в давні часи не отримав, а 

тепер...
– Спадок випав? Від іноземно-

го родича?
– Звідки? Мої всі тут, до того ж, 

бідні, мов церковні миші.
– Виграв у лотерею? Виявився 

стотисячним відвідувачем і тобі 
подарували телевізор? – видава-
ла далі свої версії дружина.

– Атож, з моїм щастям.
– Ну, тоді не знаю. Кажи!
– Їду я оце вранці на роботу в 

трамваї. Проходить вагоном кон-
дукторка і вимагає в пасажирів 
гроші за проїзд.

– Ну то й що?
– Наближається до мене... і 

йде собі далі. Не запропонувала 
навіть узяти квиток!

– Ну то й що? Проґавила.
– У тому-то й річ, що ні. Глянула 

і пішла. Пересідаю далі в тролей-
бус – там те саме. Й увечері, коли 
вертався додому, те ж: кондуктори 
не звертали на мене жодної уваги! 
Розумієш, що це означає?!

– Що?
– Вони гадають, що я вже пенсі-

онер! Тобто маю вигляд принайм ні 
на шістдесят, або навіть більше. А 
мені ж тільки півста! Лише півста! 
Оце радість – так радість!..

У 20-х роках минулого 
століття в Луцьку 
спорудили оселю, 

що була еталоном 
європейської житлової 
архітектури першої 
половини ХХ століття. 

Будівля має значну історико-
архітектурну цінність, адже є уні-
кальним зразком індивідуальної 
житлової забудови другої поло-
вини 1920-х років у Луцьку, прик-
ладом «садибного» стилю, що є 
одним з виявів національного ро-
мантизму в архітектурі Другої Речі 
Посполитої. Під час формування 
цього стилю архітектори брали за 
взірець місцеве бароко та рене-
санс.

Будинок на вулиці Ярощука, 
12 зведено в час, коли Луцьк став 
центром Волинського воєводства 
(території сучасних Волині, Рівнен-
щини та частини Тернопільщини). 
Мешкав у ньому видатний лучанин 
Ян Сушинський – другий мер Луць-
ка у 1920-1923 роках. 

Архівні дані свідчать, що напри-
кінці 20-х років будинок належав 
Казимиру Яніцькому. Восени 1929 
року архітектор та інженер Яніць-
кий отримав дозвіл на «ґрунтовний 
ремонт свого дому» на вулиці Ма-
тейка, 16. Під його керівництвом в 
1928-1930 роках звели красиву й 

Садиба на вулиці Ярощука

caricatura.ru

О
лександр Котис

величаву споруду окружного зе-
мельного управління, яка поєднала 
риси класицизму і садибного стилю. 
Будівля стала ще однією прикрасою 
тогочасного Луцька. Сьогодні тут 
розташований музей Волинської 
ікони.

Лідер гурту «Тартак» лучанин 
Олександр Положинський, який 
звернув увагу на цей будинок, за-
кликає містян врятувати його. 
«Чесно, дуже пошкодував, що не 
став багатієм – спробував би його 
викупити й привести до належного 

стану», – каже співак. 
Історичні споруди, на його дум-

ку, заслуговують на кращу долю. 
«У Луцьку, як і в усій Україні, дуже 
часто звичайна недбалість, чиїсь 
приватні чи комерційні інтереси, 
або й банальне жлобство беруть 
гору над інтересами суспільними, 
над цінностями нашої історії, нашої 
культури та моралі. Хочеться, щоб 
лучани врятували цей будинок. По-
даймо приклад іншим! Зробімо те, 
в що вже мало хто й вірить», – каже 
Олександр Положинський.
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Найнебезпечніша отрута – відчуття досягнення мети. Протиотрута до неї – щовечора думати, 
що можна завтра покращити. Інгвар Кампрад
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3 травня – Гаврило, Григорій, 
Марія, Олександр
4 травня – Денис, Кіндрат, 
Федір, Євтихій, Федот, Ісак, 
Микола, Олексій
5 травня – Гаврило, Віталій, 
Всеволод, Климентій, Лука
6 травня – Анатолій, Сава, 
Олександра, Юрій, Панас, 
Георгій, Іван, Валерій, Лазар, 
Валерія,
7 травня – Валентин, 
Єлизавета, Олексій, 
Хома, Леонтій, 
Інокентій, 
Сусанна, Йосип
8 травня – Марк, 
Сильвестр, Ярослав, 
Сергій
9 травня – Василь, 
Степан, Георгій, 
Глафіра, Тамара, 
Іриней, Петро

3 травня – Гаврило, Григорій, 
Марія Олександр
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ЯК УКРАЇНЕЦЬ СТАВ НАЙКРАЩИМ 
ГІТАРИСТОМ ЄВРОПИ 

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 26 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 3 – 9 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

www.volynnews.com

Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й

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 1818 року 
в Погребищі 
народився музикант 

Марко Соколовський. Його 
було визнано найкращим 
гітаристом Європи. Марко 
цікавився музикою 
з дитинства, грав на 
скрипці та віолончелі. А 
захопився шестиструнною 
гітарою після того, як до 
їхнього містечка заїхала 
група циган. Музикант 
придбав собі інструмент 
усупереч волі батьків. 
Вони вважали, що його 
захоплення компрометує 
знатний рід. Тому Марко 
Соколовський покинув 
батьків і подався до 
мандрівних циган.

Перед публікою Соколов-
ський вперше виступив у 23 роки 
в Житомирі з концертом для гіта-
ри мі-мінор. Виступ мав величез-

ний успіх, музикант почав давати 
концерти в інших містах. 

8 березня 1857 року Соколов-

ський дав концерт у найбільшому 
залі Москви – в залі Благородно-
го зібрання. На його виступ при-

йшло понад тисяча слухачів. У 
1858 році музикант почав гастро-
лювати за кордоном. Він давав 
концерти у Німеччині, Австро-
Угорщині, Італії, Франції, Англії. У 
Відні в 1859 році йому навіть вру-
чили диплом, який підтверджу-
вав звання найкращого гітариста 
Європи.

Німці називали Марка Со-
коловського великим артистом, 
французи – Паганіні гітари, іта-
лійці – Боттезіні гітари, англійці – 
королем гітаристів, поляки – Кос-
тюшком гітаристів. 

«Якби послухали, як він ви-
конував Шопена, то подумали б, 
що Шопен писав суто для гіта-
ри», – писав композитор Олек-
сандр Дюбюк.

Останні роки життя Соколо-
вський провів у Москві та Віль-
нюсі. Помер 25 грудня 1883 року. 
Похований на цвинтарі Расу.

Марко Соколовський народився 200 років тому

abc-guitar.narod.ru
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пологи по-королівськи 

цікавий задум

ЯК НАРОДЖУВАЛИСЯ 

МИ – БІЛЬШЕ 
МІКРОБИ, 
НІЖ ЛЮДИ
Клітини людини 
складають лише 43% 
загальної кількості 
клітин тіла. Решта – 
мікроскопічні колоністи. 
Це є передумовою 
інноваційних методів 
лікування, пише BBC.

Незалежно від того, як ре-
тельно ви миєтеся, практично 
все ваше тіло вкрите мікро-
скопічними істотами, серед 
яких – бактерії, віруси, грибки, 
археї. Найбільша концентрація 
цього мікроскопічного життя – в 
темних глибинах наших кишок.

«Ви – більше мікроб, ніж лю-
дина», – каже професор із Ка-
ліфорнійського університету в 
Сан-Дієго Роб Найт. 

Професор-мікробіолог із Ка-
ліфорнійського технологічного 
інституту Саркіс Мазьманьян 
переконаний, що людиною нас 
робить «комбінація нашої ДНК 
з ДНК нашого кишкового мікро-
ба». Мікробіом відіграє неабияку 
роль у травленні, імунній систе-
мі, захищає від хвороб та вироб-
ляє життєво важливі вітаміни.

«Ми знаходимо способи, 
щоб ці крихітні істоти повністю 
трансформували наше здоров’я 
так, як ми ніколи собі цього не 
уявляли раніше», – розповідає 
Роб Найт.

Це – новий спосіб мислення 
про мікробний світ, адже раніше 
наші зусилля були спрямовані 
на боротьбу з ним. Антибіотики 
та вакцини були зброєю проти 
віспи, мікобактерій туберкульо-
зу або стафілококу і врятували 
багато людей. Але вчені пере-
конані, що ця боротьба завдала 
невиправної шкоди і «хорошим 
бактеріям». За останні 50 років 
учені провели величезну роботу 
щодо усунення інфекційних хво-
роб. Але разом з тим помітили 
значне зростання аутоімунних 
захворювань та алергії.

Мікробіом пов’язаний також 
із запальними захворюваннями 
кишківника, хворобою Паркінсо-
на, ефективністю дії протирако-
вих препаратів та навіть депре-
сією й аутизмом. Відновлення 
мікробіому може призвести до 
ремісії при таких захворюван-
нях, як виразковий коліт, запа-
лення кишківника тощо. Поки 
що мікробна медицина перебу-
ває на ранніх стадіях розвитку, 
проте деякі вчені вважають, що 
дослідження нашого мікробіому 
незабаром стане повсякденним 
явищем і дасть багато інформації 
про наше здоров’я.

цікаво

У НІМЕЧЧИНІ БУДЕ 
ХРАМ ТРЬОХ РЕЛІГІЙ 

Якщо не брати до 
уваги пильну увагу 
публіки, мабуть, 

ніщо не об’єднує монархів 
з підданими так сильно, 
як фізіологія. Щоб 
подарувати чоловікові 
дитину, і дружина 
спадкоємця престолу, і 
дружина дрібного крамаря 
упродовж віків проходили 
через однаковий процес, 
пише BBC.

Звичайно ж, королеви завжди 
народжували у більш комфортних 
умовах, з більшою кількістю повитух 
і священиків, проте в усьому іншому 
вони нічим не відрізнялися від інших 
жінок своєї доби.

У середньовічній Європі вагіт-
ність і пологи вважалися справою 
суто жіночою, однак теорії щодо 
цього створювали чоловіки, які най-
частіше були ченцями – найбільш 
освіченим класом будь-якої країни.

Погодьтеся, що є певна зла іро-
нія в тому, що головними фахівця-
ми з репродукції і жіночої анатомії 
були чоловіки, які ніколи (теоре-
тично) не мали статевих стосунків, 
жодного разу не бачили процесу 
пологів (чоловікам у кімнату до 
породіллі вхід був суворо заборо-
нений) і вважали жіночий організм 
недорозвиненим.

Більшість таких теоретиків щиро 
вірили, що всі жінки – істоти другого 
ґатунку, оскільки їхні статеві органи 
(на відміну від чоловічих) застрягли 
в своєму розвитку на ранній стадії.

Цей дещо несподіваний висно-
вок виходив з передумови, що кож-
ному чоловічому органу відповідав 
точний аналог у жіночому тілі, а от 
статевий через певний дефект не 
зміг розвинутися зовні й так і зали-
шився всередині.

Крім того, абсолютно всі були пе-
реконані, що стать дитини визначає 
тільки жінка, і що її можна швидко 
змінити – навіть в останні кілька днів 
перед пологами. І якщо пекар міг 
пережити народження доньки, то 
для держави це було неприйнятно: 
королі хотіли мати синів!

ЯК З ДІВЧИНКИ 
ЗРОБИТИ ХЛОПЧИКА

Всі були переконані, що за стать 
дитини відповідає мати, а на роз-
виток малюка впливало те, на що 
королева дивилася, що їла і пила. 
Напередодні потенційного зачаття 
вінценосній пані не слід було їсти 
фруктів або молочних продуктів, а 
налягати на спеції, якщо вона хоті-
ла народити дитину саме чоловічої 
статі.

Якщо ж, попри всі зусилля, зача-
ти спадкоємця ніяк не виходило, то 
був перевірений спосіб визначити, 

хто з потенційних батьків не міг за-
чати малюка.

«Візьми два глиняні горщики, не-
хай жінка дасть сечу одному з них, а 
чоловік – іншому, і поклади в кожен 
з них однакову кількість пшеничних 
висівок, але не дуже багато. Познач 
горщики, дай їм відстоятися 10 днів і 
10 ночей. У чиєму горщику заведуть-
ся невеликі черв’яки, той не може 
зачати, а якщо в жодному з горщиків 
черв’яків немає, то у подружжя мо-
жуть бути діти, якщо на те буде воля 
Божа».

ТЕМНО, СПЕКОТНО, 
НУДНО

Оскільки продовження династії 
було справою життєво важливою за-
для стабільності держави, вагітним 
королевам доводилося виконувати 
цілу купу всіляких ритуалів і тради-
цій, аби нічим не зашкодити потен-
ційному спадкоємцю.

Історики вважають, що в серед-
ньовічній Європі кожна третя жінка 
помирала в дітородному віці. Небез-
пека була такою реальною, що пе-
ред початком процесу заможні леді 
складали заповіт.

За кілька тижнів до пологів кож-
на королева відвідувала спеціальну 
церковну службу, під час якої про-
сила Божого благословення перед 
майбутнім випробуванням. Після 
цього майбутню матір урочисто су-
проводжували до спеціальної поло-
гової кімнати.

Жодного чоловіка – лікаря або 
навіть священика – в цю кімнату не 
допускали.

Усі вікна щільно зачиняли. За-
лишалося одне-єдине вікно, яке 
час до часу відчиняли, аби пусти-
ти трохи свіжого повітря. Яскраве 
денне світло вважалося надто не-
безпечним для майбутньої матері. 
Стіни кімнати завішували килимами 
й гобеленами із зображеннями за-
спокійливих сцен, щоб породілля не 
дуже збуджувалася і не нашкодила 
дитині. Підлогу встеляли запашними 
травами, щоб створити приємну ат-
мосферу. 

НЕБЕЗПЕКА НА 
КОЖНОМУ КРОЦІ

До XIX століття уявлення про гі-
гієну дуже відрізнялися від наших. 
Навіть королеви найбагатших і най-
більш прогресивних країн наро-
джували в умовах, які за сучасними 
критеріями були антисанітарними. 
Післяпологові інфекції були справою 
поширеною і завжди закінчувалися 
смертю матері, а часто й немовляти.

Саме від такого ускладнення по-
мерла третя дружина англійського 
короля Генріха VIII Джейн Сеймур. 
Але вона подарувала чоловіку дов-
гоочікуваного спадкоємця. 

Для того щоб уникнути такого 
сумного кінця, був спеціальний до-
поміжний засіб: напій з яєць, верш-
ків, вівсянки і вина. Вважалося, що 
він підтримує сили породіллі.

ОСКВЕРНЕНА 
ВЕЛИЧНІСТЬ

Якщо королева дарувала країні і 
чоловікові спадкоємця, немовля від-
разу ж показували народу й урочис-
то хрестили. Потім на честь радісної 
події влаштовували лицарські турні-
ри, театралізовані дійства та народні 
гуляння.

На святі міг бути присутній 
останній жебрак, а мати була зму-
шена ще шість тижнів ховатися від 
сторонніх поглядів і поверталася до 
королівських обов’язків лише після 
менструації. 

НЕ ЧОЛОВІЧА СПРАВА
У це важко повірити, однак аж до 

середини XVII століття жоден лікар 
англійським королевам під час по-
логів не допомагав. Для цього була 
невелика армія повитух, няньок, 
фрейлін, і взагалі будь-яких жінок, 
які могли хоч якось допомогти.

Головну роль, звичайно, відігра-
вали повитухи, які мали відповідати 
найсуворішим вимогам. Вони мали 
довести, що володіють достатніми 
знаннями і що ніколи не були задіяні 
в чомусь поганому або протизакон-
ному. 

Крім того, кожна з них мала при-
сягнути на Біблії, що не спробує 
поцупити пуповину або плаценту, 
оскільки і перша, і друга були абсо-
лютно незамінними компонентами 
для виготовлення чаклунського зі-
лля.

Першим чоловіком королеви, 
який був присутній при пологах, 
став чоловік Вікторії, принц Альберт. 
Сама вона не заперечувала і навіть 
написала про це в щоденнику: «Не 
можна було знайти добрішої, мудрі-
шої, розважливішої і спокійнішої се-
стри милосердя».

На той час лікарів-чоловіків уже 
допускали до королівських пологів, 
проте їм було суворо заборонено 
дивитися на пацієнтку. Торкатися 
можна, а от дивитися – зась. 

НАДТО ШЛЯХЕТНА, 
ЩОБ ТЕРПІТИ БІЛЬ

Християнська релігія наполяга-
ла, що біль під час пологів є наслід-
ком первородного гріха. З цим були 
змушені миритися доти, доки коро-
лева Вікторія (мати дев’ятьох дітей) 
не наважилася вперше спробувати 
під час народження свого восьмого 
малюка, принца Леопольда, анесте-
зію у вигляді хлороформу. 

Для деяких жінок лікарі створи-
ли особливий коктейль під назвою 
«сон у сутінках». Це була така дика 
суміш, що деякі породіллі потім 
не пам’ятали взагалі нічого, а інші 
страждали від галюцинацій, буянили, 
їх навіть доводилося прив’язувати 
до ліжок.

ЧАСИ ЗМІНЮЮТЬСЯ, 
ТРАДИЦІЇ 
ЗАЛИШАЮТЬСЯ

Аж до 1936 року при королів-
ських пологах мав був бути присут-
ній міністр внутрішніх справ. Єли-
завета II поклала край цій традиції 
незадовго до народження принца 
Чарльза. 

Королівським дітям не потрібні 
прізвища, оскільки в них є титули. По-
відомлення про народження кожної 
наступної дитини у королівській ро-
дині розміщують на спеціальному пю-
пітрі в дворі Букінгемського палацу.

Першою про народження спо-
віщають саму королеву, потім най-
старших членів королівської родини 
й батьків матері. І вже потім королів-
ський вістовий їде з поліцейським 
ескортом з лікарні до палацу. Після 
традиційного оприлюднення на пю-
пітрі повідомлення публікують на 
офіційних сторінках королівської 
родини в соцмережах. 

Народження дітей у королівській 
родині супроводжується 41 залпом 
з гармат в королівському Грін-парку. 
Залп – це стандартний королівський 
салют. На всіх урядових будівлях, вій-
ськових кораблях і об’єктах міністер-
ства оборони піднімають британський 
державний прапор «Юніон Джек».

У 2019 році в Берліні 
планують почати 

будівництво так званого 
Єдиного будинку – споруди, 
що об’єднає під своїм 
дахом церкву, мечеть 
і синагогу. Завершити 
будівництво планують 
через два роки, пише 
«Царьград».

Згідно із задумом ініціаторів 
проекту, комплекс має стати міс-
цем зустрічі представників різних 
релігій та сприяти обміну думками 
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між ними. Очікується, що подібні 
міжконфесійні збори проводити-

муть в центральному залі будівлі.
Незважаючи на те, що мечеть, 

синагога і церква будуть розташо-
вуватися під одним дахом, архітек-
тори Єдиного будинку обіцяють 
врахувати в процесі будівництва 
всі особливості устрою храмів різ-
них релігій. Так, наприклад, сина-
гога та мечеть будуть звернені на 
схід.

Проект профінансують бла-
годійники. Загальна вартість – 
€43 млн. Аби почати будівництво, 
знадобиться €12 млн. Організато-
рам проекту вдалося зібрати уже 
€8,6 млн. При цьому €3,4 млн було 
надано Єдиному будинку з бюдже-
тів федерального й регіонального 
урядів.

Будівля об’єднає під своїм дахом церкву, мечеть і синагогу

БРИТАНСЬКІ МОНАРХИ  

bbc.com

І нащадки королів, і діти 
простолюдинів у всі часи 
народжувалися однаково
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