
СТОЯВ У СИНОВОМУ 
МЕДСАНБАТ...

Марія та Йосип Стриженкови були 
зв’язковими в партизанському 

загоні Федорова, який дислокувався 
поблизу села Сереховичі. 

В УКРАЇНІ 
РОЗРОБЛЯЮТЬ ЛІКИ 
ПРОТИ ОНКОХВОРОБ
Науковець Максим Чеканов працює над 
розробкою потенційних ліків проти раку. 
Його дослідження допомогли зрозуміти, 
що ефективні протипухлинні препарати 
можна розробити на основі однієї з 
найчисельніших в організмі людини 
групи ферментів – протеїнкіназ.

ЛУЦЬКЕ УЧИЛИЩЕ 
ЗАЯВИЛО ПРО СЕБЕ 
В ЄВРОПІ

На початку 2018 року в Луцькому 
вищому професійному училищі 

будівництва та архітектури відбулася 
презентація електрозварювального 
обладнання, що його придбав Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом». Минуло 
кілька місяців, і вже є неабиякі 
результати – учень закладу Іван 
Войтович посів перше місце в конкурсі 
молодих зварників.
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Волинь спортивна
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У неділю, 6 травня, 
Ковель перетворився 

на спортивну столицю. ХІІІ 
Ковельський міжнародний 
пробіг та чемпіонат України з 
напівмарафону об’єднав усіх, 
хто любить спорт та пропагує 
здоровий спосіб життя – 

професійних спортсменів, 
аматорів, дітей різного 
віку, людей з обмеженими 
фізичними можливостями. 
Позмагатися в спритності у 
Ковель приїхали бігуни з усієї 
України й навіть із Польщі.

адмінреформа

МІСТА ВОЛИНІ – 
В ДЕЦЕНТРАЛІ-
ЗАЦІЙНІЙ ОБЛОЗІ

 читайте на стор. 5 читайте на стор. 4

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

ХІІІ КОВЕЛЬСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ 

ПРОБІГ ОБ’ЄДНАВ ПОНАД 
1500 ЛЮБИТЕЛІВ СПОРТУ

З 1 травня буде спрощено 
порядок надання допомоги 
малозабезпеченим 

громадянам для відшкодування 
витрат за комунальні послуги. 
Передбачено, що вже в 

наступному опалювальному 
сезоні субсидії будуть видавати 
живими грошима, інформує 
прес-служба Кабміну. Зміни 
скеровані на те, щоб усі ті, хто 
справді потребує субсидії, ї ї 

отримали. При цьому вводять 
такі механізми, за яких заможні 
більше не зможуть паразитувати 
за кошти всіх платників податків.

 читайте на стор. 7

 читайте на стор. 11

 читайте на стор. 6

НЕЗАРЕЄСТРОВАНА 
ЗБРОЯ – ПРИЧИНА 
НЕЩАСТЬ

компетентно

 читайте на стор. 6

 читайте на стор. 12

СУБСИДІЇ ПО-НОВОМУ: 
ЯКІ ЗМІНИ ЧЕКАЮТЬ НА УКРАЇНЦІВ 

адмін
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Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й У людини завжди є дві причини для будь-якої дії: вагома і справжня. Джон Пірпонт Морган

В ІНДІЇ – ПІЩАНА БУРЯ
На Півночі Індії 3 травня внаслідок піща-
ної бурі загинуло мінімум 97 людей, 150 
осіб постраждали. Родичам загиблих 
обіцяють до $6 тис. компенсації.

У ПАКИСТАНІ ОБВАЛИЛИСЯ 
ШАХТИ  
На двох шахтах у Пакистані 5 травня ста-
лися вибухи, які спричинили завали. За-
гинули щонайменше 23 особи.

В АФГАНІСТАНІ – ТЕРАКТ 
У МЕЧЕТІ 
У провінції Хост 6 травня терористи вста-
новили вибуховий пристрій у мечеті, де 
розташовувався центр реєстрації вибор-
ців. Загинуло 13 людей, 34 поранено. 

ТЕРОРИСТИ ПІДІРВАЛИСЯ 
У ЦВК
Щонайменше 16 людей загинуло в голов-
ному офісі Центральної виборчої комісії 
Лівії у Триполі після нападу бойовиків-
смертників.

ПОБЛИЗУ РФ – ВІЙСЬКОВІ 
БАЗИ США
Американці збудують дві військові бази 
в Казахстані, які будуть розташовувати-
ся на березі Каспійського моря в портах 
Актау і Курик. Формально їх створюють 
для транспортування вантажів в Афга-
ністан. Казахстан – найближчий союзник 
РФ, однак президент країни Нурсултан 
Назарбаєв поступово дрейфує від Росії в 
бік НАТО і США.

У РОСІЇ – ПРОТЕСТИ ПРОТИ 
ПУТІНА 
5 травня в РФ затримали 1599 учасників 
акцій «Він нам не цар», зокрема й опозиці-
онера Олександра Навального. ЄС та США 
закликають російську владу негайно від-
пустити затриманих мирних демонстран-
тів та журналістів. 7 травня Путін учетвер-
те обійняв посаду президента РФ. Уряд 
країни пішов у відставку. Але Держдума 
РФ погодила прем’єрство Медведєва. На 
інавгурації стався конфуз: солдати так і не 
змогли підняти прапор Росії.

У ПАРИЖІ – МАСОВІ 
ЗАВОРУШЕННЯ  
Першотравнева демонстрація у Парижі 
переросла в масові заворушення. Близь-
ко 1,2 тисячі активістів з радянською 
символікою зруйнували 31 вітрину мага-
зинів, два магазини спалили, розбили 10 
автомобілів та шість спалили. Четверо 
людей поранено, серед них – один по-
ліцейський. Затримано 276 осіб. 

ПРЕМ’ЄРОМ ВІРМЕНІЇ 
СТАВ ЛІДЕР ОПОЗИЦІЇ
Після майже місяця акцій протестів лі-
дера опозиційного руху «Елк» Нікола 
Пашиняна обрали прем’єр-міністром. 
13 квітня у країні почалися протести че-
рез призначення колишнього президен-
та країни Сержа Саргсяна прем’єром. 
23 квітня він подав у відставку.

У СИРІЇ – НОВА ОПЕРАЦІЯ США 
США почали в Сирії операцію зі звільнен-
ня останніх оплотів терористичної орга-
нізації Ісламська держава. Штати мають 
намір захистити від ІД кордони Туреч-
чини, Ізраїлю, Йорданії, Іраку та Лівану і 
забезпечити вільне волевиявлення всіх 
жителів Сирії, включаючи сунітів, курдів, 
християн і представників інших меншин.

РОДИЧАМ ЗАГИБЛИХ 
11 ВЕРЕСНЯ – КОМПЕНСАЦІЇ 
Федеральний суд Нью-Йорка ухвалив рі-
шення, що Іран має виплатити рідним за-
гиблих у теракті 11 вересня 2001 року по-
над $6 млрд. Нещодавно в Сирії затримали 
громадянина Німеччини сирійського по-
ходження Мохаммада Хайдара Заммара, 
якого підозрюють в організації терактів.

ШТАТ США ВИЗНАВ 
ГОЛОДОМОР ГЕНОЦИДОМ 
Сенат і Асамблея штату Нью-Йорк визна-
ли Голодомор 1932-1933 років геноци-
дом українського народу. Голодомор в 
Україні наразі визнали геноцидом вже в 
дев’яти американських штатах: Вашинг-
тоні, Вісконсині, Іллінойсі, Массачусетсі, 
Мічигані, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Оре-
гоні та Пенсильванії.

світова хроніка ОБПЕЧЕНИХ У ПОЖЕЖІ 
ДІТЕЙ РЯТУЮТЬ В ЛУЦЬКУ

біда

activenew
s.ro

БЕЗХАТЬКИ ПРАЦЮВАЛИ ЗАДАРМАБЕЗХАТЬКИ ПРАЦЮВАЛИ ЗАДАРМАтрудове рабство

НА КОРДОНІ ВИЛУЧИЛИ НА КОРДОНІ ВИЛУЧИЛИ 
ІКОНИ І МАРИХУАНУ ІКОНИ І МАРИХУАНУ 

ЛУЦЬКИМ ТРОЛЕЙБУСАМ ПОРА НА ПЕНСІЮЛУЦЬКИМ ТРОЛЕЙБУСАМ ПОРА НА ПЕНСІЮ

контрабанда кримінал

безпека пасажирів

ФІНАЛ П’ЯНИХ ФІНАЛ П’ЯНИХ 
ПОСИДЕНЬОК – ПОСИДЕНЬОК – 
ПОНОЖОВЩИНАПОНОЖОВЩИНА

Ковельський район 

Жахлива трагедія 
трапилася 
3 травня в селі 

Черемошне. Троє діток – 
3, 5 та 6 років – отримали 
серйозні опіки тіла. 
Малюки зачинилися 
в погребі та бавилися 
сірниками. Коли 
зайнялися двері, дітки 
почали кликати на 
допомогу. 

У непритомному стані їх до-
правили у Волинську обласну 
дитячу лікарню, інформує теле-
компанія «Аверс». Луцькі медики 
надали їм всю потрібну допомо-
гу. На жаль, 5 травня трирічний 
хлопчик помер. 

Генеральний директор 
ВОДТМО Сергій Ляшенко роз-
повів, що до Луцька приїхала 
бригада столичних фахівців, які 
консультують волинських меди-
ків. Діти – на штучній вентиляції 
легень. Для порятунку малюків 

у медзакладі є все, що потрібно: 
обладнання, медикаменти, ква-
ліфікований персонал. Як розпо-
вів Сергій Ляшенко, у дітей, на 
відміну від дорослих, внаслідок 
опіків страждає не тільки шкіра, 
особливо уражені рот і дихальні 
шляхи. Лікарі роблять усе мож-

ливе, аби не відмовили внутрішні 
органи.

«Ми зробили дітям спеціальні 
кріплення, які тримають їх у під-
вішеному стані. Це для того, щоб 
шкіра ні до чого не торкалася», – 
розповів Сергій Ляшенко.

З його слів, про транспорту-

вання малюків до Києва не може 
йтися до повної стабілізації ста-
ну. 7 травня відбувся консиліум і 
медики внесли певні корективи 
у лікування. Стосовно старшого 
хлопчика, то його стан стабілізо-
вано, він стабільно важкий. Його 
скерували на операцію для ви-
далення відмерлої шкіри. Після 
цього будуть проводити ксено-
трансплантацію (підсаджування 
свинячої шкіри). У меншої дити-
ни – стан критичний, є загроза 
дифузного ураження легень, за-
значив Сергій Ляшенко.

На лікування малюків по-
трібні великі кошти, яких батьки 
не мають. 200 тис. грн виділили з 
обласного бюджету. Гроші можна 
перерахувати на картку батька: 
4149 4996 4950 4915 (Пастух Ва-
силь Віталійович). Також небай-
дужих волинян просять здавати 
кров для постраждалих діток.    

Діти отримали 60-80% опіків тіла

НАРКОДІЛКІВ УЗЯЛИ НА ГАРЯЧОМУНАРКОДІЛКІВ УЗЯЛИ НА ГАРЯЧОМУ
Любомльський район

На Волині ліквідували канал контрабанди в 
Україну заборонених наркомістких речовин зі 
вмістом псевдоефедрину. 

У результаті першого етапу спецоперації опе-
ративники затримали в пункті пропуску «Ягодин» 
групу наркокур’єрів, інформує Держприкордон-
служба. 

Наркоділки налагодили регулярні поставки 
з Польщі прекурсорів для виготовлення психо-
тропних наркотиків. Сировину зловмисники про-
давали підпільним нарколабораторіям у різних 
регіонах України.

Щомісячний обсяг контрабандних поставок 

становив майже 200 тис. пігулок, що еквівалентно 
12 кг чистого псевдоефедрину. Вартість – близь-
ко 6 млн грн за цінами чорного ринку. 

Правоохоронці затримали в одному з облас-
них центрів організатора та учасників наркоугру-
повання. За результатами слідчих та розшукових 
дій на території п’яти областей у фігурантів вилу-
чили велику кількість метамфетаміну, сировину та 
обладнання для його виготовлення, зокрема псев-
доефедрин, йод кристалічний, червоний фосфор, 
а також незареєстровану вогнепальну зброю.

Суд обрав організатору запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою з можливістю вне-
сення застави в розмірі понад 12 млн грн.

Сировину збували підпільним 
нарколабораторіям

dpsu.gov.ua
Нововолинськ, Іваничівський район

Майже два роки на нововолинському 
сміттєзвалищі безплатно працювали 
безхатьки з Закарпаття. 

Чоловіків, які бомжували та зловжи-
вали спиртним, на Іваничівщину вербу-
вали волиняни, повідомляє «Конкурент». 
З’ясувалося, що з початку літа 2010 року 
один із «бізнесменів» вирішив залучити 
до роботи на сміттєзвалищі безробітних. 
Поїздку на Волинь оплачували з власної 
кишені, вводячи людей у боргову кабалу.

Чоловікам обіцяли високооплачува-
ну легальну роботу. Натомість їх чекала 
трудова безплатна експлуатація, поєдна-
на з насильством, споюванням та заляку-
ванням. Ватажок навіть повертав утіка-
чів, яким вдалося вирватися з полону. 

Група діяла до 24 лютого 2012 року. 
За цей час постраждали дев’ятеро осіб. 
Згідно з вироком Луцького міськрайон-
ного суду, фігурант, який вербував лю-
дей, проведе за ґратами три роки й шість 
місяців. 

Злочинці забороняли працівникам 
спілкуватися з рідними

yk.kz

убивчий бізнес

Любомльський район

У травневі вихідні волинські митники спільно з 
прикордонниками Луцького загону в пункті пропуску 
«Ягодин» виявили та вилучили контрабанду.

У салоні автомобіля, який прямував в Україну, гро-
мадянин Естонії без декларування перевозив 318 кар-
тин та ікон, інформує прес-служба ДФС області. А в ка-
біні української вантажівки, яка експортувала тару для 
виготовлення європіддонів, виявили речовину рос-
линного походження світло-зеленого кольору, схожу 
на марихуану.

Вилучені предмети й речовини відправили на екс-
пертизу. 

Ікони перевозили без 
документів 

vl.sfs.gov.ua

Ківерцівський, Луцький, Володимир-
Волинський райони

Троє волинян опиняться за ґратами за 
те, що позбавили життя або ж скалічили 
інших людей. 

Жителька села Дідичі 29 квітня під час 
сварки штрикнула ножем 20-річного одно-
сельця. Чоловіка госпіталізували. 33-річній 
винуватиці конфлікту загрожує до восьми 
років позбавлення волі, повідомляє прес-
служба поліції Волині. 

У селі Цеперів під час сварки 58-річний 
місцевий житель зарізав односельця. Траге-
дія трапилася увечері 3 травня в будинку пра-
вопорушника. Зловмисника затримали, йому 
загрожує до 15 років позбавлення волі. 

Сім років доведеться відсидіти чоловіко-
ві, який встромив ніж у груди односельчани-
ну. Трагедія трапилася минулого літа в селі 
Сусваль. Перебуваючи у стані алкогольного 
сп’яніння, лиходій умисно завдав травм, від 
яких чоловік помер. До слова, під час обшу-
ку за місцем проживання обвинуваченого 
знайдено небезпечний наркотичний засіб – 
канабіс, який він зберігав для власного вжи-
вання.

Луцьк

На Луцькому підприємстві 
електротранспорту підрахували, що 
середній вік тролейбусів – понад 
23 роки. Згідно з висновками фахівців, 
норма для таких машин – 10 років.

Станом на 1 січня інвентарний парк тро-
лейбусів у Луцьку становить 65 одиниць, на 
лінію виходять 42 машини, повідомила на-
чальник фінансово-економічного відділу ЛПЕ 
Ірина Ковальчук.  До слова, у тролейбусах 

Луцька може подорожчати проїзд. Причи-
на – утричі зросла вартість електроенергії та 
обслуговування машин. Cобівартість послуг 
на перевезення одного пасажира в 2017 році 
становила 2,25 грн, у 2018 році – 3,03 грн. 

Нагадаємо, за сім років Луцьк втратив 30 
тролейбусів, однак зараз ситуацію активно 
намагаються змінити на краще. Виконком 
уже оголосив тендер на закупівлю 10 рога-
тих, також міськрада хоче закупити ще 30 
нових тролейбусів.
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ПОНАД 70 УКРАЇНЦІВ – 
У ПОЛОНІ
На окупованому Донбасі в полоні теро-
ристів – ще 74 українські бійці. Керівники 
військових підрозділів ЛДНР віддали не 
всіх. Вони не відпускають стійких хлоп-
ців, намагаючись спочатку їх зламати.

МІЛЬЯРДИ – НА ВЕРХОВНУ 
РАДУ 
У 2017 році з держбюджету на ВРУ ви-
трачено 1,13 млрд грн. Цьогоріч, по-
рівняно з 2017 роком, видатки на Раду 
зросли більш ніж на третину.

ПОПАЛИСЯ НА ХАБАРІ
Керівника управління Держгеокадастру 
Закарпатської області та його заступни-
ка затримали на хабарі у $200 тис. За ці 
гроші вони мали виділити земельні ді-
лянки у Воловецькому районі.

У БАЛАКЛІЇ ГОРІЛИ 
БОЄПРИПАСИ
У місті Балаклія на Харківщині на території 
військового арсеналу вибухнули боєпри-
паси. Евакуйовано 1500 людей. Пожежу 
загасили, ніхто не постраждав. Рік тому 
на цьому ж складі теж горіли боєприпа-
си. Внаслідок розривів снарядів загинула 
жінка, п’ять людей було поранено.

УКРАЇНА НЕ МОЖЕ 
КОРИСТУВАТИСЯ JAVELIN
За умовами США, Україна не може ви-
користовувати отримані американські 
протитанкові ракетні комплекси Javelin 
на лінії зіткнення на Донбасі. Згідно з 
Мінськими домовленостями, українці 
можуть використовувати лише міноме-
ти 80 калібру, а такою зброєю вразити 
танк практично годі.

РУХ ВАНТАЖІВОК ОБМЕЖАТЬ
В Україні у денний час доби з метою 
зменшення руйнувань асфальтобетон-
ного покриття доріг за температурних 
показників повітря вище за +28 градусів 
застосовуватимуть обмеження і заборо-
ну на рух дорогами державного значен-
ня. Йдеться про вантажівки понад 24 т із 
навантаженням на вісь понад 7 т.

УКРАЇНЦІ БОРГУЮТЬ 
ЗА КОМУНАЛКУ
Заборгованість населення з оплати 
житлово-комунальних послуг зросла до 
рекордної за останні роки позначки – 
42,7 млрд грн.

У КИЄВІ ГОРІЛА СТОЯНКА
На Столичному шосе в Києві на автосто-
янці згоріли 54 автомобілі. Загиблих та 
травмованих немає.

РОСІЯН НЕ ВПУСТИЛИ 
В УКРАЇНУ 
3 травня співробітники Держприкор-
донслужби в аеропорту «Бориспіль» від-
мовили двом громадянам Росії у пере-
тині кордону. Вони відмовлялися зняти з 
речей заборонену георгіївську стрічку.

ЕКС-МІНІСТРА ВІДПУСТИЛИ
Екс-міністра транспорту і зв’язку, колиш-
нього нардепа від Партії регіонів Мико-
лу Рудьковського на початку квітня за-
тримала в Дубаї міграційна служба ОАЕ 
через підозру в підробці документів. Він 
просидів у в’язниці майже 20 днів.
САВЧЕНКО ЗАХИЩАТИМЕ 
АДВОКАТ СЕПАРАТИСТКИ
Олександр Шадрін став адвокатом нар-
депа Надії Савченко. Шадрін захищав 
колишнього мера Слов’янська Нелю 
Штепу, яку звинуватили в сепаратизмі, а 
також антимайданівця Ігоря Кромсько-
го, відомого під прізвиськом Топаз.
ЛЯШКО ПІДРОБИВ 
ДОКУМЕНТИ
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко під-
робив документи на продаж автомобіля 
Mercedes-Benz S 500L Matic. У 2015 році 
Ляшко зазначив у декларації 2,2 млн грн 
від продажу автомобіля однопартійці 
Вероніці В’юн, яка згодом заперечила 
купівлю авто. Експертиза виявила, що 
підписи покупця підроблені. 
ЗАБОРОНИЛИ НЕБЕЗПЕЧНУ 
ВАКЦИНУ 
В Україні тимчасово заборонили індій-
ську вакцину для профілактики дифте-
рії, правця та кашлюку, а також вакцину 
для профілактики поліомієліту. Від ін-
дійської вакцини померла людина.

українська хронікаЧЕРЕЗ ФАТАЛЬНЕ ЗІТКНЕННЯ ЧЕРЕЗ ФАТАЛЬНЕ ЗІТКНЕННЯ 
ЗАГИНУВ ЧОЛОВІКЗАГИНУВ ЧОЛОВІК

трагедія

контрафакт ПІДРОБЛЕНУ ГОРІЛКУ РОЗЛИВАЛИ У ГАРАЖІПІДРОБЛЕНУ ГОРІЛКУ РОЗЛИВАЛИ У ГАРАЖІ

ДУБИ ВИВОЗЯТЬ НА ДУБИ ВИВОЗЯТЬ НА 
ПОЗАШЛЯХОВИКАХПОЗАШЛЯХОВИКАХ ОЧІЛЬНИКА ГРОМАДИ ОЧІЛЬНИКА ГРОМАДИ 

ВЗЯЛИ НА ГАРЯЧОМУВЗЯЛИ НА ГАРЯЧОМУ

cитуація sos нечисті на руку

Нововолинськ, 
Луцький район

Минулого тижня 
внаслідок 
ДТП на Волині 

загинули двоє 
чоловіків. 

Два автомобілі зіткну-
лися увечері 4 травня у селі 
Струмівка на повороті на Га-
разджу. Як повідомила прес-
служба патрульної поліції, 
водій «Волинянки» виїжджав 
з другорядної на головну 
без увімкненого покажчика 
поворота. Водій Audi, що ру-
хався головною дорогою в 
напрямку Рівного, зіткнувся 
з ним. Постраждали і водії, і 

без шолома, загинув 5 трав-
ня в Нововолинську. Юнак 
не впорався з керуванням і 
вилетів на тротуар. Від удару 
у водія тріснув череп. Як пові-
домляє «БУГ», медики відразу 
констатували смерть.

За словами свідків, загиб-
лий відпочивав з друзями на 
міському озері. Будучи напід-
питку, хлопець узяв скутер і 
поїхав покататися. Тіло про-
лежало на дорозі кілька го-
дин. Хлопець не мав батьків 
та проживав зі старенькою 
бабусею. Надвечір тіло за-
брав сусід загиблого.

пасажири обох автівок. Наступного 
дня 59-річний водій «ЛуАЗа» помер 
у лікарні, 58-річна пасажирка ста-

ном на 8 травня перебувала у реа-
німації.

22-річний скутерист, який їхав 

vl.npu.gov.ua

«Волинянка» перетворилася на купу металобрухту

Луцьк, Ковель, Ратнівський район

У Луцьку в гаражному приміщенні 
виявили підпільний цех, де 
розливали контрафактну горілку. 

Сурогатний алкоголь розливали у 
пляшки з етикетками популярних горіл-
чаних брендів та маркували марками ак-
цизного податку з явними ознаками під-
робки, повідомляє прес-служба ГУ ДФС 
у Волинській області.  

Оперативники та слідчі вилучили з 
незаконного обігу майже 250 пляшок 
готової продукції. На час проведення 
огляду правоохоронці також виявили та 
вилучили понад 300 підроблених марок, 
типовий для підпільного виробництва 

реманент – порожні скляні пляшки, кор-
ки, пластикову тару, шланги, лійки, спир-
тометри, електричні насоси, фільтри. 
Загальна вартість вилучених товарів під-
акцизної продукції – понад 100 тис. грн.

До слова, у Ковелі 4 травня право-
охоронці вилучили 37 ящиків контра-
фактних цигарок. Товар був у салоні 
мік роавтобуса, повідомляє прес-служба 
прокуратури Волині. 

А 5 травня правоохоронці провели 
санкціоновані обшуки в торгових па-
вільйонах на ринку в містечку Заболот-
тя. У результаті вилучили майже 2 тис. 
пляшок контрафактних алкогольних на-
поїв різних торгових марок. У підпільному цеху було ще близько 300 л спирту

vl.sfs.gov.ua

Маневицький район

Перед судом постане один із 
сільських голів Маневицького району, 
який попався на хабарі.

Як повідомляє прес-служба відомства, 
обранець громади одержав «подяку» за 
надання дозволу на зрізання дубів у на-
селеному пункті та заниження вартості їх 
реалізації. Сума хабара – 41 тис. грн.

Посадовця викрили під час одержан-
ня другого «траншу» в розмірі 38 тис. грн. 
Ще 3 тис. грн він одержав раніше.

Ківерцівський район

Самовільну рубку дуба виявили 
4 травня пізно ввечері працівники 
групи оперативного реагування у 
Мощаницькому лісництві 
ДП «Цуманське ЛГ».

Як повідомляє прес-служба ВОУЛМГ, 
«дубові молодики» працювали за вже на-
лагодженою схемою: зрізали дуб із діамет-
ром пенька близько 60 см і повантажили 
в позашляховик з іноземною реєстрацією. 
Але на виїзді з ділянки натрапили на лісову 
охорону. Хлопці втекли, лишивши машину з 
деревиною.

Про цей факт працівники Державної лісо-
вої охорони повідомили поліцію. Винуватцям 
загрожує кримінальна відповідальність.

Авто з деревиною доправили 
на штрафмайданчик

lis.volyn.ua
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Дорогі жінки! Дорогі жінки! 
Вітаю вас із Днем Матері!Вітаю вас із Днем Матері!

на фронті ЗАМІСТЬ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ 
ОПЕРАЦІЇ – ОПЕРАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ

У цей святий для кожного день низько вклоняємося і щиро 
дякуємо вам, рідні наші, за ваше велике серце, за ніжність і 
ласку, за безмежну терпеливість та саможертовність.

Рід людський і наше життя починається з Матері, освячу-
ється її мудрістю, любов’ю, добротою і милосердям. Мати для 
кожного – це насамперед вiчнiсть. Вона завжди з нами, вона 

живе в нас, у наших дітях й онуках.
Від щирого серця бажаю вам, дорогі 

наші Матері, міцного здоров’я, життєвої 
енергії, душевних сил, сімейного благо-
получчя і довгих років життя. Нехай Все-
вишній береже ваші родини і хай у кож-

ній домівці панують мир та злагода.
Дякую багатодітним матерям і жінкам, 
які виховують діток-сиріт, ненькам Ге-

роїв, які віддали життя за Україну. 
Нехай ваші серця ніколи не бо-
лять. Щастя вам і любові!

Бути матір’ю – величезна відповідаль-
ність і найбільше щастя. У ваших руках – 
майбутнє України. Саме ви навчаєте малю-
ків перших слів, разом із ними робите перші 
кроки, допомагаєте їм після перших падінь. 
Ви вчите їх любові, мужності, стій-
кості та віри. Ви виховуєте па-
тріотів. 

Щиро бажаю вам терпели-
вості, наснаги та підтримки. 
Хай ласкою та щирою вдячніс-
тю зігрівають вас діти і внуки, 
хай щодень підтримують та 
будуть поряд рідні й друзі. Хай 
береже вас Бог від усіх нега-
раздів.

мужності, стій
иховуєте па-

м терпели-
ідтриримкмкии. 

оою ю вдвдячніс-
діти і внуки,
имують тта а 
іі й й д друрузізіз . . ХаХаХай йй
уууусісісісіс х хх ненененегагагагаг --

З повагою голова 
Волинського УКРОПу 

Вячеслав РУБЛЬОВ

Âè  ïîäàðóâàëè íàì íàéö³íí³øå – 
æèòòÿ, íàïîâíèâøè éîãî ëþáîâ’þ òà 
í³æí³ñòþ. Ñïàñèá³ âàì çà òóðáîòó, 
òåïëî, äîáðîòó, âàøó ìóäð³ñòü òà 
íàñòàíîâè. 

Ç âäÿ÷í³ñòþ âêëîíÿºìîñÿ  ìà-
òåðÿì, ÿê³ âèõîâàëè ìóæí³õ âî¿í³â-
çàõèñíèê³â Áàòüê³âùèíè. Äÿêóºìî 
âàì çà íåäîñïàí³ íî÷³, ÿê³ âè ïðîâîäè-
òå â ìîëèòâàõ çà ñèí³â ³ äîíüîê, ÿê³ 
áîðîíÿòü Óêðà¿íó â³ä ðîñ³éñüêîãî 
àãðåñîðà. 

Ëþá³ æ³íêè! Ùèðî â³òàþ âàñ 
³ç Äíåì Ìàòåð³. Ì³öíîãî âàì 
çäîðîâ’ÿ, ìèðó, Áîæîãî áëàãî-
ñëîâåííÿ íà ìíîã³¿ ë³òà. 

Ç ïîâàãîþ íàðîäíèé 
äåïóòàò â³ä ÓÊÐÎÏó 

²ðèíà ÊÎÍÑÒÀÍÊÅÂÈ× 

Дорогі Матері!Дорогі Матері!

З любов’ю і шаною голова Волинської обласної ради, З любов’ю і шаною голова Волинської обласної ради, 
засновник Фонду «Тільки разом» засновник Фонду «Тільки разом» Ігор ПАЛИЦЯІгор ПАЛИЦЯ

  24tv.ua

30 квітня в Україні 
офіційно 
розпочалася 

Операція Об’єднаних сил. 
Цей формат прописаний 
у законі про реінтеграцію 
Донбасу і прийшов на 
зміну Антитерористичній 
операції.

Операція Об’єднаних сил – це 
комплекс військових та органі за-
ційно-правових заходів, спрямо ва -
них на забезпечення національ  ної 
безпеки та оборони, стримування і 
відсіч російської збройної агресії.

Головна відмінність у проведен-
ні військових операцій на Донбасі 
полягатиме в підпорядкованості. 
Якщо раніше Антитерористична 
операція проходила під загальним 
керівництвом Антитерористич-
ного центру СБУ, зараз Операція 
Об’єднаних сил відбувається під 
стратегічним керівництвом Геншта-
бу ЗСУ.

Командувачем Об’єднаних сил 
є генерал-лейтенант Сергій Наєв. 
Він прибув на Донбас ще 23 квітня. 
Об’єднаний оперативний штаб ЗСУ 
є головним органом, якому будуть 
підпорядковані сили ЗСУ, Нацпо-
ліції, СБУ, Держприкордонслужби 
і всі, кого залучають до здійснення 
заходів із забезпечення національ-
ної безпеки та оборони, стриму-
вання й відсічі російської збройної 
агресії в Донецькій та Луганській 
областях.

З 30 квітня на деяких територі-
ях почав діяти особливий порядок. 
Органам сектору безпеки та оборо-
ни, іншим держорганам, залученим 
до ООС, надано спеціальні повно-
важення.

УМОВИ ДЛЯ НАСТАННЯ 
ОСОБЛИВОГО 
ПОРЯДКУ

1. Загроза застосування засобів 
ураження, в тому числі ракетних 
військ та артилерії, реактивних сис-
тем залпового вогню та авіації.

2. Загроза здійснення терорис-
тичних актів і диверсій.

3. Рух військових колон.
4. Проведення заходів щодо 

пошуку та знищення диверсійно-
розвідувальних сил противника.

5. Проведення заходів розміну-
вання місцевості та об’єктів.

6. Проведення заходів бойової 
та оперативної підготовки.

7. Проведення заходів опера-
тивно-розшукової роботи.

8. Виникнення надзвичайних 
ситуацій природного та техноген-
ного походження.

9. Перевірка готовності сил і за-
собів Об’єднаних сил до виконання 
завдань за призначенням.

10. Забезпечення безпеки пе-
реміщення та перебування вищого 
військово-політичного керівництва 
держави, представників держав-
партнерів.

НА ЩО МАТИМУТЬ 
ПРАВО ВІЙСЬКОВІ

Військові отримують особливі 
повноваження і в разі крайньої по-
треби можуть:

• використовувати зброю та 
спецзасоби;

• затримувати осіб і доправляти 
їх в поліцію;

• перевіряти документи;
• здійснювати особистий огляд 

громадян, їхніх речей і транспорт-
них засобів;

• тимчасово обмежувати чи за-
бороняти рух транспорту й пішо-
ходів;

• входити в житлові та інші при-
міщення, що належать громадянам;

• користуватися зі службовою 
метою транспортом та засобами 
зв’язку громадян, підприємств 
та організацій, за винятком тран-
спортних засобів дипломатичних і 
міжнародних організацій.

ЗОНИ ОПЕРАЦІЇ
Територія проведення ООС ді-

литься на зону безпеки і район 
бойових дій. Межі зони безпеки, 
прилеглої до району бойових дій: 
Виноградне, Курахово, Очеретя-
не, Розівка, Вовчеярівка, Біла Гора, 
Новоайдар, Садки, Макарівка, Про-
стяне, уздовж адмінмежі Луганської 
та Харківської областей, Ольгівка, 
уздовж адмінмежі Донецької та 
Харківської областей, Знаменівка, 
вздовж адмінмежі Донецької та Дні-
пропетровської областей, Коміше-
ваха, уздовж адмінмежі Донецької 
та Запорізької областей, Урзуф, 
уздовж морського узбережжя, При-
морське.

У зоні безпеки рішенням ко-
мандувача Об’єднаних сил можуть 
створюватися райони обмеженого 
доступу і заборонені для досту-
пу райони. В райони обмеженого 
доступу можна потрапити за спе-
ціальним дозволом командувача 
ОС або командирів оперативно-
тактичних груп. У район забороне-
ного доступу допуск сторонніх осіб 
суворо заборонений, туди можна 
потрапити лише зі спеціальною пе-
репусткою.

Район бойових дій – це тери-
торія, охоплена бойовими діями 
уздовж лінії зіткнення, де підроз-
діли ЗСУ, інших військових форму-
вань та правоохоронних органів 
виконують бойові завдання із не-
допущення прориву противника 
вглиб території держави.

РЕЖИМИ В ЗОНІ 
БЕЗПЕКИ

В окремих районах зони без-
пеки або по всій її території можуть 
тимчасово вводити різні режими 
перебування залежно від обста-
вин. Режим встановлює командувач 
Об’єднаних сил, ці обмеження сто-
суються лише осіб, не залучених до 
здійснення заходів з оборони й від-
січі. Таких режимів є три: зелений – 
перебування та переміщення осіб 
не обмежене; жовтий – перебуван-
ня та переміщення осіб дозволено 
за наявності документів, проводять 
особистий огляд громадян і речей, 
транспортних засобів, цей режим 
встановлюють на рубежах з ізоля-
ції та районів обмеженого доступу; 
червоний – перебування осіб тим-
часово обмежено, заборонено, 
пропуск громадян і посадових осіб 
здійснюється за наявності пропус-
ку, транспортні засоби та громадян 
на окремі ділянки місцевості та 
об’єкти не допускають.

КОГО ДОПУСКАЮТЬ В 
РАЙОН ПРОВЕДЕННЯ 
ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ 
СИЛ

Підставою для допуску в район 
проведення ООС для осіб, які не за-
лучені до операції, є:

• проживання особи або близь-
ких родичів у цьому районі (за на-
явності документів);

• місце поховання в цьому ра-
йоні членів сім’ї, смерть близьких 
родичів;

• нерухомість у районі прове-
дення операції;

• участь у врегулюванні кон-
флікту, в тому числі залагодження 
гуманітарних питань;

• дипломатична та консульська 
діяльність.

МЕТА ОПЕРАЦІЇ 
ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ

Головне завдання операції, за 
словами міністра оборони Степана 
Полторака, – звільнити територію 
від окупантів та захистити територі-
альну цілісність України. 

Однак не все одразу. На першо-
му етапі завданням Об’єднаних сил 
буде стабілізація ситуації в зоні бо-
йових дій. За словами Сергія Наєва, 
першочергове завдання операції 
полягає в тому, щоб припинити без-
карні обстріли позицій українських 
військових та загибель наших сол-
датів і мирних жителів. Для цього 
Об’єднані сили мають право давати 
жорстку відповідь, аж до знищення 
атакувальних підрозділів против-
ника.

Секретар РНБО Олександр Тур-
чинов зазначив, що під час ООС 
також будуть відбуватися точкові 
антитерористичні операції. 

Командувач Штабу Об’єднаних 
сил Сергій Наєв наголосив, що зміна 
формату нікому із законослухняних 
громадян не загрожує, а от зрад-
ники і злочинці відповідати муть за 
скоєне за законом. 

«Усі ті, кому немає що прихову-
вати, які є законослухняними гро-
мадянами, не мають причин бояти-
ся. Ми намагатимемося поліпшити 
будь-які умови. Все те, що стосуєть-
ся злочинців або людей, які, м’яко 
скажемо, не дружать із законом, то 
там справді буде за законом, але 
доволі жорстко», – наголосив Сер-
гій Наєв.

ЧИ ПОТРІБНА 
МОБІЛІЗАЦІЯ

За сьогоднішніх умов додаткова 
мобілізація не потрібна, запевняє 
міністр оборони Степан Полторак. 
Він розповів, що Міноборони вдало-
ся провести серйозну роботу з ре-
зервом першої черги, тобто з людь-
ми, які мають бойовий досвід. Для 
них щорічно проводять навчально-
методичні збори, які тривають по 
два-три тижні. Тож ці сили протягом 
кількох днів готові стати до зброї і 
виконувати завдання.

vlasno.info

У ході ООС відбуватимуться точкові антитерористичні операції
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МІСТА ВОЛИНІ – В 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНІЙ ОБЛОЗІ

ЗАМІСТЬ ТОРБИН-
МАЄЧОК – 
ПАПЕРОВІ ПАКЕТИ 
Луцька міська рада пропонує 
обмежити використання 
поліетиленових пакетів у 
магазинах та точках продажу 
товарів.

Відповідний проект рішення заре-
єстровано 2 травня на сайті міськради. 
У документі зазначено, що влада Луцька 
вирішила схвалити та скерувати звер-
нення до Верховної Ради України, щоб 
використання поліетиленових пакетів 
у магазинах та точках продажу товарів 
заборонили на законодавчому рівні. 
Такий крок сприятиме збереженню без-
печного навколишнього середовища, 
захисту життя і здоров’я населення від 
негативного впливу, досягненню гармо-
нійної взаємодії суспільства і природи, 
охороні, раціональному використанню 
й відтворенню природних ресурсів, за-
значено в документі.

Суб’єктам господарювання сфери 
торгівлі рекомендують пропонувати по-
купцям альтернативу використанню од-
норазових поліетиленових торбинок – 
біологічні полімерні чи паперові пакети, 
багаторазові торбини тощо.

ініціатива

Ви – найдорожчі для кожного з нас. Ви завжди радієте 
успіхам своїх дітей, підтримуєте їх у важкі хвилини, щиро 
вболіваєте за кожен їхній крок. Ви вчите жити й радіти жит-
тю. Ваша материнська любов супрово-
джує нас повсякчас. 

Хай ваші серця зігрівають любов і 
турбота близьких. Кожен день нехай 
буде наповнений радісними і приєм-
ними подіями. Будьте щасливі, 
здорові, хай у родинах пану-
ють благополуччя і любов. 
Бажаю миру й затишку у 
ваших сім’ях.

Дорогі матусі, прийміть найщиріші вітання зі святом Дорогі матусі, прийміть найщиріші вітання зі святом 
ніжності й любові – із Днем Матері! Мама – це початок жит-ніжності й любові – із Днем Матері! Мама – це початок жит-
тя. Мама – це важка щоденна праця й постійна турбота тя. Мама – це важка щоденна праця й постійна турбота 
про своїх дітей. Нехай же цей материнський 
подвиг завжди цінують ваші діти. Нехай 
лише радість і гордість за синів та до-
чок зігрівають ваші серця. Нехай обе-
рігає Господь вас і ваших діток. Нехай 
у ваших родинах панують мир, злаго-
да й гармонія, а рідні люди цінують вас 
і сторицею віддячують за любов та 
доброту. Дякуємо вам, дорогі ма-
тусі, за подароване життя, за 
ласку й підтримку, за щастя 
бути вашими дітьми.бути вашими дітьми.

День Матері – особливе свято. Дякуємо вам, наші до-
рогі матусі, за подароване життя, за безмежну любов і 
самовідданість, якими ви щедро обдаровуєте нас, ваших 
дітей. Скільки сил, праці й терпеливості потрібно ма-
терям, аби поставити на ноги синів і дочок, вивести їх у 
люди! Дай Боже, щоб ваші діти були вдячними за безмежну 
материнську любов, щоб берегли своїх матусь, ставилися 
із повагою і завжди пам’ятали, що мама – єдина у всьому 
світі людина, яка завжди прийме, допоможе, підтримає. 

Щиро бажаю вам, дорогі матусі, миру, здоров’я, спо-
кою, достатку, впевненості у щасливому майбутньому 
ваших дітей. Нехай вони тішать вас своїми досягнен-
нями, будуть здоровими та щасливими. І нехай кожний 
день буде щасливим, сповненим любов’ю, добром і зла-
годою.

е цей материнський е цей материнський
ваші діти. Нехай 
за синів та до-за синів та до-
ця. Нехай обе-
их діток. Нехай их діток. Нехай

ють мир, злаго-ють мир, злаго-
юди цінують вас
за любов таза любов та
орогі ма-орогі ма-

иття, за иття, за
щастя щастя

Дорогі жінки!Дорогі жінки!
Вітаю вас із Днем Матері!Вітаю вас із Днем Матері!

З повагою З повагою 
голова Луцької голова Луцької 

міської організації міської організації 
партії УКРОП, партії УКРОП, 

депутат Луцькради депутат Луцькради 
Ігор ПІгор ПОЛІЩУКОЛІЩУК

На початку травня 
Президент України 
підписав закон 

щодо добровільного 
приєднання 
територіальних громад 
сіл, селищ до громад міст 
обласного значення. 

Цей документ дає можли-
вість містам обласного значення 
об’єднати навколо себе сусідні 
сільські та селищні ради і стати 
центром ОТГ без зайвих бюро-
кратичних процедур, зокрема без 
проведення виборів міського го-
лови і депутатів міськради. В уря-
ді вважають, що не скористаються 
цим механізмом хіба що ті, хто не 
розуміє користі від об’єднання 
для розвитку території і поліп-
шення якості послуг жителям.

На думку консультанта з пра-
вових питань проекту ПУЛЬС Ва-
лентина Малиновського, на Волині 
міста обласного значення опини-
лися в децентралізаційній облозі 

Лише за перший квартал 
2018 року на Волині 
сталося 269 ДТП за 
участю громадського 
транспорту. В аваріях 
загинули 44 особи, 
майже півтисячі 
травмовано.

Задля профілактики аварій-
ності з 20 квітня в Україні триває 
комплекс заходів під умовною 
назвою «Перевізник». Волинські 
патрульні перевіряють не лише 
дотримання водіями й перевізни-

Понад 400 волинян віком від 10 днів 
до 54 років цьогоріч захворіли на кір.

В. о. директора державної установи «Во-
линський обласний лабораторний центр Мі-
ністерства охорони здоров’я України» Наталія 
Янко повідомила, що на Волині спостерігаєть-
ся тенденція до збільшення кількості захворю-
вань на кір. Також із початком потепління по-
більшало випадків захворюваності на кишкові 
інфекції.

Кір реєструють у всіх районах, окрім Лю-
бешівського та Ратнівського й міста Новово-
линська. Найбільше випадків – у Турійському 
районі, Ковелі, Володимир-Волинському, Іва-
ничівському, Камінь-Каширському районах. 
Водночас у двох навчальних закладах Ново-
волинська є випадки кору, що може сприяти 
поширенню інфекції в місті.

З початку року в області зафіксували 24 

НА ВОЛИНІ ПРОГРЕСУЮТЬ 
ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

кору в Ковельському пологовому будинку. У 
зоні ризику опинилися 50 вагітних та 9 поро-
діль цього закладу, а також члени медичного 
персоналу, які контактували з хворою. Спалах 
кору зафіксували в Ковелі серед трьох праців-
ників патрульної поліції.

Загалом на кір на Волині захворіли 420 осіб. 
Понад 60% з них не були щеплені. Голова ОДА 
Олександр Савченко повідомив, що за місяць 
кількість захворювань на кір в області збільши-
лася з 40 до 400, тож він розцінює цю тенденцію 
як загрозливу. Савченко доручив розглянути 
конкретні заходи щодо подолання хвороби.

Медики нагадують: специфічного лікуван-
ня кору немає, захистити може лише щеплен-
ня. Оскільки це дуже контагіозне захворю-
вання, фахівці не рекомендують відвідування 

ПАТРУЛІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ ПЕРЕВІЗНИКІВ
ками Правил дорожнього руху, а 
й Правил перевезення пасажирів, 
повідомляє прес-служба патруль-
ної поліції Волині. Особливу увагу 
приділяють технічному стану тран-
спортних засобів та проходженню 
медичного огляду водіями тощо.

На жаль, порушень є чима-
ло. Зокрема, 1 травня луцькі па-
трульні перевірили маршрутне 
таксі «Луцьк-Колки» та встанови-
ли, що водій вчасно не пройшов 
обов’язковий технічний контроль. 
Водій маршрутки №200 розмов-
ляв мобільним телефоном, пере-

возячи пасажирів. Водій маршру-
ту №24 розмовляв мобільним, не 
мав при собі технічного паспорта 
і вчасно не пройшов технічний 
контроль. Порушники отримали 
постанови від інспекторів за ці 
кричущі порушення.

Водій автобуса «Луцьк-
Берестечко» рухався не тим 
маршрутом, який зазначений у 
документах. Забагато пасажирів 
віз і водій маршрутки «Рожище-
Дубище». Такі ж порушення ви-
являють і ковельські патрульні. 
На трасі Київ-Ковель-Ягодин най-

більш типовими порушеннями є 
перевезення вантажів, які пере-
вищують допустиму норму.

Наприклад, водій DAF пере-
возив вантаж, що перевищує до-
пустимі габарити, без погодження 
з поліцією. Порушник змушений 
буде сплатити штраф 510 грн. 
Згадані порушення є типовими і 
їх щодня виявляють волинські па-
трульні. 

Поліція закликає перевізників 
та водіїв дотримуватися законо-
давства щодо перевезення паса-
жирів. 

й нині мають невеликі шанси при-
єднати до себе території сусідніх 
громад, інформує прес-служба 
Волинського регіонального відді-
лення Асоціації міст України.

«За період децентралізаційної 
реформи з 2015 року навколо та-
ких міст на Волині створено біль-
шість сільських ОТГ. Зокрема, біля 
Луцька вже діють Боратинська, 
Заборольська, Княгининівська, 
Жидичинська ОТГ, фактично ство-
рені Липинська й Підгайцівська 

сільські ОТГ. Потенційними до 
об’єднання з обласним центром 
залишилися дві сільради – Гірко-
полонківська і Прилуцька. Перша 
з них навіть не розглядає пер-
спективу об’єднання з Луцьком, 
формуючи власну ОТГ, а голова 
Прилуцької сільради Ківерців-
ського району вже тричі ветував 
рішення про об’єднання з міс-
том», – каже Малиновський.

Зі слів консультанта, ще 
гірша ситуація у Володимирі-

Волинському, адже в міста не 
лишилося претендентів на 
об’єднання. Всі суміжні сільради 
утворили власні ОТГ. Обмежені 
перспективи й у Нововолинська, 
адже до нього може приєднатися 
лише одна сільська рада – Грядів-
ська, яка поки що розмірковує 
над своїм майбутнім. Дещо краща 
ситуація щодо розширення меж 
у Ковеля, до якого потенційно 
можуть приєднатися Білинська і 
Зеленська сільради. Однак керів-
ництво міста питання децентралі-
зації відклало до кращих часів.

Тим часом на Волині може 
з’явитися ще одна ОТГ – з центром 
у Ківерцях. 4 травня відбулася се-
сія Сокиричівської сільської ради, 
під час якої депутати вирішили 
об’єднатися з Ківерцями та Сусь-
ком. Кількість жителів у майбут-
ній громаді може сягнути понад 
17 тисяч осіб.

Із ухваленням цього закону парламент спізнився на три роки
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спалахи кору, 10 з них – у школах, 12 – у побуті. 
Серед тих, хто захворів на кір, – породілля та 
її новонароджена дитина. Є загроза спалаху 
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З початку року в Україні зафіксували 
275 спалахів інфекційних захворювань 
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масових заходів, особливо з дітьми, яким ще 
не виповнилося року.

Кожен четвертий випадок захворюванос-
ті пов’язаний із вживанням продуктів, при-
дбаних на ринку. Як розповіла Наталія Янко, 
спостерігається збільшення захворюваності 
на сальмонельоз на 13%, нестійкою лишаєть-
ся ситуація з поширенням вірусного гепатиту 
А. Серед хворих 70% становлять діти, тож є 
високий ризик занесення інфекцій в дитячі 
навчальні та оздоровчі заклади.

В області щомісяця проводять факторний 
аналіз захворюваності населення на кишкові 
інфекції. Найбільше волинян постраждало від 
вживання м’яса і м’ясопродуктів негаранто-
ваної якості (23%), молокопродуктів (22%), 
12% пов’язують захворювання з вживанням 
кулінарних виробів, 10% – із продуктами пе-
реробки птиці, 10% – із яйцепродуктами, 8% – 
із кондитерськими виробами. Встановлено, 
що кожне четверте захворювання пов’язане з 
вживанням продукції, придбаної на ринках.
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Не розумію, чому люди так бояться нових ідей. Мене лякають старі. Джон Кейдж

  Борис ХВИЦЬ

  Оксана ХВЕДЧЕНЯ 
Луцьк

компетентно

ЗАМІСТЬ 
ПАПЕРОВИХ 
ГРИВЕНЬ – МОНЕТИ

Від 27 квітня Національний 
банк України ввів в обіг нові 

монети номіналом 1 та 2 гривні. 
Вони поступово замінять паперові 
банкноти відповідного номіналу.

Протягом 2019-2020 років Нацбанк 
введе в обіг монети номіналом 5 та 10 
гривень, інформує «ТСН.ua». Спеціально 
вилучати паперові банкноти не будуть. 
Просто припинять їх друк, а також не бу-
дуть поповнювати ними грошовий обіг. 
Нові монети діятимуть паралельно з па-
перовими гривнями старого зразка.

У НБУ пояснили, що монети можуть 
слугувати до 20 років, а паперові гро-
ші – лише рік. Відповідно, планова замі-
на допоможе зекономити до 1 млрд грн 
на їхній друк. Щороку НБУ доводиться 
вилучати з обігу близько 800 млн штук 
зношених банкнот, майже половина 
з яких – номіналом від 1 до 10 грн. Ще 
одна причина заміни грошей – постійне 
збільшення безготівкових розрахунків.

На реверсі монети номінальною вар-
тістю в 1 гривню зображено портрет кня-
зя Володимира Великого; 2 гривні – князя 
Ярослава Мудрого; 5 гривень – гетьмана 
Богдана Хмельницького; 10 гривень – 
гетьмана Івана Мазепи.

На аверсі всіх монет зображено ма-
лий Державний герб України (тризуб), но-
мінал, назву країни-емітента (Україна) в 
обрамленні давньоруського орнаменту.

Під час автоматизованого пере-
рахування монет на спеціальному 
обладнанні для їхньої ідентифікації 
використовуватимуть технічні харак-
теристики – розмір та вагу, а також так 
званий електромагнітний підпис – елек-
тронний сигнал, характерний для того 
чи того матеріалу.

НА ВОЛИНІ – 
ПОНАД МІЛЬЙОН 
НАСЕЛЕННЯ

В обласному управлінні статистики 
порахували, скільки людей живе 

на Волині.

Офіційну інформацію опублікова-
но на сайті управління. Так, станом на 
1 березня 2018 року в області мешкає 
1037885 осіб.

У Луцьку нарахували 216441 меш-
канця. У Володимирі-Волинському про-
живає 38837 осіб. Населення Ковеля 
становить 69039 осіб. У Нововолинську 
мешкають 56810 людей. 

У Володимир-Волинському райо-
ні працівники статистики нарахува-
ли 25129 жителів. У Горохівському – 
51225 людей. На Іваничівщині проживає 
31772 особи, у Камінь-Каширському 
районі – 64194 жителі. Населення Ківер-
цівського району становить 63907 осіб, 
Ковельського – 40363 людини. У Лока-
чинському районі нарахували 22044 
особи, у Луцькому – 64909 жителів. На 
Любешівщині мешкає 35797 осіб, на 
Любомльщині – 39061. У Маневицько-
му районі числиться 54207 осіб, на Рат-
нівщині – 52203. Населення Рожищен-
ського району становить 39038 осіб, 
Старовижівського – 30130. На Турійщині 
проживає 26013 людей, у Шацькому ра-
йоні – 16767.    

статистика

гаманець пільги СУБСИДІЇ ПО-НОВОМУ: 
ЯКІ ЗМІНИ ЧЕКАЮТЬ НА УКРАЇНЦІВ 

НЕЗАРЕЄСТРОВАНА ЗБРОЯ – 
ПРИЧИНА НЕЩАСТЬ 

З 1 травня буде 
спрощено порядок 
надання допомоги 

малозабезпеченим 
громадянам для 
відшкодування витрат за 
комунальні послуги. 

Передбачено, що вже в на-
ступному опалювальному сезоні 
субсидії будуть видавати живими 
грошима, інформує прес-служба 
Кабміну. Зміни скеровані на те, 
щоб усі ті, хто справді потребує 
субсидії, її отримали. При цьо-
му вводять такі механізми, 
за яких заможні більше не 
зможуть паразитувати за 
кошти всіх платників по-
датків.

ПРЕДМЕТИ 
РОЗКОШІ ТА 
КВАРТИРИ В 
ОРЕНДУ

Якщо у власності 
сім’ї є автомобіль, якому менш як 
п’ять років, крім мопеда та авто, 
наданого органом соціального 
захисту населення, субсидію не 
призначатимуть. Також у декла-
рації про доходи з’явиться нова 
графа «Інші доходи», де свідомі 
громадяни зможуть декларува-
ти кошти, отримані, зокрема, від 
здавання в оренду квартири. 

НА ВЕЛИЧЕЗНІ БУДИНКИ 
І КВАРТИРИ СУБСИДІЇ 
НЕ БУДЕ

Якщо площа квартири пере-
вищує 120 м2 або будинку – 200 м2, 
крім дитячих будинків сімейного 
типу та прийомних сімей, власни-
ки або мешканці такого житла му-
ситимуть оплачувати комунальні 
послуги в повному обсязі.

ЗМІНИ ДЛЯ 
БЕЗРОБІТНИХ

Запропоновано два варіанти 
для безробітних, які не стоять на 
обліку в центрі зайнятості: або 
чесно декларувати доходи, отри-
мані за кордоном, та сплачувати 
страхові внески до Пенсійного 
фонду, або органи соцзахисту 

автоматом рахуватимуть таким 
людям працездатного віку в до-
хід три прожиткові мінімуми – 
5286 грн (1762х3) – якщо вони хо-
чуть користуватися соціальною 
допомогою. Також треба буде 
сплатити єдиний соціальний 
внесок за три місяці у розмірі, що 
не менший, ніж мінімальний. Лю-
дям, які стоять на обліку в центрі 
зайнятості й отримують допомо-
гу з безробіття, у дохід рахувати-
муть лише її. 

СОЦІАЛЬНІ НОРМАТИВИ 

Соціальна норма на газове 
опалення становитиме 4,5 м3 на 
1 м2 площі, електроопалення – 30 
кВт/год. на 1 м2 площі.

При призначені субсидії на 
понаднормову площу житла нор-
ма може бути збільшена не більш 
ніж на 30%. Усе, що вимірюєть-
ся лічильником і на що надають 
житлову субсидію, в разі неви-
користання наданої допомоги за 
результатами сезону повертати-
меться до бюджету країни. У тому 
числі невикористана субсидія на 
газ і електроенергію, які не вико-
ристовують для опалення. 

ПІДТРИМКА МАЛОГО 
ФЕРМЕРСТВА

Органи соцзахисту врахову-
ватимуть молокопереробникам 
лише 30% доходів від реалізації 
молока. 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ ТА ОТГ
Субсидію ВПО можна буде 

оформити без договору оренди 
житла. Достатньо буде подати в 
управління соціального захисту 
населення лише заяву і декла-
рацію, де треба буде зазначити 
склад домогосподарства з ураху-
ванням внутрішньо переміщених 
осіб. І на підставі акта обстеження 
матеріально-побутових умов буде 
призначено житлову субсидію.

 А ОТГ надано право при-
ймати від громадян документи 
для оформлення субсидії для 
передачі їх органам соціального 
захисту населення. Це аналогіч-
но тому, як зараз відбувається у 
сільських і селищних радах. 

ЗЕКОНОМИВ – 
ДЕРЖАВА ПРЕМІЮЄ

Як і минулого року, під моне-
тизацію підпадають зекономлені 
домогосподарствами 150 кВт 
електроенергії, якщо цей ресурс 
використовують для опалення, 
або 100 м3 газу. У грошовому ек-
віваленті це майже 700 грн. 

До 1 липня підприємства-
виробники чи підприємства-
виконавці послуг з газо- та елек-

тропостачання в паперовому 
та електронному вигляді нада-
дуть структурному підрозділу 
з питань соціального захисту 
населення списки енергоощад-
них субсидіантів із зазначенням 
суми невикористаної державної 
допомоги.

Субсидіантам, які вели енер-
гоефективне домогосподарство, 
для отримання коштів треба 
буде до 1 вересня подати заяву 
в місцеве управління соціально-
го захисту населення, на підставі 
якої здійснюватимуть виплату 
грошової винагороди за енерго-
ефективність.

Інформацію про наявність 
економії кожен отримувач субси-
дії може відслідковувати у своїй 
платіжці або шляхом звернення 
до постачальника газу чи елек-
троенергії, якщо їх використову-
ють для опалення.

Відкриття рахунку в банку, 
як і вибір самої уповноваженої 
банківської установи, через які 
проводять виплати соціальних 
допомог та пенсій, або у відді-
леннях «Укрпошти», субсидіант 
має здійснювати самостійно. На 
момент подання заяви рахунок 
у банку має бути уже відкри-
тим. При цьому в містах виплати 
здійс нюватимуть суто через бан-
ківські установи, а в сільській міс-
цевості – через банки або пошту 
за вибором отримувача.

отребує
ри цьо-
нізми, 
е не
за 

о-

antikor.com
.ua

Без знижки можуть залишитися 
близько двох мільйонів сімей

Останнім часом на Волині 
почастішали випадки 

необережного поводження зі 
зброєю. У січні у Володимир-
Волинському районі студент 
з необережності застрелив 
неповнолітнього товариша 
з батькової рушниці. Юнак 
помер. 

На початку весни на Ратнів-
щині шестирічна дівчинка випад-
ково вистрелила у голову триріч-
ній сестрі з пневматичної зброї. 
На щастя, медикам вдалося вря-
тувати дитину. На початку квітня 
поліція виявила в жителя Мане-
вицького району боєприпаси. 
За цим фактом слідчі розпочали 
кримінальне провадження. Си-
туацію ускладнює те, що на сході 
тривають бойові дії. Багато бійців, 
повертаючись звідти, незаконно 
привозять зброю, боєприпаси, 
вибухові матеріали.

Щоб застерегти людей від 
трагічних випадків, в Україні двічі 
на рік проводять місячники доб-
ровільної здачі зброї. Зокрема, 
протягом квітня громадяни мали 
можливість добровільно здати до 
поліції боєприпаси, вибухові мате-
ріали та спеціальні засоби, які збе-

рігають незаконно, та уникнути 
при цьому кримінальної відпові-
дальності. Зброю можна було зда-
ти в підрозділи Головного управ-
ління Національної поліції області 
за місцем проживання громадян.

За словами начальника сек-
тору контролю за обігом зброї у 
сфері дозвільної системи управ-
ління превентивної діяльності ГУ 
НП у Волинській області майора 
поліції Павла Харитонюка, за збе-
рігання вогнепальної зброї, бойо-
вих припасів, вибухових речовин 

та пристроїв без передбаченого 
законом дозволу згідно зі ст. 263 
Кримінального кодексу України 
(ККУ) передбачена кримінальна 
відповідальність. Санкція статті 
визначає покарання у вигляді по-
збавлення волі на строк від трьох 
до семи років. 

Поліцейські нагадують, що 
зброю, яка дозволена до реє-
страції, а це – мисливська та га-
зова, за бажанням особи можна 
зареєструвати у власність в уста-
новленому порядку. 

Нові монети – сріблястого кольору, 
невеликі за розміром, легкі

tsn.ua

– Незареєстрована зброя – 
це не тільки порушення закону, 
а й причина нещасних випадків, 
жертвами яких, на жаль, нерідко 
стають не лише дорослі, а й діти. 
Тож будьте уважні, вчасно звер-
тайтеся до поліції щодо оформ-
лення дозвільних документів 
на зберігання та користування 
зброєю. А власникам вогнепаль-
ної мисливської та газової зброї 
радимо дотримуватися правил 
постановки її на облік, термінів 
перереєстрації та визначених 
умов зберігання, – наголошує 
Павло Харитонюк.

Станом на 1 травня жителі об-
ласті здали до поліції 295 одиниць 
зброї, з яких 118 – мисливської на-
різної, 157 – мисливської гладко-
ствольної, 3 – нарізної армійських 
зразків, 11 – холодної та 4 – само-
робної. Окрім цього, волиняни 
здали правоохоронцям 94 одини-
ці спецзасобів, а саме – 57 газових 
пістолетів та 37 пристроїв трав-
матичної дії. Також жителі області 
здали до органів поліції 528 оди-
ниць різноманітних боєприпасів 
до вогнепальної зброї.

– Незважаючи на закінчен-
ня місячника добровільної здачі 
зброї, в цьому напрямку робота 
триватиме й надалі, – наголошує 
Павло Харитонюк. 

patrul.kz

За незаконне зберігання зброї – 
кримінальна відповідальність
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Досконале й квітуче здоров’я є нормальним природним станом життя. Роберт Грін

В УКРАЇНІ РОЗРОБЛЯЮТЬ ЛІКИ 
ПРОТИ ОНКОХВОРОБ

крайнощі ініціатива

пильнуймо

УКРАЇНЦІ ПОЧАЛИ ПРОДАВАТИ ОРГАНИ
УКРАЇНСЬКИХ ВОЯКІВ 
ОПЕРУВАТИМУТЬ 
КАНАДЦІ

ТРАВНЕВА НЕБЕЗПЕКА – КЛІЩІ 

актуально

Учасники АТО та постраждалі учасники 
Революції Гідності зможуть отримати 
безплатну допомогу пластичних хірургів 
з Канади. 

Команда заокеанських лікарів-волонтерів 
уже вшосте прибула в Україну. За весь час 
вони безоплатно прооперували понад сотню 
українських пацієнтів. Із 19 до 25 травня ка-
надські медики спільно з українськими коле-
гами безоплатно оперуватимуть в Одесі. 

Пластичні операції проводитимуть на об-
личчі та верхніх кінцівках, візьмуться за усу-
нення посттравматичних черепно-лицевих 
деформацій, дефектів м’яких тканин та руб-
ців. Звертатися можуть українські військово-
службовці, поранені під час воєнних дій на 
сході України, та постраждалі учасники Рево-
люції Гідності.

Хто потребує допомоги канадських 
медиків, може звертатися за номером 
(097) 952-50-32. Електронна пошта: 

canadaukrainefoundation@gmail.com.

Науковець Максим Чеканов 
працює над розробкою 
потенційних ліків проти раку. 

Його дослідження допомогли 
зрозуміти, що ефективні 
протипухлинні препарати можна 
розробити на основі однієї з 
найчисельніших в організмі 
людини групи ферментів – 
протеїнкіназ.

Про цей новітній підхід до лікування ра-
кових захворювань ідеться в статті «Інгібітори 
протеїнкіназ – перспективні препарати для 
лікування раку», вміщеній у новому номері 
журналу «Винахідник і раціоналізатор». Автор 
публікації – кандидат хімічних наук, завідувач-
ка науково-дослідної лабораторії кафедри 
хімії Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка Лариса Куницька.

Науковиця зазначила, що дослідження з 
розробки ліків проти раку надзвичайно важ-
ливі. Адже досі немає препаратів, які атакува-
ли б тільки хворі клітини.

Окрім того, суттєва проблема сучасних 
протиракових ліків – велика кількість по-
бічних ефектів і загальна малоефективність 
препаратів. Тож пошук рішень, які дозволили 
б знизити активні дози препаратів під час хі-
міотерапії та зменшити шкідливість їхнього 
впливу на організм, як ніколи на часі.

«У нашій країні є самовіддані науковці, 
справжні професіонали. Незважаючи на всі 

За даними МОЗ, в Україні 1 січня 2018 
року налічувалося 1168 хворих, 

які потребують пересадки нирки, і 45 
осіб – печінки. За 2017 рік в Україні було 
проведено 118 трансплантацій нирки й 
дев’ять – печінки.

Донорських органів не бракує, тому ви-
користовують різні способи їх пошуку. На-
певно, саме через це на чорному ринку що-
години продають один орган. 

Українці пропонують на продаж різні ор-
гани за різними цінами, інформує «Економіч-
на правда». Штовхають людей на такий крок 
складні життєві обставини. Інтернет рясніє 
оголошеннями – вистачає і продавців, і по-
купців. Останні обіцяють матеріальну ком-
пенсацію, проживання, харчування, переліт, 
оплату медичних витрат, реабілітації та по-
слуг нотаріуса. Однак продаж органів неза-
конний у всіх країнах, крім Ірану. Втім це ні-
кого не зупиняє.

Люди, які потрапляють у скруту, можуть 
виставити на продаж якийсь орган. Теоре-
тично здорове людське тіло коштує близько 
€45 млн, але лише в тому випадку, коли лю-

дина могла би продати кожну його частину. 
Доведені до відчаю, люди готові продати 
здорову нирку. Вартість органа коливається 
від $33 тис. до $350 тис., залежно від того, як 
терміново потрібні гроші.

Близько 5-10% трансплантацій нирок у 
світі відбувається завдяки торгівлі людьми 
і транскордонній контрабанді. Щорічно це 
приносить до $1,2 млрд прибутку. За іншими 
оцінками, щорічна вигода сягає $8 млрд. 

Без видимої загрози життю і здоров’ю 
можна продати рогівку ока, нирку, частину 
печінки, легені та кістковий мозок. Це най-
більш ходові товари на чорному ринку. Ціни 
на них залежать від багатьох факторів: почи-
наючи від стану здоров’я і закінчуючи краї-
ною, у якій живе донор.

Легені можна купити за €80-150 тис., цілу 
печінку – за €150-550 тис.

Частина печінки – менш ходовий товар, 
але охочих її продати достатньо. Ціна час-
тини печінки – €40 тис. Рогівку ока можна 
знайти за €4-15 тис. Кістковий мозок купу-
ють на грами, один грам коштує $20 тис. 
Дорожче, ніж, наприклад, на чорному рин-

труднощі, пов’язані з фінансуванням націо-
нальної науки, вони проводять дослідження 
високого рівня, і українській науковій спіль-
ноті також є чим пишатися», – акцентувала 
Лариса Куницька.

Йдеться про інноваційні розробки дослід-
ників з Інституту молекулярної біології і гене-
тики НАН України. Зокрема про дослідження 

наукового працівника відділу біомедичної 
хімії інституту, кандидата хімічних наук Мак-
сима Чеканова, який опублікував близько 40 
наукових праць і є автором патенту США на 
новий метод високопродуктивного синтезу, 
корисного під час розробки ліків.

У своїх публікаціях Максим Чеканов пояс-
нює, чому протеїнкінази (одна з найбільших 

груп ферментів, присутніх в організмі люди-
ни) можуть слугувати для розробки нових 
ефективних протипухлинних препаратів.

Відомо, що розвиток будь-якої неінфек-
ційної хвороби провокує порушення нор-
мальної роботи певного ферменту. Протеїнкі-
нази – одна з найважливіших груп ферментів 
у людському організмі. Підвищена активність 
протеїнкіназ – поширена причина особливо 
тяжких захворювань, зокрема й раку. Знаючи 
функції та будову цього ферменту, можна пі-
дібрати молекули для регуляції його актив-
ності. Ці молекули можна використовувати 
як ліки.

Так, уже розроблено деякі препарати, які 
діють на протеїнкінази, але їх досі замало.

«Інгібітори протеїнкіназ – сполуки, які 
здатні пригнічувати активність гіперактиво-
ваних протеїнкіназ, є потенційними поперед-
никами ефективних протипухлинних пре-
паратів селективної дії... Отже, дослідження 
та розробка нових інгібіторів протеїнкіназ є 
актуальним завданням для медичних хіміків, 
тому над цим працює і Максим Чеканов», – на-
голосила Лариса Куницька.

Та додала, що дослідження вимагають 
синтезу великої кількості нових речовин. Для 
уможливлення цього трудомісткого, тривало-
го та дорогого процесу Максим Чеканов роз-
робив високопродуктивний комбінаторний 
синтез малих органічних сполук.

ку вартує грам кокаїну.
Автори більшості оголошень пропону-

ють кілька органів. Серед продавців багато 
молодих людей, яким терміново потрібні 
гроші. Серед покупців – чимало посеред-
ників, які хочуть заробити. При цьому в 
обох категоріях вистачає шахраїв.

За оцінками ВООЗ, на чорному ринку 
щорічно відбувається понад 10 тис. прода-
жів людських органів.

volynnew
s.com

rakhivnew
s.in.ua

Підпільна торгівля людськими 
органами процвітає

Цієї весни на Волині 
фіксують рекордне 
поширення кліщів та 
комарів. Станом на 7 травня 
в області зареєстрували 
два випадки захворювання 
на хворобу Лайма. 

Виконувач обов’язків дирек-
тора державної установи «Во-
линський обласний лаборатор-
ний центр Міністерства охорони 
здоров’я України» Наталія Янко 
повідомила, що раніше випадки 
укусів кліщів фіксували лише в 
Ратнівському районі. Тепер ко-
махи розповсюдилися практич-
но на всій території області.  За 
словами Наталії Янко, у період 
активності кліщів до медиків з 
укусами звертаються близько 
500 волинян. 

Епідеміологи наголошують: 
відпочиваючи на природі, вар-
то використовувати репеленти 
та відповідно вдягатися. А після 
повернення з місць відпочинку 
проводити само- і взаємоогляд 
відкритих ділянок тіла, одягу та 
речей. За наявності кліща на тілі 
для його ефективного видален-

ня та відповідної консультації 
слід негайно звернутися до ліку-
вальної установи за місцем про-
живання.

Найчастіше укус кліща за-
грожує енцефалітом і хворо-
бою Лайма. Під час цієї недуги 
спочатку на тілі з’являються 
червоні кола, підвищується 
температура, з’являється біль у 
суглобах та м’язах. Потім вірус 
може вражати суглоби, нерво-
ву та серцево-судинну системи, 
опорно-руховий апарат та на-
віть призвести до інвалідності. 
Підхопити кліща найлегше в зе-
лених зонах міста, у лісі або на 
дачі. Ці комахи потрапляють на 
тіло людини із землі. Тож найго-
ловніше – не допустити потрап-
ляння кліща на шкіру. 
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Ефективні протипухлинні препарати 
можна розробити на протеїнкіназ
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швидкі гроші

квітник

щедра грядка вузлики на пам’ять 

За правильного догляду та 
вчасного підживлення молодий 

кущ вже наступного року після 
висаджування дає кілька повноцінних 
бутонів. Якщо ж квіти вперто не 
з’являються, є кілька причин.

Неправильно вибране місце. Півонія 
любить сонячні ділянки і простір. У тіні та за-
гущеному квітнику вона цвістиме бідно. Не 
варто садити півонію біля стіни будинку та 
стовбурів дерев. 

Недобрі ґрунти. Півонія вимоглива до во-
логості ґрунту. На мокрих землях вона може гни-
ти й гинути. Ґрунт має бути пухким, достатньо 
зволоженим і повітропроникним. Півонія лю-
бить суглинки, ледь кислу чи нейтральну землю. 
На кислих ґрунтах майже не цвіте. Покращити 
землю допоможе вапно – 350 г на 1 м2.

Вік. Для рясного цвітіння півонію слід пе-
ресаджувати й ділити приблизно через 8-9 
років. 

Перших сходів на городі чекають не лише 
господарі, а й… шкідники. Овочева муха 

знищує цибулю, капусту, моркву, столові 
буряки. Листя в’яне, жовтіє, а потім всихає 
вся рослина. Усі мухи дають за сезон від 
двох до трьох поколінь.  

Один зі способів відігнати шкідників – посипа-
ти ґрунт навколо рослин попелом. Овочеву муху 
можна відлякати й тютюновим пилом (у чистому 
вигляді, а також навпіл із попелом). Потрібно зро-
бити дві обробки з інтервалом у тиждень. А проти 
личинок допоможе такий перевірений народний 
засіб, як сіль. У відрі води розведіть склянку солі 
та полийте розчином рослини. Стежте, аби він не 
потрапляв на стебла. Ефективне поливання наша-
тирним спиртом чи аміачною водою (2 ст. ложки 
добрива на відро). 

Із хімічних засобів захисту рослин можна за-
стосувати інсектициди комплексної дії: «Конфідор», 
«Моспілан», «Децис-форте», «Фастак». На 20-25 днів 
ці препарати роблять рослини неїстівними для ли-
чинок, і вони гинуть. Але збирати врожай овочів 
після такої обробки можна лише через 25-30 днів. 

Висаджені у ґрунт помідори та 
огірки не люблять дощику зі 

свердловини. Найкраще для цих 
примхливих овочів приготувати 
натуральну підживку. 

У бочку або балію з водою вкиньте 
кілька пучків ранньої кропиви. Цим на-
стоєм добре поливати розсаду в горщи-
ках та на грядці. Завдяки такому поливан-
ню до пасльонових і гарбузових культур 
не чіпляється жодна болячка. 

СІЛЬСЬКИМ 
ГОСПОДАРСТВАМ 
ТА ФЕРМЕРАМ!*

ПРИБУТОК УТРИЧІ 
ПЕРЕВИЩУЄ ВИТРАТИ!

ЧОМУ ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ЦВІСТИ ПІВОНІЇ

СІЛЬ ПРОТИ 
ОВОЧЕВИХ МУХ

СОСНОВА ТИРСА – ВОРОГ ШКІДНИКІВ 

Захист поголів’я від африканської чуми!
Науковий центр 

академії інженерних 
наук України 
ПРОПОНУЄ:

високотехнологічне, 
енергоекономне,  

прибуткове обладнання 
для тва рин ників малого 
та середнього бізнесу в 

Україні.

Компенсація 

25%  
від вартості 
обладнання. 

Ми в державній 
програмі.  

Не втратьте свій шанс!

Кормоагрегати 
серії АКГСМ «Мрія» 
готують зволожені 

ферментовані 
корми високої 
калорійності.

– Держава гарантує 
компенсацію 25% вартості 
обладнання в місячний 
термін.

– По довідки звертатися 
в най ближ чий державний 
банк України та за 
телефонами менеджера 
наукового  центру: 

(050) 848-50-68, 

(098) 346-35-22.

Глибина висаджування. Пересаджую-
чи кущі, кореневища не можна закопувати 
глибше, ніж на 7 см. Щорічно кущі нарощу-
ватимуть наземну частину. Якщо корені над-
мірно оголені, взимку рослина замерзатиме, 

а влітку страждатиме від спеки й суші. 
Висаджування дрібних «діток». Якщо 

розділені частини мають менш як три пагони, 
вони цвістимуть лише через кілька років. Їх 
треба регулярно підживлювати. 

Раннє зрізування стебел. Ці маніпуляції 
дуже послаблюють півонію. 

Часте пересаджування і поділ зменшу-
ють цвітіння. 

Надмірне підживлення. Велика кількість 
азотних добрив призводить до нарощування 
зеленої маси, а бутонів меншає. 

Загальне голодування. Всихання буто-
нів свідчить про брак калію в землі. 

Правильний догляд полягає у вчасному 
поливанні, обробці ґрунту, підживленні та об-
різуванні. Півонію треба оберігати від хвороб 
та правильно готувати до зими. 

Півонії поливають нечасто, але рясно. На 
дорослий кущ треба три відра води. Вона має 
проникати досить глибоко. Особливо у весня-

ний період, коли формуються бутони. Також 
важливо забезпечити рясні поливи у серпні, 
коли відбувається закладання квіткових бру-
ньок на майбутній рік. 

Землю навколо куща треба регулярно 
спушувати, прополювати бур’яни. Навесні, 
щойно розтане сніг, землю навколо кущів 
поливають слабким розчином марганців-
ки. На один кущ достатньо 5 л такого роз-
чину. 

Щоб отримати великі бутони, півонію 
підживлюють аміачною селітрою (15 г на 
10 л води). Після цвітіння кущі регулярно по-
ливають, залишки бутонів зрізують. Стебла 
обрізають, коли листя починає жовтіти. Над 
землею має залишитися частина стебла з 
3-4 листками. 

При ураженні кущів борошнистою ро сою 
їх обприскують розчином господарського 
мила (200 г) й мідного купоросу (20 г), розве-
дених у 10 л води. 

m
oicveti.ru

Якщо присипати лунку з картоплею, 
що росте, сосновою тирсою, то можна не 
боятися набігів колорадського жука. 

Щоб зібрати хороший урожай огірків, 
треба взяти мішок соломи (будь-якої – 
житньої, вівсяної), спалити, а попіл зміша-
ти з землею на огіркових грядках (перед 
висіванням). Коли огірки зійдуть, у 10 л 
води розмішати півлітрову банку попелу 
від соломи, додати 1 л молока і 20 крапель 
йоду. Цією сумішшю покропити грядки 
з огірками, через тиждень повторити, і 
так – тричі. Урожай можна буде збирати 
аж до осені. 

Кабачки, патисони та гарбузи можна 
сіяти сухим насінням, але в цьому разі 
немає гарантії, що сходи будуть рівно-
мірно розподілені на грядці. Тому їх ліпше 
спершу проростити. Гарбузові, зокрема й 
огірки, не можна саджати вдруге на тому 
ж місці. Їхніми попередниками мають бути 
картопля або коренеплоди. Але найкра-
ще гарбузові ростимуть на товстому шарі 
компосту. 

rem
ontu.com

.ua

Півонія любить сонячні ділянки і простір

Тирса віджене колорадського жука
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Коли розумієш, що хочеш провести залишок життя з кимось, ти мрієш, щоб залишок у твоєму житті 
почався якомога швидше. Фільм «Коли Гаррі зустрів Саллі»
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ВІВТОРОК 15 травня
06.00, 16.00 М/с «Чорний 

Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 
21.00, 03.00 Новини

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

09.30, 14.20, 15.10 Погода
09.40, 19.25 Д/с «Шамварі: 

територія диких тварин»
10.35 Телепродаж
11.00 Д/ц «Столика Японія»
11.40 Д/ц «Двоколісні 

хроніки»
12.00 Д/ц «Смак Дзяннаня»
13.10 :РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 Складна розмова
14.30 :Радіо. День
15.15 М/с «Гон»
16.30 Д/ц
17.00 Світло
18.00, 00.15 Інформаційна 

година
19.00 Перший на селі
20.25 Наші гроші
21.30, 03.25 Новини. 

Спорт
21.50 Т/с «Іспанська 

легенда»
23.10 Д/с «Дивовижні 

міста світу»
01.10, 04.05 Розсекречена 

історія
02.05 Д/ц «Смачні історії»
05.00 Д/ц «Орегонський 

путівник»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.45 Зона ночі
04.50 Абзац
06.49, 08.04 Kids Time
06.50 М/с «Дракони. 

Перегони бесстрашых»
08.05 Т/с «Меліса та 

Джой»
12.45 Х/ф «Тисяча слів»
14.40 Х/ф «Поїздка в 

Америку»
17.00, 19.00 Заробітчани
21.00 Аферисти в мережах 

16+
21.45 Від пацанки до 

панянки 16+

НОВИЙ КАНАЛ
06.30, 15.55 «Все буде 

добре!»

07.50 Х/ф «Суєта суєт»

09.30 МастерШеф 12+

13.00 Хата на тата 12+

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55 ЕксперименТИ 16+

22.45 Давай поговоримо 

про секс 16+

00.35 Один за всіх 16+

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Карамболь»
10.10 Т/с «Дикий ангел»
12.00, 20.00 

«Орел і Решка. 
Перезавантаження»

13.00, 21.00 «Орел і 
Решка. Рай та пекло 2»

14.00 «Орел і Решка. 
Ювілейний 2»

19.00 «Орел і Решка. 
Навколосвітня подорож»

22.00 «Вірю не Вірю»
00.00 «Орел і Решка»
01.40 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

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

лікар – 4»
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Обручка з 

рубіном»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Подорож до 

центру душі»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
02.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.40, 13.10 Правда життя
08.40, 22.30 Диво-винаходи
09.30, 17.10 Вуличні мавпи
10.20 Африканські річки: 

дари дощів
11.20 Місця сили
12.20, 03.30 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 Секретні території
23.20 Любов, ненависть і 

пропаганда
01.50 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, 00.15, 05.35 
«ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
10.45 «Одруження 

наосліп»
12.20, 13.45, 15.05 «Міняю 

жінку»
17.10 Т/с «Кохання 

Мер’єм»
20.15 «Секретні 

матеріали»
20.30, 21.30 Т/с «Хороший 

хлопець»
22.30 «Поверніть мені 

красу – 3»
23.50, 00.25, 02.00 Х/ф 

«Любов з ризиком для 
життя»

1+1

05.55 «Мультфільм»
06.15, 23.50 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

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

13.00 Х/ф «Гайворони»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 05.15 «Подробиці»
01.40 Х/ф «Про нього»
02.45 «Орел і Решка. 

Шопінг»
04.45 «Top Shop»

ІНТЕР

05.35, 20.20 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Більше ніж правда
11.10, 17.30, 21.25 Т/с 

«Пес-3»
12.10, 13.20 Х/ф «Епоха 

героїв»
14.45, 16.20 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
16.30, 22.40 Т/с «Копи на 

роботі»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.45 Х/ф 

«Максимальний ризик»
01.40 Х/ф «Політ золотої 

мушки»
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Дівчинка з 

сірниками»
11.00 Серіал «Усі жінки – 

відьми»
12.00 Чотири весілля
13.00 Казки У Кіно
14.00 Рятівники
15.00, 03.20 Віталька
16.00, 23.00 Країна У
17.00, 02.30 Панянка-

селянка
18.00 Одного разу в Одесі
19.00 Одного разу під 

Полтавою
20.30 Танька і Володька
22.00 Знай наших!
00.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки

ТЕТ
07.00, 07.35, 08.05, 08.35 

«Ранок «Нової Волині»
09.00 Серіал «Кров і 

троянда»
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 «Аеропорт. Той 

день»
18.31 Д/с «Незвичайні 

культури»
19.48 Д/с «Незвідані 

шляхи»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 М/ф «Велика 
книга»

06.30 У фокусі Європа
07.00, 08.00, 18.45, 21.30, 

00.00, 02.30 Новини 
«На Часі»

07.30 На часі 18:00
08.30 На часі 21:00
09.00, 15.00 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 Як це було
11.00, 17.00 Знай більше!
12.00, 22.00 Т/с «Пані 

покоївка»
13.30 Тайм з Кварцяним

АВЕРС 14.15 Концерт гурту 
«ManGust»

15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
16.00 Джем
18.00 На Часі 18.00
19.00, 20.45 Вголос
19.15 Відкрита влада: 

місто
21.00 На Часі 21.00
23.30 На Часі 18.00. 

Повтор
00.30 Глобал 3000
01.00 Концерт гурту 

«ManGust»
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
03.00 Т/c «Справа Дойла»
04.00 Хроніка надій та 

ілюзій. Дзеркало історії
05.00 Заручники свободи
05.30 Відділ кадрів

08.00 «Облом.UA.»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.25 Загублений 

світ
12.55 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
15.20 Х/ф «Джек Гантер. 

2+2 Прокляття гробниці 
Ехнатона»

19.25 Т/с «Ментівські 
війни. Одеса»

20.30 Т/с «Кістки 12»
22.05 Т/с «Кістки 11»
23.50 Х/ф «Кур’єр»
01.30 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.45 «Облом.UA.» Фільм «Максимальний ризик»

23:45

yadom
a.tv

06.00, 16.00 М/с «Чорний 
Джек»

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

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

09.30 Щоденник 
Євробачення-2018

09.40 Д/с «Велике фото -
полювання Дага Гарднера»

10.10 Д/с «Шамварі: 
територія диких тварин»

10.40 Телепродаж
11.00 Д/ц «Столика Японія»
11.40 Д/ц «Двоколісні 

хроніки»
12.00 Д/ц «Смачні історії»
13.10 :РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 Перша шпальта
14.20, 15.10, 01.10 Погода
14.30 :Радіо. День
15.15 М/с «Гон»
17.00 Розсекречена історія
18.00 Інформаційна година
19.00 з Майклом Щуром
19.40 До справи
20.15, 01.15 Війна і мир
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Іспанська 

легенда»
23.15 Д/с «Дивовижні 

міста світу»
01.55 ТАКАШОТАМ 

СУСПІЛЬНЕ
03.40 Складна розмова
04.05 «Августин Волошин. 

Метеорит незалежності 
– над Срібною землею»

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

07.00, 07.45, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 
00.15, 05.35 «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 «Секретні 

матеріали»
20.30, 21.30 Т/с «Хороший 

хлопець»
22.30 «Гроші 2018»
23.45, 00.25 Х/ф 

«Інструкції не 
додаються»

04.15 Нік Дейлі у драмі 
«Зелені гори» (16+)

06.10, 23.55 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.00 Х/ф «Солодка 
жінка»

12.00 «Новини»
12.25 Т/с «Жереб долі»
16.00 «Чекай на мене»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 05.15 «Подробиці»
20.40 Т/с «Заради кохання 

я все зможу!»
01.40 Х/ф «День перший, 

день останній»
02.50 «Орел і Решка. 

Шопінг»
04.00 «Стосується 

кожного»

05.45, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.35 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Спорт
09.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
12.10, 13.20 Секретний 

фронт. Дайджест
14.35, 16.20 Х/ф 

«Таксі-3»
16.55 Х/ф «Таксі-4»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Пес-3»
22.40 Свобода слова
00.50 Х/ф «Політ золотої 

мушки»
02.35 Небачене 

Євробачення
02.50 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
04.15 Скарб нації

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Про рибалку 

та його дружину»
11.00 Серіал «Усі жінки – 

відьми»
12.00 Чотири весілля
13.00 Казки У Кіно
14.00 Рятівники
15.00, 03.20 Віталька
16.00, 23.00 Країна У
17.00, 02.30 Панянка-

селянка
18.00 Одного разу в Одесі
19.00 Одного разу під 

Полтавою
20.30 Танька і Володька
22.00 Знай наших!
00.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки

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 «Кенгір. Сорок 

днів свободи»
17.36 Д/ф «Августин 

Волошин. Метеорит 
незалежності – над 
Срібною землею»

18.31 Д/с «Незвичайні 
культури»

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

Сурдопереклад

07.25 «Все буде добре!»

08.50 Х/ф «Поділись 

щастям своїм»

13.30 Битва екстрасенсів 

16+

15.55 «Все буде добре!»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 22.40 Слідство 

ведуть екстрасенси 16+

23.40 Один за всіх 16+

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Карамболь»
10.10 Т/с «Дикий ангел»
12.00, 20.00 

«Орел і Решка. 
Перезавантаження»

13.00 «Орел і Решка. Рай 
та пекло»

14.00 «Орел і Решка. 
Ювілейний 2»

21.00 «Орел і Решка. Рай 
та пекло 2»

22.00 «Вірю не Вірю»
23.00 Х/ф «Дівчина мого 

найкращого друга»
00.50 Х/ф «100 мільйонів 

євро»
02.25 «Нічне життя»

03.00, 02.30 Зона ночі
06.49, 09.14 Kids Time
06.50 М/с «Дракони. 

Перегони бесстрашых»
07.45 М/ф «Вартовий 

Місяця»
09.15 Т/с «Бібліотекарі»
13.00 Х/ф «Розплата»
15.00 Х/ф «Круті заходи»
16.55 Х/ф «Коломбіана»
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.10 Таємний агент. 

Пост-шоу
00.00 Х/ф «Поїздка в 

Америку»
02.10 Небачене 

Євробачення

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

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

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

лікар – 4»
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Обручка з 

рубіном»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Подорож до 

центру душі»
23.30 Х/ф «Код доступу 

«Кейптаун»
01.50 Телемагазин

07.40, 13.10 Правда життя
08.40, 22.30 Диво-винаходи
09.30, 17.10 Вуличні мавпи
10.20 Африканські річки: 

дари дощів
11.20 Місця сили
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
19.50 Секретні території
23.20 Любов, ненависть і 

пропаганда
01.50 Чорна піхота
02.40 Майор «Вихор»
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НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 М/ф «Велика 
книга»

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 Завтра сьогодні
09.00, 15.00 В гостях у 

Добрячка
09.20 Англійські Класи
09.30 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
10.00, 19.15, 03.00 Т/с 

«Справа Дойла»
10.45, 18.30, 19.10, 20.00, 

00.30, 03.45 Як це було
11.00, 17.00 Знай більше!
12.00, 22.00 Т/с «Пані 

АВЕРС покоївка»
13.30 Євромакс
14.00 «Тільки регтайм, і 

не тільки»
15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
16.00 Джем
18.00 На часі 18:00
18.45, 21.30, 00.00, 02.30 

Новини «На Часі»
19.00 Вголос
20.10 Тайм з Кварцяним
21.00 На Часі 21.00
23.30 На часі 18:00
00.40 МузейОк
01.00 «Тільки регтайм, і 

не тільки»
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
04.00 Хроніка надій та 

ілюзій. Дзеркало історії
05.00 Заручники свободи
05.30 Відділ кадрів

08.00 «Нове Шалене відео 
по-українськи»

10.00, 18.15 «Спецкор»
10.40, 18.50 «ДжеДАІ»
11.15 Т/с «Стоматолог»
15.00 Х/ф «Гео-

катастрофа»
16.40 Х/ф «День коли 

2+2 Земля зупинилась»
19.25 Т/с «Ментівські 

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

11»
23.50 Х/ф «Джек Гантер. 

В пошуках скарбів 
Угаріта»

01.40 «Нове Шалене відео 
по-українськи»

02.30 «Облом.UA.»

НТН

06.50 Х/ф 

«Стамбульський 

транзит»

08.30 «Свідок. Агенти»

09.00 Х/ф «Перевертень 

у погонах»

10.35 «Кримінальні 

справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.30 «Свідок»

12.50 «Школа лікара 

Комаровського»

14.30, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»

19.30, 00.55 Т/с 

«Альпійський патруль»

22.15, 23.45 Т/с 

«Спадщина»

03.00 «Випадковий 

свідок»

03.15 «Речовий доказ»

НТН

05.15 «Легенди 
бандитської Одеси»

06.40 Х/ф «Дурні 
помирають по 
п’ятницях»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Зникнення»
10.45 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.30 «Свідок»
12.50 «Школа лікара 

Комаровського»
14.35, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»
19.30, 00.55 Т/с 

«Альпійський патруль»
22.15, 23.45 Т/с 

«Спадщина»
03.00 «Випадковий 

свідок»
03.15 «Речовий доказ»

Серіал «Інструкції не додаються»

23:45

kinoprofi .org

НА ЧЕСТЬ ДІ КАПРІО 
НАЗВАЛИ НОВИЙ 
ВИД ЖУКІВ   

Біля водоспаду в малайзійському 
заповіднику «Маліо Бейсін» 

голландські вчені знайшли новий вид 
водних жуків і назвали його на честь 
голлівудського актора Леонардо Ді 
Капріо – Grouvellinus leonardodicaprioi. 

Таким чином ентомологи висловили 
вдячність американській кінозірці за зу-
силля щодо збереження біорізноманіття 
на планеті, повідомляє USA Today.

Актор розповів про це в інтернеті, він 
навіть поставив зображення жука як ава-
тарку на своїй сторінці у 
Facebook. 

За словами вче-
них, незважаючи на 
те, що жуки цього 
виду трапляються 
тільки в Малайзії, він 
дуже важливий для 
збереження біорізно-
маніття в масштабах 
усієї планети. 

дивина

зображення жука як ава
орінці у 

вче-
 на
ого

ться
, він 

для
різно-

штабах 

new
s.bg
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Я?! Я боюся всього: того, що я бачила, того, що зробила, того, хто я є, а найбільше – вийти з цієї кімнати. 

Такого не було за все моє життя. Того, що я відчуваю поруч з тобою. Фільм «Брудні танці»
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ЧЕТВЕР 17 травня

СЕРЕДА 16 травня
06.00, 16.00 М/с «Чорний 

Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 
21.00, 03.00 Новини

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

09.30, 10.50, 14.20, 15.10, 
03.25, 04.55 Погода

09.40, 19.25 Д/с «Шамварі: 
територія диких тварин»

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

хроніки»
12.00 Д/ц «Смак Дзяннаня»
13.10 :РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.15 М/с «Гон»
17.00 Війна і мир
17.40 ТАКАШОТАМ 

СУСПІЛЬНЕ
18.00 Інформаційна година
19.00 Д/с «Дешевий 

відпочинок»
20.25 Складна розмова
21.30 Щоденник 

Євробачення-2018
21.50 Т/с «Іспанська 

легенда»
23.15 Д/с «Дивовижні 

міста світу»
02.05 Д/ц «Смачні історії»
03.30 ТАКАШОТАМ
04.10 Розсекречена історія
05.00 Д/ц «Орегонський 

путівник»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.55 Зона ночі
05.05 Абзац
06.59, 08.19 Kids Time
07.00 М/с «Дракони. 

Перегони бесстрашых»
08.20 Т/с «Меліса та 

Джой»
13.00 Х/ф «Бізнес заради 

кохання»
14.50 Х/ф «Перша 

донька»
17.00, 19.00 Від пацанки 

до панянки 16+
21.00 Аферисти в мережах 

16+
22.00 Суперінтуїція
01.50 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 15.55 «Все буде 

добре!»
08.30 Все буде смачно!
09.30 МастерШеф 12+
12.20 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19.55, 22.40 МастерШеф. 

Кулінарний випускний 
12+

23.55 Один за всіх 16+
00.55 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Карамболь»

10.10 Т/с «Дикий ангел»

12.00, 20.00 

«Орел і Решка. 

Перезавантаження»

13.00, 21.00 «Орел і 

Решка. Рай та пекло 2»

14.00 «Орел і Решка. 

Навколосвітня подорож»

22.00 «Вірю не Вірю»

00.00 «Орел і Решка»

01.50 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

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

лікар – 4»
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Обручка з 

рубіном»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Подорож до 

центру душі»
23.30, 02.00 Т/с «CSI: Нью-

Йорк»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса
07.40, 13.10 Правда життя
08.40, 22.30 Диво-

винаходи
09.30, 17.10 Вуличні мавпи
10.20 Африканські річки: 

дари дощів
11.20 Місця сили
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 Секретні території
23.20 Любов, ненависть і 

пропаганда
01.50 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, 00.15, 05.35 
«ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
10.45 «Одруження 

наосліп»
12.20, 13.45, 15.05 «Міняю 

жінку»
17.10 Т/с «Кохання 

Мер’єм»
20.15 «Секретні 

матеріали»
20.30, 21.30 Т/с «Хороший 

хлопець»
22.30 «Одруження наосліп 

4»
00.25, 04.15 Х/ф 

«Ідеальні незнайомці»

05.55 «Мультфільм»
06.15, 22.40 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.15, 12.25, 20.40 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!»

13.00 Х/ф «Інспектор 
карного розшуку»

14.50, 15.45, 16.45 
«Речдок»

18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00, 05.15 «Подробиці»
00.30 Х/ф «Убити Гінця»
02.45 «Орел і Решка. 

Шопінг»
04.45 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

05.35, 10.10 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.10, 17.30, 21.25 Т/с 

«Пес-3»
12.05, 13.20 Х/ф 

«Максимальний 
ризик»

14.45, 16.20 Скетч-шоу 
«На трьох» 16+

16.30, 22.40 Т/с «Копи на 
роботі»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.45 Х/ф «Сліпа лють»
01.25 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Русалонька»
11.00 Серіал «Усі жінки – 

відьми»
12.00 Чотири весілля
13.00 Казки У Кіно
14.00 Рятівники
15.00, 03.20 Віталька
16.00, 23.00 Країна У
17.00, 02.30 Панянка-

селянка
18.00 Одного разу в Одесі
19.00 Одного разу під 

Полтавою
20.30 Танька і Володька
22.00 Знай наших!
00.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки

ТЕТ06.00 М/ф «Велика 
книга»

06.30 Глобал 3000
07.00, 08.00, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На Часі»
07.30 На Часі 18.00. 

Повтор
08.30 На Часі 21.00. 

Повтор
09.00, 15.00 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 Як це було
11.00, 17.00 Знай більше!
12.00, 22.00 Т/с «Пані 

покоївка»
13.30 Відкрита влада: 

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

кишені»
16.00 Джем
18.00 На Часі 18.00
18.45 Новини «На Часі» 

Спецвипуск
19.00, 20.45 Вголос
19.15 Відкрита влада: 

область
21.00 На Часі 21.00
23.30 На Часі 18.00 

Повтор
00.30 Концерт «BRUTTO»
02.00 На Часі 21.00 

Повтор
03.00 Т/c «Справа Дойла»
04.00 Хроніка надій та 

ілюзій. Дзеркало історії
05.00 Заручники свободи
05.30 Відділ кадрів

06.00 Мультфільми
08.00 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55 Загублений світ
12.55 Відеобімба
15.15 Х/ф «Джек Гантер. 

2+2 Небесна зірка»
17.20 «Загублений світ»
19.25 Т/с «Ментівські 

війни. Одеса»
20.30 Т/с «Кістки 12»
22.05 Т/с «Кістки 11»
23.50 Х/ф «Старі дні»
01.35 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.50 «Облом.UA.»

07.00, 08.05, 08.35 «Ранок 
«Нової Волині»

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

07.35 Ранок «Нової 
Волині»

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

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
17.10 «Наші гроші»
17.36 Д/ф «Казка для 

дорослих»
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

05.15 «Правда життя. 
Професії»

07.05 Х/ф «У пошуках 
мільйонерки»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Ідеальний 

чоловік»
10.45 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.30 «Свідок»
12.50 «Школа лікара 

Комаровського»
14.35, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»
19.30, 00.55 Т/с 

«Альпійський патруль»
22.15, 23.45 Т/с 

«Спадщина»
03.00 «Випадковий 

свідок»
03.20 «Речовий доказ»

06.00, 16.00 М/с «Чорний 
Джек»

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

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

09.30 Щоденник 
Євробачення-2018

09.40, 19.25 Д/с «Шамварі: 
територія диких тварин»

10.40 Телепродаж
11.00 Д/ц «Столика Японія»
11.40 Д/ц «Двоколісні 

хроніки»
12.00 Д/ц «Смак Дзяннаня»
13.10 :РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 До справи
14.20, 15.10, 04.55 Погода
14.30 :Радіо. День
15.15 М/с «Гон»
16.30 Д/ц
17.00, 19.00 #ВУКРАЇНІ
18.00 Інформаційна година
20.25 Схеми
21.30, 03.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Іспанська 

легенда»
23.15 Д/с «Дивовижні 

міста світу»
01.10, 04.10 Розсекречена 

історія
01.55, 05.00 «Кримські 

татари: «Крим – наш!»
02.50 Перформанс 

«Devam-Продовження»
03.40 «Есе про Крим»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.50 Зона ночі
05.05 Абзац
06.59, 08.15 Kids Time
07.00 М/с «Дракони. 

Перегони бесстрашых»
08.20 Т/с «Меліса та 

Джой»
11.00 Х/ф «Вибух із 

минулого»
13.10 Х/ф «Джордж з 

джунглів»
15.00 Суперінтуїція
17.00, 19.00 Хто зверху 12+
21.00 Аферисти в мережах 
22.00 Варьяты
00.00 Х/ф «Номер 44»
02.45 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.55, 15.55 «Все буде 

добре!»

08.15 Все буде смачно!

09.15 МастерШеф 12+

12.30 Хата на тата 12+

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 22.40 Я соромлюсь 

свого тіла 16+

22.55 Я соромлюсь свого 

тіла 18+

00.00 Один за всіх 16+

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Карамболь»

10.10 Т/с «Дикий ангел»

12.00, 20.00 

«Орел і Решка. 

Перезавантаження»

13.00, 21.00 «Орел і 

Решка. Рай та пекло 2»

14.00, 00.00 «Орел і 

Решка. Навколосвітня 

подорож»

22.00 «Вірю не Вірю»

02.00 «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
10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар – 4»
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Обручка з 

рубіном»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Подорож до 

центру душі»
23.20 Контролер
00.00 Д/ф «Дім «Слово»
02.15 Т/с «CSI: Нью-Йорк»

УКРАЇНА
07.40, 13.10 Правда життя
08.40, 22.30 Диво-винаходи
09.30, 17.10 Вуличні мавпи
10.20 Африканські річки: 

дари дощів
11.20 Місця сили
12.20 Брама часу
14.10, 00.20 Речовий доказ
15.20, 21.40 Річкові 

монстри
16.20, 20.50 Мистецтво 

виживання
18.10 Код доступу
19.00 Секретні території
23.20 Любов, ненависть і 

пропаганда
01.50 Містична Україна
02.40 Таємниці 

кримінального світу

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.50 «Одруження 

наосліп»
12.20, 13.45, 15.05 «Міняю 

жінку»
17.10 Т/с «Кохання 

Мер’єм»
20.15 «Секретні 

матеріали»
20.30, 21.30 Т/с «Хороший 

хлопець»
22.30 «Право на владу 

2018»
00.25, 04.15 Х/ф 

«Реквієм за вбивцею»

05.55 «Мультфільм»
06.15, 22.40 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.15, 12.25, 20.40 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!»

13.00 Х/ф «Нічна подія»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 05.20 «Подробиці»
00.25 Х/ф «Французький 

транзит»
02.55 «Орел і Решка. 

Шопінг»
04.50 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Секретний фронт
11.10, 17.30, 21.25 Т/с 

«Пес-3»
12.10, 13.20 Х/ф «Сліпа 

лють»
14.25, 16.20 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
16.30, 22.40 Т/с «Копи на 

роботі»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.45 Х/ф «Чорна книга»
02.15 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!

ICTV

06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Диявол с 

трьома золотими 
волосинами»

11.00 Серіал «Усі жінки – 
відьми»

12.00 Чотири весілля
13.00 Казки У Кіно
14.00 Рятівники
15.00 Віталька
16.00, 23.00 Країна У
17.00 Панянка-селянка
18.00 Одного разу в Одесі
19.00 Одного разу під 

Полтавою
20.30 Танька і Володька
22.00 Знай наших!
00.00 Щоденники Темного
01.00 Х/ф «Сон»
02.45 Х/ф «Гетьманські 

клейноди»
05.40 Корисні підказки

ТЕТ
06.00 М/ф «Велика 

книга»
06.30 Євромакс
07.00, 08.00, 18.45, 21.30, 

00.00, 02.30 Новини 
«На Часі»

07.30 На Часі 18.00. 
Повтор

08.30 На Часі 21.00. 
Повтор

09.00, 15.00 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, 03.45 Як це було
11.00, 17.00 Знай більше!
12.00, 22.00 Т/с «Пані 

покоївка»

АВЕРС 13.30 Відкрита влада: 
область. Повтор

15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
16.00 Тайм з Кварцяним
18.00 На Часі 18.00
19.00, 20.45 Вголос
19.15 Запитай у депутата
21.00 На Часі 21.00
23.30 На Часі 18.00 

Повтор
00.40 МузейОк
01.00 Д/ф «Наш чудовий 

Всесвіт»
02.00 На Часі 21.00 

Повтор
03.00 Т/c «Справа Дойла»
04.00 Хроніка надій та 

ілюзій. Дзеркало історії
05.00 Заручники свободи
05.30 Відділ кадрів

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

світ
12.55 «Він, Вона і 

2+2 телевізор»
15.20 Х/ф «Горець: 

Джерело»
19.25 Т/с «Ментівські 

війни. Одеса»
20.30 Т/с «Кістки 12»
22.05 Т/с «Кістки 11»
23.50 «Помста природи»

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

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

09.00 Серіал «Кров і 
троянда»

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 «Служба 

безпеки ОУН «Зачинені 
двері»

18.31 Д/с «Незвичайні 
культури»

19.20 Погода
19.48 Д/с «Неповторна 

природа»
20.14 Д/с «Таємниці 

підводного світу»

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

05.20 «Правда життя. 

Професії»

06.50 Х/ф «Алмази для 

Марії»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.05 Х/ф «Прорив»

10.40 «Кримінальні 

справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.20 «Свідок»

12.50 «Школа лікара 

Комаровського»

14.30, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»

19.30, 00.45 Т/с 

«Альпійський патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Темні 

лабіринти минулого»

02.50 «Випадковий 

свідок»

03.20 «Речовий доказ»

ПОМЕР ВИКОНАВЕЦЬ 
ПІСНІ «ТРУС НЕ ИГРАЕТ 
В ХОКЕЙ»

Популярний радянський співак 
Вадим Мулерман помер від раку у 

Нью-Йорку. Йому було 79 років, пише 
УНІАН. 

Тіло співака кремували. Прах Мулер-
мана поховали на його батьківщині в Хар-
кові. 

Вадим Мулерман – народний артист 
РРФСР, заслужений артист України. З 1989 
року жив і працював у США. Створив му-
зичний театр для дітей у штаті Флорида 
(м. Холендейл), працював його керівником. 

Мулерман – перший виконавець таких 
популярних пісень радянських часів, як 
«Лада» («Хмуриться не надо, Лада»), «Трус 
не играет в хокей», «Как хорошо быть гене-
ралом». 

memento mori

Фільм «Убити Гінця»

00:30

kinoafi sha.ua

Фільм «Номер 44»

00:00

ex-fs.net

КРІСТІН ДЕВІС СТАЛА 
МАМОЮ ВДРУГЕ

Американська актриса Крістін 
Девіс, відома за роллю Шарлотти 

в серіалі «Секс і місто», стала мамою 
вдруге. 53-річна зірка всиновила 
хлопчика. 

У 2011 році вона удочерила темношкі-
ру дівчинку, яку назвала Джеммою. Зараз 
їй сім років. Девіс оголосила світові, що 
стала мамою, аж через кілька місяців піс-
ля всиновлення Джемми. Крістін каже, що 
вона дуже довго на це чекала. Акторка спо-

дівалася здійснити свою мрію 
і народити дітей сама, але 

не склалося. Девіс ніколи 
не була заміжня. 

Актриса є послом 
доброї волі при Управ-
лінні верховного комі-

сара ООН у справах 
біженців, а також 

патроном орга-
нізації з захисту 
слонів, носоро-
гів та інших тва-
рин Африки.

вісті від лелеки

ntv.ru

у
дівалася зді

і народит
не склал

не бул
А

добр
лінні

са

kinopoisk.ru



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

У чоловіків перемогу на Ковель-
ському півмарафоні, а отже, й у 
Чемпіонаті України з гарним ре-
зультатом здобув досвідчений Ігор 
Гелетій з Івано-Франківської облас-
ті – 1 год 6 хв 52 с. Для порівняння – 
цей час менший, ніж показав два 
тижні тому на Київському півмара-
фоні найкращий з українців Роман 
Романенко. 
Далі на п’єдесталі розташували-
ся два атлети основного скла-
ду збірної – волинянин Юрій Ру-
сюк (1:07.03) та Ігор Русс з Київщини 
(1:09.03).
У жінок найкращою стала одна з 
найсильніших атлеток країни з бігу 
на довгі дистанції харків’янка Тетя-
на Вернигор – 1 год 18 хв 10 с. Дру-
гий та третий результати здобули 
відповідно Віта Потерюк з Рівнен-
ської області (1:18.40) та Наталія 
Бат рак з Харківщини (1:18.53).
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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  

СЛЬОЗИ, ЕМОЦІЇ ТА СПОГАДИ: 
ФОНД ІГОРЯ ПАЛИЦІ «ТІЛЬКИ РАЗОМ» 
ПРИВІТАВ ВЕТЕРАНІВ З ДНЕМ ПЕРЕМОГИ 

ХІІІ КОВЕЛЬСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ 
ПРОБІГ ОБ’ЄДНАВ ПОНАД 
1500 ЛЮБИТЕЛІВ СПОРТУ

ВОЛИНЬ СПОРТИВНА

День Перемоги – свято 
радості й суму, що кілька 

десятиліть об’єднує мільйони 
українців, чиї родини не 
оминула війна. Багато 
солдатів полягло на полі бою, 
захищаючи рідну землю від 
ворога. Саме тепер, коли наша 
країна знову переживає жахіття 
війни, ми як ніколи відчуваємо 
ціну мирного неба.

Щороку луцькі ветерани тради-
ційно збираються напередодні Дня 
Перемоги, щоб ушанувати пам’ять 
загиблих побратимів. Кілька років 
поспіль вагому підтримку для від-
значення свята надає Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом». Цьогоріч 
160 членів Луцької міської органі-
зації ветеранів України отримали 
від Фонду солодощі та сертифікати 
на продукти. Також для сивочолих 
ветеранів організували святковий 
обід і вітальну програму.  

– Дякуємо Фонду за те, що тра-
диційно в ці дні члени нашої орга-
нізації мають можливість зустріти-
ся та поспілкуватися одне з одним. 
Сьогодні зібралися ті люди, які ще 
мають силу ходити. Але Фонд не 
залишив обділеними й тих, кому 
здоров’я не дозволяє прийти. Вони 
також отримали подарунки. Знаєте, 

є така мудрість: «Ніколи не проси в 
сильного допомоги, бо якщо він на-
справді сильний, то сам допоможе». 
Фонд допомагає нам постійно, – за-
уважує голова Луцької міської ор-
ганізації ветеранів України Валерій 
Севрюков. 

Час невблаганний, але пам’ять і 
вдячність – вічні. Людей, яким до-
велося пройти крізь жахіття Другої 
світової війни, все менше. Ті ж, що 

лишилися, не можуть без сліз при-
гадувати болючу сторінку життя. 

Олексію Ліхтаровичу зозуля 
накувала 93 роки. 460 важких днів і 
ночей Олексій Тихонович провів на 
фронті. Дякувати Богу, вцілів та до-
жив до такого поважного віку. Те-
пер сивочолому чоловікові болить 
інша війна, що п’ятий рік триває на 
сході України. 

У Івана Глущука серед числен-

У неділю, 6 травня, Ковель 
перетворився на спортивну 
столицю. ХІІІ Ковельський 
міжнародний пробіг та чемпіонат 
України з напівмарафону 
об’єднав усіх, хто любить спорт 
та пропагує здоровий спосіб 
життя – професійних спортсменів, 
аматорів, дітей різного віку, 
людей з обмеженими фізичними 
можливостями. Позмагатися в 
спритності у Ковель приїхали 
бігуни з усієї України й навіть із 
Польщі.

Незмінний організатор за-
ходу – ГО «Спортивний «Ковель». 
Третій рік поспіль пробіг відбува-
ється за підтримки Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом». Генеральний 
спонсор – ковельська група компа-
ній «ЮКОН».

Цього року пробіг присвятили 
90-й річниці проведення маршу-
пробігу на Волині. Саме в травні 
1928 року у Волинській області від-
бувся перший подібний спортивний 
захід. Він не тільки об’єднав людей 
різних національностей, віку, статі, 
а й став гарним прикладом для на-
слідування.

Участь у ковельських змаганнях 
взяли понад 1500 бігунів. Найстар-
шому учасникові – 76 років. Наймо-
лодшого мама везла у візочку, доки 
він солодко спав.

Організатор заходу, президент 
ГО «Спортивний клуб «Ковель» 
Юрій Семенюк розповів про фішки 
цьогорічного пробігу – змагання 
діт лахів на роликах та професійних 
спортсменів, які долали марафон 
на лижеролерах. Пан Юрій не лише 
організовує захід, а й власним при-
кладом популяризує спорт. На між-
народному пробігу чоловік долав 
відстань 7,7 км.

– Сьогодні не всі можуть дозво-
лити собі займатися у тренажерно-
му залі, проте бігати до снаги всім – і 
дорослим, й дітям. Тринадцятий рік 

цьогоріч наважився на участь у про-
бігу.

– Я щоранку бігаю, аби тримати 
себе в формі. До півмарафону особ-
ливо не готувався, тому результатом 
задоволений, – зазначає депутат.

У кожного учасника пробігу 
своя історія. Хтось вирушив позма-
гатися спонтанно, а хтось довго до 
цього йшов. Зокрема ковельчанка 
Миро слава Борисюк бігала заради 
емоцій. Учитель фізкультури ко-
вельської ЗОШ №11 Юрій Омеля-
нюк долав дистанцію 7,7 км, аби по-

дати прик лад своїм учням.
Найстаршому учаснику пробі-

гу Олександру Майданському – 76 
років. Чоловік каже, що без бігу не 
уявляє свого життя. У рідному місті 
він бере участь у змаганнях десятий 
рік поспіль.

– Біг гальмує старіння, заспо-
коює нерви, покращує пам’ять. Рух-
ливий спосіб життя, помірні фізичні 
навантаження, гарні думки, пози-
тивні емоції – це все здоров’я, – роз-
повів найстарший учасник змагань.

Після забігу дорослих на старт 

вийшли дітлахи, які долали корот-
кі дистанції. Діти з обмеженими 
фізичними можливостями бігли 
разом з батьками. На юних облич-
чях – яскраві емоції, адже кожен хо-
тів перемогти. Проте без подарунка 
цього дня не залишилася жодна ди-
тина.

Керівник програми «Волинь 
спортивна» Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Олексій Сорокун 
зазначив, що такі заходи напряму 
пов’язані з роботою Фонду, адже 
мають на меті популяризацію здо-
рового способу життя.

– Ковельський міжнародний 
пробіг – наймасовіший захід не тіль-
ки в місті, а й у Волинській області. 
Учасники марафону – люди різного 
віку. У цьому його особливість. Де-
хто з учасників на таких змаганнях 
встановлює перші спортивні рекор-
ди в житті. Важливо підтримати їх 
та дати стимул далі працювати над 
собою, – зазначив Олексій Сорокун.

Ірина ЮЗВА,
Ковель

них нагород – символ пам’яті мак. 
На долю Івана Марковича припало 
важке дитинство зі збоєю в руках.  

– Цей день для мене – велике 
свято, день перемоги над нациз-
мом у Другій світовій війні. Моїх 
батьків убили за участь в парти-
занському русі, хату спалили... Я 
лишився з простягнутою рукою на 
пожарищі, – пригадує чоловік.

Луцьких ветеранів приві-
тали  артисти вокальної групи 

«Життєлюби» Волинського Акме-
Університету, актори Творчої студії 
Наталії  Журавльової та члени Уні-
верситету третього віку «Золотий 
вік». Пісні воєнних років повертали 
сивочолих ветеранів у далекі фрон-
тові роки. Хтось потайки витирав 
непрохані сльози, хтось підспівував. 
А пісню «День перемоги» ветерани 
виконали  разом з артистами. 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

поспіль ми популяризуємо цей вид 
спорту, – зазначає Юрій Семенюк. 
– Дуже приємно, що нам довірили 
втретє провести чемпіонат України 
з напівмарафону. Ми довели, що в 
Ковелі можна організувати такі зма-
гання на високому рівні.

Серед учасників змагань був і 
депутат Луцької міської ради Сергій 
Балицький. Чоловік кілька років по-
спіль виступає спонсором турніру, а 

ХТО ПЕРЕМІГ?

Пісня «Синий платочек» – 
символ підтримки 
бойового духу солдатів

Час невблаганний, але пам’ять і вдячність – вічні

Учасники пробігу – не лише дорослі, а й діти

76-річний ковельчанин 
Олександр Майданський 
без бігу не уявляє життя

Уперше в історії змагань – заїзд на лижеролерах
Одразу після пробігу депутат 
Сергій Балицький поїхав з 
волонтерською допомогою 
до наших захисників на схід
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ЮНІ ЛУЧАНИ – ОДНІ З НАЙКРАЩИХ 
МАТЕМАТИКІВ В УКРАЇНІ

ЛУЦЬКЕ УЧИЛИЩЕ 
ЗАЯВИЛО ПРО 
СЕБЕ В ЄВРОПІ

ТАЛАНТИ

УСПІХЗАЯВА

Луцьк багатий на 
талановитих дітей. 

Свідчення цьому – результати, 
з якими повернулися 
троє луцьких школярів з 
І Всеукраїнської олімпіади 
з математики для учнів 5-7 
класів, що відбувалася у Києві 
в останні дні квітня. 

Загалом участь в олімпіаді 
взяли 80 дітей майже з усієї Укра-
їни. Луцьк представляли най-
кращі юні математики, які про-
демонстрували високі знання на 
міських, обласних олімпіадах та 
конкурсах – п’ятикласниця НВК 
№9 Оксана Єфімова, учень шос-
того класу НВК №9 Денис Майко 
та семикласник гімназії №4 імені 
Модеста Левицького Антон Бай-
дюк. Усі троє луцьких школярів 
посіли треті місця у своїх вікових 
категорях.

Можливість взяти участь в 
олімпіаді юні математики отри-
мали завдяки підтримці Фонду 
«Тільки разом», який повністю 
профінансував поїздку. Засновник 
Фонду Ігор Палиця переконаний: 
саме за молоддю – майбутнє нашої 
країни. Тому Фонд завжди під-
тримує та стимулює обдарованих 
дітей до нових досягнень. Не зали-
шилися без уваги й призери олім-
піади з математики. Кожен учас-
ник отримав сертифікат від Фонду 
на 1000 грн як винагороду за свою 
інтелектуальну працю. 

На початку 2018 року в Луцькому 
вищому професійному училищі 
будівництва та архітектури 
відбулася презентація 
електрозварювального 
обладнання, що його придбав 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Минуло кілька місяців, і вже є 
неабиякі результати – учень 
закладу Іван Войтович посів 
перше місце в конкурсі молодих 
зварників.

22-й Міжнародний конкурс моло-
дих зварників «Золотий кубок Лінде» 
відбувся в місті Фрідек-Містек (Чехія). 
Конкурс проходив у п’яти номінаціях 
(ручне дугове зварювання, механізо-
ване зварювання плавким електродом, 
зварювання неплавким електродом, 
газове зварювання, ручне зварювання 
на зварювальному тренажері). У кон-
курсі брали участь представники Чехії, 
Словаччини, Німеччини та України. 

Команда України, сформова-
на Товариством зварників України, 
складалася з шести учасників – учнів 
професійно-технічних навчальних 
закладів Івано-Франківська, Луцька, 
Дніпра, Кременчука.

Обладнання, що його 
придбав Фонд, дуже 
потрібне молодим 
спеціалістам

Луцькі школярі посіли третє місце на 
Всеукраїнській олімпіаді з математики

Член журі Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з математи-
ки, викладач Східноєвропейсько-
го національного університету 
імені Лесі Українки Оксана Мекуш 
розповіла, що олімпіада відбува-
лася під патронатом Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка. Раніше її прово-
дили лише серед учнів 8-11 класів. 
Цьогоріч організатори долучили 
школярів 5-7 класів. 

– Часу на підготовку було дуже 
мало – два тижні. Ми працювали в 
позаурочний час та у вихідні. Діт-
ки дуже старанні й талановиті. Ми 
працювали на одній хвилі. Три го-
дини минало непомітно, – розпо-
відає Оксана Мекуш, яка допома-
гала готувати юних математиків 
до олімпіади.

Супроводжувала дітей на 
Всеукраїнську олімпіаду вчитель 
математики НВК №9 Світлана 
Демянчук. Педагог каже: були й 
сльози, й страх, і хвилювання, але 
діти перебороли це, зібралися з 
думками та показали дуже хоро-
ший результат.

– Дітям було психологічно 
важко, адже вони ще маленькі й 
досвіду такого не мали, – каже 
вона. – Але той досвід, що його 
вони здобули на олімпіаді, резуль-

тат, з яким повернулися додому, 
дали їм поштовх працювати над 
собою і йти далі.

Задоволені результатом і самі 
учасники. П’ятикласниця Оксана 
каже, що математика – її улюбле-
ний предмет. На розв’язування за-
дач дівчинка витрачає багато часу, 
і, як свідчить результат, недарем-
но. Любить математику й Денис. 
До речі, школяр  мав усі шанси по-
сісти друге місце, забрак ло лише 
трішки. Тому посилено готувати-

ся, аби наступного року показати 
ще кращі результати, для хлопця – 
справа честі. 

– Ми не розраховували на пе-
ремогу, але після першого туру 
зрозуміли, що маємо високий рі-
вень підготовки. Тому в другому 
турі були налаштовані лише на 
призове місце, – додає учень гім-
назії №4 Антон Байдюк. 

Валентина Сагайдак, учитель 
математики найменшої учасниці 
олімпіади, п’ятикласниці Оксани, 

зазначила, що НВК №9 понад де-
сять років лідирує в місті у всіх ма-
тематичних напрямках. Учні шко-
ли демонструють високі знання на 
олімпіадах, турнірах, конкурсах-
захистах. 

– У нас в Луцьку дуже багато 
талановитих дітей. На жаль, не ко-
жен вчитель має час і можливості 
приділити велику увагу додатко-
вим заняттям. Було б добре від-
крити школу молодих олімпійців-
математиків, де могли б додатково 
займатися найкращі учні міста. 
Працювати з дітьми можуть ви-
кладачі та вчителі. Такий підхід 
значно покращив би розвиток об-
дарованих дітей, – переконана Ва-
лентина Василівна.

– Від імені адміністрації на-
шої школи й від себе особисто 
дякую Ігорю Палиці за те, що він 
підтримує талановитих діток. Не 
всі батьки можуть витратити такі 
кошти, щоб дитина взяла участь 
в олімпіаді. Завдяки Фонду наші 
діти не лише поїхали, здобули но-
вий досвід, а й показали достойний 
рівень підготовки, – резюмувала 
вчителька математики гімназії №4 
імені Модеста Левицького Лариса 
Добринська.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

У п’ятницю, 4 трав-
ня, стало відомо, що на 
території КЗ «Луцький 
н а в ч а л ь н о - в и х о в н и й 
комплекс загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІІ ст. – 
правознавчий ліцей з по-
силеною фізичною під-
готовкою Луцької міської 
ради Волинської облас-
ті» невідомі понищили 
міні-футбольне поле зі 
штучним покриттям, яке 
три роки тому встано-
вив Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Вражає й 
бездіяльність адміністра-
ції школи та директора 
Анатолія Дудича, які не 
забезпечили належного 
зберігання майна. Адже 
характер руйнувань вка-
зує на те, що вандали ни-
щили майданчик впро-
довж тривалого часу.

У зв’язку з цим голова 

правління Фонду Олек-
сандр Товстенюк дав роз-
порядження припинити 
проект «Футбольне поле в 
кожну луцьку школу».

Нагадаємо, проект 
«Футбольне поле в кожну 
луцьку школу» реалізо-
вують з 2013 року. Його 
мета – згуртувати навко-
ло спорту якомога більше 
молоді. На сьогодні вста-
новлено 21 поле в школах 
Луцька. Цьогоріч Фонд 
планував встановити 
поля ще у трьох школах – 
№4, №21 та №24. Проте з 
усього видно, що лучани 
не цінують цього. Тому 
кошти, що їх планували 
витратити на облашту-
вання футбольних полів, 
буде скеровано на інші 
проекти.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

ФОНД ІГОРЯ ПАЛИЦІ 
«ТІЛЬКИ РАЗОМ» 
ПРИПИНЯЄ ПРОЕКТ 
«ФУТБОЛЬНЕ ПОЛЕ В 
КОЖНУ ЛУЦЬКУ ШКОЛУ»

Учень Луцького ВПУ будівництва 
та архітектури Іван Войтович пред-
ставляв Україну в номінації «Ручне 
зварювання на зварювальному трена-
жері». За якісне виконання зварного 
шва та за найбільшу кількість набра-
них балів Іван посів перше місце у 
своїй номінації та був нагороджений 
дипломом і зварювальним апаратом 
EWM Pico 160 cel puls.

Це не перша перемога Івана в про-
фесійному конкурсі. У Всеукраїнсько-
му конкурсі професійної майстерності 
WorldSkills Ukraine 2017 серед учнів 
закладів професійної (професійно-
технічної) освіти, молодих кваліфіко-
ваних робітників і фахівців від 18 до 
22 років у міжнародному форматі в 
номінації «Зварювальні роботи» Іван 
також посів перше місце.

Варто зауважити, що Фонд Іго-
ря Палиці «Тільки разом» підтримує 
училище тривалий час. Студенти ВПУ 
неод норазово були стипендіатами Фон-
ду. У рамках програми «Підтримка об-

дарованої молоді» вони змогли втілити 
свої ідеї у життя. Стипендіатка Фонду 
Ольга Філюк та команда, яку дівчина 
зуміла згуртувати навколо себе (одно-
групники Давид Артемук, Вікторія Ко-
роль), розмалювали палати Волинської 
обласної дитячої лікарні. Казкові герої 
ожили на стінах палат хірургічного, 
онкогематологічного відділень та в 
холі консультативної поліклініки. Та-
кож талановиті студенти розмалювали 
реабілітаційне відділення Маневицької 
центральної районної лікарні.

 Два роки тому Фонд придбав для 
навчального закладу деревообробні 
верстати, вартість яких – 114 тис. грн. 
А в кінці 2017 року адміністрація учи-
лища звернулася у Фонд з проханням 
зміцнити навчальну базу для елек-
трозварників. У результаті за кошти 
Фонду було придбано зварювальний 
інвертор, напівавтомат, плазморіз на 
загальну суму 57 тис. грн. 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Іван Войтович посів перше місце 
в конкурсі молодих зварників

Характер руйнувань вказує на те, що 
поле нищили впродовж тривалого часу
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Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

НА ПОМІЧ ФРОНТУТОЧКА ЗОРУ

ОЛЕКСАНДР ОМЕЛЬЧУК: «ШТУЧНЕ 
ГАЛЬМУВАННЯ СТВОРЕННЯ 
ОТГ ЗАБИРАЄ У ГРОМАДИ 
МОЖЛИВІСТЬ РОЗВИТКУ»

ВОЛОНТЕРИ «СЕРЦЯ 
ПАТРІОТА» ВИРУШИЛИ НА 
СХІД ПІДТРИМАТИ БІЙЦІВ

СПІЛЬНІ СПРАВИ КОПАЧІВСЬКА ОТГ: ПЕРШОЧЕРГОВІ 
ПРОБЛЕМИ, ЯКІ ПОТРІБНО 
РОЗВ’ЯЗУВАТИ РАЗОМ

У Копачівській об’єднаній 
територіальній громаді, яка 

торік утворилася на території 
Рожищенського району, 
вистачає проблем. У спадок 
оновленому керівництву, крім 
зруйнованих доріг, лишилися 
закинутий клуб та навчальні 
заклади, які потребують 
оновлення матеріально-
технічної бази. На все це 
потрібні величезні кошти, які 
ОТГ, на жаль, не заробляє. Для 
розв’язання проблем голова 
та актив громади заручилися 
підтримкою обласної ради і, 
зокрема, депутатів від УКРОПу.

За словами очільника громади 
Олександра Совтиса, однією з бо-
лючих проблем для ОТГ лишаєть-
ся питання будинку культури в селі 
Копачівка. Величезне приміщення 
було в напівзруйнованому стані. 
Аби його врятувати, минолоріч 
там замінили дах, проте ще потріб-
но провести дуже багато робіт.

– Треба встановити нові вікна, 
бо ті, що є, або вибиті, або забиті, 
відремонтувати безпосередньо зал. 
До слова, в клубі досі працює бібліо-
тека, – розповідає голова ОТГ. 

Додає: попри аварійність при-
міщення, місцеві діти самі облашту-
вали на другому поверсі будинку 
культури кімнатку, куди принесли 
кілька гантелей і тренуються. Що-
правда, маленьке приміщення не 
зовсім підходить для цього. 

– Нашим дітям ніде подітися. 
Приїжджають з навчання додому 

Про складність децентралізацій-
них процесів на Ківерцівщині, 
приєднання Прилуцького 
до Луцька, а також про 
перспективи розвитку Олики як 
історико-культурного центру 
краю в прямому ефірі програми 
«Відкрита влада» на телеканалі 
«Аверс» розповів депутат 
Волинської обласної ради від 
УКРОПу Олександр Омельчук.

Нагадаємо: згідно з перспек-
тивним планом формування тери-
торій громад Волинської області, 
в Ківерцівському районі передба-
чено утворення шести ОТГ. Нині 
ж утворилися лише дві – Цуман-
ська та Жидичинська. Олександр 
Омельчук переконаний, що проб-
лему гальмування реформи спри-
чинила недостатня обізнаність 
населення з усіма перевагами та 
перспективами розвитку в грома-
ді. Зокрема, депутат наголосив на 
актуальному питанні об’єднання 
Прилуцького з Луцьком.  

– Жителі Прилуцького за-
слуговують на сучасні дитячі 
садочки, школи, на хороші до-
роги. Все це стане результатом 
об’єднання з Луцьком. Важливо, 
що й місто шукає компроміс за-
ради об’єднання, – зазначив де-
путат Волинської обласної ради 
Олександр Омельчук. 

За словами депутата, будь-які 
дії, вчинені з метою гальмування 
створення ОТГ, забирають у гро-
мади можливість розвитку.

У прямому ефірі також обго-
ворювали перспективи розвитку  
Олики як історико-культурного 
центру та заходи щодо створення 
відповідних умов для пацієнтів 
Олицької психіатричної лікарні. 

– Насамперед потрібен інвес-

Маскувальні сітки, лікарські 
засоби, холодильники, 
запчастини, смаколики, малюнки 
тощо завдяки волонтерам «Серця 
патріота» поїхали до бійців на 
схід України – в Новоайдар, 
Щастя, Бахмут, Попасне, Золоте, 
Слов’янськ. А ще у 14-ту бригаду 
для розвідників волонтерський 
центр доправить автомобіль 
Volkswagen Passat. Це вже 164-
та поїздка «Серця патріота», і 
щоразу волонтери вдячні усім, 
хто долучається до формування 
посилок, та чекають небайдужості 
й підтримки від решти волинян.

– Разом із волонтерським цен-
тром відправляю вантаж нашим 
воїнам 82-й раз, – розповідає депу-
тат Луцької міської ради від партії 
УКРОП Сергій Балицький. – Цього 
разу відвідаємо п’ять підрозділів 
у Донецькій і частково в Луган-
ській областях. Небайдужі члени 
ківерцівської громади придбали 
автомобіль, його доправимо нашим 
бійцям-розвідникам. Назад візьме-
мо автомобіль капеланів, бо пола-
мався, мусимо тут організовувати 
його ремонт. Ще з Ковеля волонте-
ри передали для розвідки 6 гум і 12 
ящиків іменних посилок. Через це 
трохи змінимо маршрут, адже будь-
що маємо доправити цей вантаж, бо 
хлопці чекають. До усіх треба заїха-
ти, вислухати побажання. Бо вже по-
чинаємо готувати наступний виїзд.

За словами волонтерів, найбіль-
ше допомагають військовим ті, хто 
відчув на собі лихоліття війни. Вете-
ран АТО Руслан Кашаюк передав ко-
лишнім побратимам духовні святині 
з містечка Меджугор’є, що в Боснії і 
Герцеговині. 

– Там являлася і ще являється 
Божа Матір. Для хлопців із різних 
куточків України в цьому місці 
проводять духовну реабілітацію, 
яка включає молитви. Дівчата звід-
ти передали для українських бійців 
прапор із Богородицею, розарій та 
молитовники, щоб святині берегли 
їх, – зазначив Руслан Кашаюк.

і їм треба десь чимось зайнятися. 
Вони ж бачать, що в Луцьку є і спор-
тивні та дитячі майданчики, і фут-
больні поля. Було б добре, якби і в 
нашій ОТГ були такі об’єкти. Хоті-
лося б, щоб у Копачівці був трена-
жерний зал або хоча б встановлено 

вуличні тренажери, – каже голова 
громади Олександр Совтис.

Депутат облради від УКРОПу 
Вячеслав Рубльов переконаний: 
відремонтувати приміщення залу 
можна господарським методом, 
а для встановлення спортивно-

го знаряддя потрібно заручитися 
підтримкою активних жителів 
ОТГ та втілити проект на умовах 
співфінансування.  

– Спільно з ОТГ та Фондом 
«Тільки разом» будемо працювати 
над тим, аби встановити вуличні 
тренажери. Крім того, продовжи-
мо роботи щодо реконструкції бу-
динку культури. Після того як тут 
встановлять вікна, перейдемо до 
ремонту зали, – планує політик.  

Після відвідин будинку куль-
тури Вячеслав Рубльов завітав до 
школи села Копачівка. Тут навча-
ється понад 200 дітей. Для потреб 
учнів депутат передав від Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» но-
венький телевізор. Директор шко-
ли Іван Космін каже: техніку вста-
новлять в кабінеті інформатики. 

– На жаль, у нас застаріла 
комп’ютерна техніка, лінійного 
зв’язку там немає. Тепер завдяки 
цьому телевізору під час уроків учи-
телька зможе показувати всі зав-
дання, задачі та приклади так, щоб 
діти це бачили, – радіє директор.  

– Ми маємо підтримувати 
освіту. Найкраще, коли держава 
і громада дбають про своїх дітей, 
тоді з них виростають справжні 

патріоти, – каже Вячеслав Рубльов. 
– Приємно бачити те, що в Копа-
чівці – активна громада. Тут уже 
є реалізовані проекти від Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». 

Політик висловив надію, що 
громада, депутати будуть співпра-
цювати з обласною радою та Фон-
дом для втілення задумів. 

– Ми вже працюємо над вста-
новленням дитячого майданчика 
на території ДНЗ в селі Кременець 
Копачівської ОТГ. Крім того, та-
кий же майданчик встановлюють 
в Ужовій. Торік завдяки підтримці 
Волинської обласної ради і зокре-
ма Вячеслава Рубльова для нашої 
ОТГ було виділено 600 тис. грн 
на капітальний ремонт будинку 
культури, ще 50 тис. – на будівни-
цтво підсобного приміщення шко-
ли в селі Тростянка. Цього року в 
бюджеті передбачили 300 тис. на 
заміну вікон в нашому будинку 
культури, таку ж суму виділили на 
капітальний ремонт покрівлі даху 
в ДНЗ села Любче. Ми щиро вдяч-
ні за ті справи, які спільно робимо 
для громади, – підсумовує голова 
ОТГ Олександр Совтис.

Анна ВОЛОЩУК,
Рожищенський район

Новенький телевізор встановлять 
у кабінеті інформатики

тор, який готовий виділити великі 
кошти для перетворення Олики на 
культурний центр. Спадщина Ра-
дзивіллів, частина якої зберігається 
у фондах Волинського краєзнавчо-
го музею, мала б нарешті поверну-
тися до Олики й бути представле-
на в музеї. Крім цього, актуальним 
насамперед для 395 працівників 
і пацієнтів залишається питання 
створення сучасного медичного 
закладу на базі психіатричної лі-
карні, – зазначив депутат.

Ще одна проблема Ківер-
цівського району –  відсутність 
контролю у лісовій галузі. Варто 
зазначити, що саме лісові госпо-
дарства в нашому регіоні залиша-
ються основними бюджетонапов-
нювачами.

– У лісовій галузі ми спосте-
рігаємо чимало проблем. Насам-
перед це те, що лісовози розби-
вають сільські дороги, а місцеві 
жителі мають нелегальні пило-
рами. Ми проінспектували цю 
ситуацію під час виїзної роботи 
екологічної комісії. На жаль, для 
розв’язання проблем цієї галузі 
знадобиться ще чимало зусиль та 
часу, бо людям потрібне насам-
перед усвідомлення того, які на-
слідки матиме їхня діяльність для 
регіону, – підсумував депутат.

Катерина ОСТАПЕНКО

Олександр Омельчук

Ківерцівська громада земля-
кам у зону воєнних дій вчергове 
передала автівку. Загалом за час 
українсько-російського конфлікту 
ківерчани купили й відремонтува-
ли близько 20 машин. До форму-
вання вантажу активно беруться 
колишні військові, підприємці та 
просто небайдужі містяни. 

– Зреагували на усне звернен-
ня наших хлопців, які служать за 
контрактом у 14-й бригаді, – зазна-
чив представник активних ківерчан 
Сергій Гетьманчук. – Їм потрібен 
був малогабаритний транспорт, бо 
великі автомобілі армія має. Пішов 
клич у місті, й за тиждень зібрали 
кошти на придбання та ремонт ав-
томобіля. Тепер відправляємо його 
бійцям. Закликаю усіх волинян бути 
небайдужими, долучатися до гарної 
справи. Разом – до перемоги!

Традиційно до формування 
вантажів українським військовим 
долучаються школи та садочки Во-
лині. Найбільш активні – Луцька 
ЗОШ №11, княгининівський і при-
луцький загальноосвітні заклади. І 
цього разу вчителі й учні сплели та 
передали на схід маскувальні сітки, 
які замовили бійці. 

– Діти та вчителі уже самі ор-
ганізовуються для формування 
вантажів, – із вдячністю каже во-
лонтерка Ольга Балицька. – Часом 
навіть із далеких шкіл передають 
посилки. Хлопці чекають хоч яко-
їсь вісточки, тому малюнки, обере-
ги, смаколики дуже потрібні. Цьо-
го разу ще передаємо стоматологам 
лікарські засоби. Хочеться, щоб 
люди більш активно долучалися 
хто чим може для підтримки на-
ших бійців. Бо традиційно активно 
допомагають колишні військово-
службовці, які були в зоні АТО, або 
ж ті, хто й сам потребує помочі.

Волонтери центру «Серце 
патріо та» дякують за значну допо-
могу у формуванні вантажу голо-
ві Волинської обласної організації 
УКРОПу, раднику голови облра-
ди Вячеславу Рубльову, депутату 
Луцької міської ради від УКРОПу 
Ігорю Поліщуку, ківерцівській гро-
маді, керівникам ПАТ «Теремно 
Хліб», ПрАТ «Луцький домобуді-
вельний комбінат», поліграфічного 
центру «ДрукФормат» та кафе «Ко-
раблик».

Світлана ЧУНЬ,
Луцьк

Ківерцівські активісти за допомогою «Серця 
патріота» відправляють розвідникам автомобіль
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УКРОПУКРОП

Facebook: Ірина Констанкевич – 
офіційна сторінка; 

сайт: imk.net.ua
Тільки разом ми УкраїнаТільки разом ми Україна

НАРОДНІ ДЕПУТАТИ ЗАНЕПОКОЄНІ ЗНИЩЕННЯМ 
РЕГІОНАЛЬНИХ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЙ

РЕАЛІЇ 

«ДЕРЖАВА МАЄ ПОДБАТИ ПРО ЯКІСТЬ 
ОСВІТИ, ЩОБ НЕ СТАВИТИ БАТЬКІВ ПЕРЕД 
ВИБОРОМ, В ЯКУ ШКОЛУ ВЕСТИ ДИТИНУ»

АКТУАЛЬНО 

УКРОП ВИМАГАЄ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ДІТЕЙ-
ЧОРНОБИЛЬЦІВ ЯКІСНИМ ХАРЧУВАННЯМ

Волинська обласна регіональна 
парторганізація політичної партії 

«Українське об’єднання 
патріотів – УКРОП»: 

43020, м. Луцьк, 
вул. Електроапаратна, 3, оф. 430, 

vol.party@ukrop.com.ua

Центральний офіс Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом»: 

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

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

Фонд Ігоря Палиці

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ НА
РЕ

РЕА

ська обласна регіональна

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

ЗАХИСТ ПРАВ

Сьогодні показовою і непродуманою 
є «реформа» Національної 
телерадіокомпанії, бо, маючи єдиний 
інформаційний ресурс з широкою 
мережею регіональних філій, держава 
під гаслом оптимізації та реорганізації 
фактично починає його знищувати. 
Цей важливий ідеологічний форпост 
українства, оновлений і модернізований, 
міг би успішно протистояти ворожій 
інформаційній агресії, однак не так 
сталося,  як гадалося. 

Тоді коли країна взяла курс на децентра-
лізацію, кожну теле- чи радіопрограму з об-
ласної філії мають затверджувати в Києві. Та 
найголовніше – масово викидають на вулицю 
високопрофесійних досвідчених фахівців. 
Ліквідують кадровий потенціал українського 
інформаційного простору і водночас забира-
ють собі звільнені приміщення й майно теле-
радіокомпаній. 

Група народних депутатів, які стурбова-
ні таким станом речей, звернулася до голови 
Верховної Ради Андрія Парубія з проханням 

не допустити знищення національної теле-
радіокомпанії та вимогою заслухати звіт 
голови правління ПАТ «Національна сус-
пільна телерадіокомпанія України»  Зураба 
Аласанії.

«На жаль, формування суспільного 
телебачення проходить втаємничено від 
суспільства. До сьогодні ніхто не побачив, 
який вигляд має мати в результаті суспільне 
регіональне мовлення. Без жодних  пояс-
нень звільняють цілі колективи регіональ-
них філій. Так, зрозуміло, що оптимізація 
була і є вкрай потрібною, але закрили цілі 
програми. Тобто маємо не розвиток сітки 
мовлення, не покращення якості, а баналь-
не закриття напрацьованих суспільно-
політичних програм», –  йдеться у депутат-
ському зверненні.

Серед ініціаторів звернення – і волинян-
ка Ірина Констанкевич, адже Волинська ре-
гіональна дирекція Національної суспільної 
телерадіокомпанії України переживає не най-
кращі часи.

– Особисто мене хвилює доля загалом 
обласних мовників і, звичайно, найбіль-

ше – волинських медійників: і телевізійни-
ків, і радійників. Це творчі колективи, які  
десятиліттями формували традиції якісного 
мовлення в умовах мізерного фінансування з 
боку держави. Я можу назвати десяток ціка-
вих програм та їх авторів-журналістів, які не 
тільки були форпостами суспільного мовлен-
ня, вони ще й тримали руку на пульсі волин-
ського життя. Можу назвати безліч сюжетів 
волинської тематики, які цікаві саме для нас 
своєю регіональною специфікою. А для цен-
тру, звичайно ж, ні. Особливо болить нищен-
ня волинського радіомовлення, яке мало ба-
гатотисячну аудиторію в поліських селах, де 
про українське телебачення і не чули, нато-
мість є білоруське, польське, а інтернет – вза-
галі зі сфери фантастики. Тож коли звільнити 
майже сотню працівників Волинської облас-
ної державної телерадіокомпанії (назва до ре-
організації, – авт.), а по Україні – тисячі, це 
ще не означає, що зміни будуть якісними, – 
наголосила нардеп.

Під депутатським зверненням підписало-
ся більш як півсотні народних обранців.

Петро РОЙКО, 
Київ 

Народні депутати від УКРОПу 
пропонують на державному рівні 

забезпечити якісним безоплатним 
харчуванням дітей, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи 
або проживають на радіоактивно 
забруднених територіях.

Йдеться про безплатні обіди, які відпо-
відатимуть фізіологічним потребам таких 
учнів і включатимуть харчові добавки, що 
сприяють виведенню з організму радіонук-
лідів.

З цією метою укропівці подали на розгляд 
парламентського комітету з питань екологіч-
ної політики, природокористування та лікві-
дації наслідків Чорнобильської катастрофи 
низку відповідних поправок до законодав-
ства  щодо виплати грошової компенсації на 
харчування дітей.

Документ підготували народні депутати 
Ірина Констанкевич, Тарас Батенко, Олек-
сандр Шевченко, Віктор Шевченко, Олек-
сандр Дубінін, Віталій Купрій і Валентин 
Дідич.

– Такі діти потребують особливого хар-
чування. Грошові компенсації не розв’язують 
проблему, адже йдеться про особливі потреби 
організму. І обов’язок держави – ці потреби 

Міністерство освіти і науки пропонує 
змінити правила прийому дітей 
до перших класів державних та 
комунальних закладів освіти. Проект 
документа також описує механізми 
зарахування дітей до початкової 
(1-4 класи), базової (5-9 класи, гімназії) 
та старшої (10-11 класи, ліцеї) школи, 
переведення та відрахування.

Для зарахування дітей у перший клас 
батьки мають подати пакет документів до 
31 травня. Присутність дитини під час по-
дання заяви чи в процесі її зарахування не є 
обов’язковою і не може вимагатися чи бути 
умовою зарахування.

Відповідно до нинішніх вимог, право на 
першочергове зарахування до конкретної 
школи матимуть ті діти, які зареєстровані на 
території, закріпленій за цією школою. Усі ті, 
хто не зможе надати потрібні документи, на-
вчатимуться там, де залишаться вільні місця. 
Тобто де живеш, там і навчаєшся.

Місцева влада вже взялася «нарізувати» 
території, закріплені за навчальними закла-
дами. Міжнародні експерти вказували, що 
процедура прийому до школи на основі кон-

забезпечити, – заявила нардеп від УКРОПу 
Ірина Констанкевич.

Парламентар зазначила, що чинне зако-

нодавство вже наділяє таких дітей правом 
на безоплатне харчування. Однак школярі 
часто не отримують гарантованих державою 

обідів через зрив чи затягування закупівель 
за тендерними процедурами. Крім того, пе-
редбачених у бюджеті коштів недостатньо 
для повноцінного харчування навіть здо-
рових школярів, не кажучи вже про дітей-
чорнобильців.

– Це просто копійки, за які сьогодні не 
прогодуєш дитину. Уряд має збільшити ви-
датки на харчування дітей. Ці зміни суттєво 
не позначаться на бюджеті держави, однак 
дуже допоможуть сім’ям чорнобильців, – до-
дала Ірина Констанкевич.

Також в УКРОПі пропонують виплачу-
вати грошову компенсацію за харчування за 
всі дні, коли діти з певних причин не від-
відували навчальні заклади. Сума такого 
відшкодування має складати не менш як 
половину прожиткового мінімуму, встанов-
леного для дітей відповідної вікової кате-
горії на місяць. Крім того, компенсація має 
включати вартість харчових додатків, що 
сприяють виведенню радіонуклідів з орга-
нізму.

Борис ХВИЦЬ,
Київ 

курсу – це одне зі слабких місць нашої сис-
теми освіти, яке відкриває можливості для 
корупції. 

Щодо того, чи виправдає себе ще одне но-
вовведення Міністерства освіти, висловила 
думку заступник голови комітету Верховної 
Ради з питань освіти і науки, народний депу-
тат Ірина Констанкевич. 

– Річ у тому, що держава має подбати про 
якість освіти, щоб не ставити батьків перед 
вибором, в яку школу вести дитину. Не зов-
сім правильно, коли школяра через півміста 
потрібно везти до іншої школи. Матеріально-
технічна база закладів освіти має бути одна-
ково пристойною, якість викладання шкіль-
них дисциплін – на сучасному рівні, тоді 
питання безальтернативного зарахування 
до шкіл взагалі відпало б, – зауважила Ірина 
Констанкевич. 

Парламентар наголосила, що ще гірша 
ситуація – в сільській місцевості, де такого 

вибору шкіл немає, а діти змушені діставати-
ся до навчального закладу за кілька кіломет-
рів або навчатися в приміщенні сільського 
клубу. Так, як навчаються діти в селі Баш-
лики Ківерцівського району, чи в три зміни, 
як учні у Стобихівці Камінь-Каширського 
району. 

– У новому порядку зарахування до школи 
мене насторожують «соціалістичний» прин-
цип і намір чиновників усіх дітей поставити 
в одні умови, без урахування індивідуальних 
особливостей розвитку. Як на мене, це таке 
собі дежавю 70-х років ХХ століття. Чим це 
закінчилося, добре пам’ятаємо. І друга теза: 
зважаючи на світову практику, ми знову не 
враховуємо, що за усіма параметрами рівень 
життя в нас найнижчий, про зарплати, пенсії 
годі й говорити. То чи можна сліпо мавпувати 
чуже?! – зауважила нардеп.

Петро РОЙКО,
КиївІрина Констанкевич

Школярі з чорнобильських 
районів мають якісно харчуватися



Любов є пристрасть, божевілля, коли ти не уявляєш життя без цієї людини. Закохайся в кого-небудь, 
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СУБОТА 19 травня

П’ЯТНИЦЯ 18 травня
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 
21.00, 03.00 Новини

06.30, 07.05, 08.05 День 
пам’яті жертв геноциду 
кримськотатарського 
народу та День 
боротьби за права 
кримськотатарського 
народу. Спецпланування

09.30, 14.20, 15.10 Погода
09.40 «Межа очікування»
11.00 Д/ц «Гордість світу»
12.00, 12.00 Перформанс 

«Devam-Продовження»
12.05 Д/ц «Незвичайні 

культури»
13.10 :РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 Схеми
14.30 :Радіо. День
17.00 «Генічеськ»
17.30 «Крим. Спротив»
18.00 Інформаційна година
18.50 VoxCheck
19.00 День пам’яті 

жертв геноциду 
кримськотатарського 
народу. Спецпроект

19.25, 21.50, 04.15 
Розсекречена історія

20.25 Перша шпальта
21.30 Новини. Спорт
23.20 Д/с «Дивовижні 

міста світу»
01.35 До справи
02.00 «Українська 

Гельсінська спілка-
вектор визначено»

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
05.05 Абзац
06.59, 08.44 Kids Time
07.00 М/ф «Вартовий 

Місяця»
08.45 Х/ф «Лабіринт»
12.40 Х/ф «День 

Триффидів»
16.40, 01.00 Х/ф «Космос 

між нами»
19.00 Х/ф «Час»
21.10 Х/ф «Джампер»
23.00 Х/ф «Вторгнення: 

Битва за рай»

НОВИЙ КАНАЛ
05.35 Моя правда. 

Альона Курилова. Місія 
здійсненна

06.35 Моя правда. Хаял 
Алекперов. Кавказький 
полонений

07.25 Х/ф «Таємниця 
Чорних дроздів»

09.25 Х/ф «Спокута»
11.15 Х/ф «Червонi 

браслети»
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
20.00, 22.40 Холостяк 12+
23.35 Як вийти заміж 12+

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 Мультфільми

09.10 «Орел і Решка»

12.00, 23.00 «Орел і 

Решка. Навколосвітня 

подорож»

21.00 «Орел і Решка. Рай 

та пекло 2»

00.00 Х/ф «Ціна 

пристрасті»

01.50 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 02.25 
Сьогодні

09.30, 05.20 Зірковий шлях
11.30, 04.35 Реальна 

містика
13.30, 15.30 Т/с 

«Відчинене вікно»
18.00 Т/с «Обручка з 

рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00, 00.00 Т/с «Музика 

для двох»
23.20 Слідами
01.55 Телемагазин
03.10 Т/с «CSI: Нью-Йорк»

УКРАЇНА
07.40, 13.10 Правда життя
08.40, 22.30 Диво-винаходи
09.30, 17.10 Вуличні мавпи
10.20 Африканські річки: 

дари дощів
11.20 Місця сили
12.20 Брама часу
14.10, 00.20 Речовий доказ
15.20, 21.40 Річкові 

монстри
16.20, 20.50 Мистецтво 

виживання
18.10, 01.50 Містична 

Україна
19.00 Секретні території
23.20 Любов, ненависть і 

пропаганда
03.30 Там, де нас нема
05.20 Код доступу

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, 10.45, 12.20 
«Одруження наосліп»

12.55, 14.20, 15.40 «Міняю 
жінку»

17.10 Т/с «Кохання 
Мер’єм»

20.15 Х/ф «Чужа 
молитва»

22.10 Х/ф «Експедиція 
«Ноїв ковчег»

00.50, 01.45, 04.30 
«Розсміши коміка»

05.15 «Маша і ведмідь»

06.15, 22.00 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

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

12.50 Х/ф «Холодне літо 
53-го»

14.50, 15.45, 16.45, 02.05 
«Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00 «Подробиці тижня»
23.45 Х/ф «Сліпий обрій»
01.40 «Скептик 3»
04.10 Д/п «Хроніка 

пограбувань»
05.20 Д/п «Олег 

Янковський. Я, собі на 
лихо, безсмертний»

1+1 ІНТЕР

05.40 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 02.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Інсайдер
11.30, 16.30 Т/с «Пес-3»
13.25, 16.20 Х/ф «Чорна 

книга»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Х/ф «Той, хто 

біжить по лезу – 2049»
00.35 Х/ф «Нічне 

чергування»
02.45 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.15 Х/ф «Том Сойєр»
11.00 Серіал «Усі жінки – 

відьми»
13.30 Серіал «Зачароване 

королівство»
18.30 М/ф «Замбезія»
20.00 Х/ф «Великий 

дружній велетень»
22.15 Х/ф «Земля в 

облозі»
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»
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 

17.00, 19.00 Новини
09.00 Серіал «Кров і 

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

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
17.10 «Схеми. Корупція в 

деталях»
17.36 «Протилежний 

погляд»
18.31 Док. фільм
19.20 Погода
19.22 «Звіти наживо» 

(Літнє оздоровлення)
20.14 «Таємниці 

підводного світу»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 М/ф «Велика 
книга»

06.30 Завтра сьогодні
07.00, 08.00, 18.45, 21.30, 

00.00, 02.30 Новини 
«На Часі»

07.30 На Часі 18.00. 
Повтор

08.30 На Часі 21.00. 
Повтор

09.00, 15.00 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, 03.45 

Як це було
11.00, 17.00 Знай більше!
12.00 Т/с «Пані покоївка»
13.30 Запитай у депутата. 

Повтор

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

кишені»
16.00 Джем
18.00 На Часі 18.00
19.00 Вголос
19.15 Т/c «Справа Дойла»
20.45 Добрий сад
21.00 На Часі 21.00
22.00 Т/c «Справа Дойла»
23.00 Завтра сьогодні
23.30 На Часі 18.00. 

Повтор
00.30 Європа в концертах
01.15 Фільм «Дорога в 

Еммаус»
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
03.00 Т/c «Справа Дойла»
04.00 Хроніка надій та 

ілюзій. Дзеркало історії
05.00 Заручники свободи
05.30 Відділ кадрів

06.00 Мультфільми
08.00, 12.55 «Помста 

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

світ

2+2 14.50 Х/ф «Солдат 
Джейн»

19.25 Х/ф «Бета-тест»
21.05 Х/ф «І гримнув 

грім»
22.55 «Змішані 

єдиноборства. UFC»
01.30 «102. Поліція»
03.00 «Облом.UA.»

НТН

06.25 Х/ф «Вірний 
Руслан»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Ті, що зійшли 

з небес»
10.35 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.20 «Свідок»
12.50 «Школа лікара 

Комаровського»
14.35, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»
19.30, 00.45 Т/с 

«Альпійський патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Темні 

лабіринти минулого»
02.50 «Випадковий 

свідок»
03.05 «Речовий доказ»
03.35 «Легенди 

бандитської Одеси»
04.00 «Правда життя. 

Професії»
04.35 Х/ф 

«Найостанніший день»

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 Новини
09.30, 23.55, 01.55 Погода
09.35 М/с «Гон»
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.30 Лайфхак українською
11.05 Д/ц «Незвідані шляхи»
12.00 Х/ф «Обітниця 

любові»
14.30 Д/ц «Незвичайні 

культури»
15.25 Д/ц «Вагасі – 

японські смаколики»
16.15 Телепродаж
16.35 Д/ц «Неповторна 

природа»
17.05 Т/с «Іспанська 

легенда»
20.00, 01.10, 04.15 

Розсекречена історія
21.30 Як дивитися кіно
21.55 Х/ф «Франц»
00.40 «Левко Лук’яненко. 

Йти за совістю»
02.05 «Чесно жити і 

чесно померти. Ігуменя 
Йосифа Вітер»

02.50 «Кенгір. Сорок днів 
свободи»

05.05 «Олесь Шевченко. 
Як на сповіді»

05.30 «Микола Руденко. 
Формулу життя 
знайдено»

UA: ПЕРШИЙ

03.15 Служба розшуку 
дітей

03.20, 02.25 Зона ночі
05.55 М/с «Лунтик і його 

друзі»
06.39, 07.59 Kids Time
06.40 М/с «Дракони. 

Перегони бесстрашых»
08.00 Ревізор. Крамниці
10.00 Таємний агент
11.15 Таємний агент. 

Пост-шоу
13.00 Т/с «Бібліотекарі»
16.40 М/ф «Відважна»
18.30 Х/ф «Реальна 

сталь»
21.00 Х/ф «Інтерстеллар»
00.25 Х/ф «Епідемія»

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

12+
09.00 Все буде смачно!
10.30 МастерШеф. 

Кулінарний випускний 
12+

13.35 Холостяк 12+
16.20 Х/ф «Екіпаж»
21.55 Вечір з Наталею 

Гаріповою. Настя 
Каменських 16+

23.05 Світами за скарбами 
12+

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 Мультфільми
09.00 «Ух ти show»
11.10 Х/ф «Книга 

джунглів»
13.15 «Орел і Решка. На 

краю світу»
22.00 «Орел і Решка. 

Навколосвітня подорож»
23.00 Х/ф «Будинок 

проклятих»
01.10 Х/ф «Ціна 

пристрасті»
02.45 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 04.00 

Сьогодні

07.15, 04.40 Зірковий шлях

09.20, 15.20 Т/с «Подорож 

до центру душі»

17.40, 19.40 Т/с «Лист 

помилково»

22.00 Х/ф «З чистого 

аркуша»

00.10 Т/с «CSI: Нью-Йорк»

01.50 Телемагазин

02.20 Реальна містика

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.40 Прихована 

реальність
09.10, 18.30 У пошуках 

істини
11.00 Любов, ненависть і 

пропаганда
12.30 Наука проти містики
15.30 Африканські річки: 

дари дощів
17.30, 23.50 Річкові 

монстри
21.00 Зброя, мікроби та 

сталь
00.40 Містична Україна
02.20 Бандитська Одеса

МЕГА

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

Вихідний»
10.00 «Життя без обману »
11.10, 23.20 «Світське 

життя 2018»
12.10 Т/с «Хороший 

хлопець»
16.20, 21.15 «Вечірній 

квартал 2018»
18.30 «Розсміши коміка. 

Діти 2018»
20.15 «Українські сенсації»
00.00 Х/ф «Чужа 

молитва»
01.55 Х/ф «Експедиція 

«Ноїв ковчег»

1+1

06.00 «Мультфільм»
06.30 «Чекай на мене»
08.00 Х/ф «Убити 

дракона»
10.30 Х/ф «Мій лагідний 

і ніжний звір»
12.40 Х/ф «Закоханий за 

власним бажанням»
14.30 Т/с «Нехай 

говорять»
18.10, 20.30 Т/с «Друге 

життя»
20.00, 02.45 «Подробиці»
23.00 Х/ф «Арифметика 

підлості»
00.55 Х/ф «Наречена на 

замовлення»
03.15 Ток-шоу «Стосується 

кожного»
04.45 «Top Shop»
05.15 Д/п «Наталя 

Гундарєва. Запам’ятайте 
мене такою»

ІНТЕР

05.15 Еврика!
05.25, 12.45 Факти
05.45 Більше ніж правда
07.35 Я зняв!
09.25 Дизель-шоу 12+
10.50, 11.45 Особливості 

національної роботи
13.00 «На трьох» 16+
13.30 Х/ф «Той, хто 

біжить по лезу – 2049»
16.30 Х/ф «Місія 

нездійсненна»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Місія 

нездійсненна-4: 
Протокол Фантом»

22.45 Х/ф «Місія 
нездійсненна-3»

01.00 Х/ф «Червоний»
02.55 Х/ф «Секретний 

ешелон»

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Принцеса 

Лілліфі»
12.00 Х/ф «Король 

повітря: Ліга 
чемпіонів»

13.30 Х/ф «Русалонька»
14.30 Рятівники
20.00 Танька і Володька
22.00 Країна У
00.00 Щоденники Темного
01.00 Х/ф 

«Богдан-Зиновій 
Хмельницький»

03.10 Х/ф «Чорна рада»
05.40 Корисні підказки

ТЕТ
07.00 М/с «Принцеса Сісі»
08.00 «Ранок «Нової 

Волині»
09.34 «Енеїда»
13.30 «Едера»
13.40 «Звіти наживо» 

(Літнє оздоровлення). 
(Сурдопереклад)

14.32 «Неповторна 
природа»

15.00 «Stopfake»
15.10 «Радіодень. 

Книжкова лавка»
16.04 «Культурна афіша 

здорової людини»
16.35 Художній фільм
18.05 Д/ф «Сонар»
19.00 Новини. 

Сурдопереклад
19.30 Тема дня
20.00 Концерт

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 М/ф «Велика 
книга»

07.30 Євромакс
08.00, 09.00, 18.45, 00.00, 

02.30 Новини «На Часі»
08.30 На Часі 18.00. 

Повтор
09.30 На Часі 21.00. 

Повтор
10.00 Запитай у депутата
11.30 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
12.30 Відкрита влада: 

місто. Повтор
14.00 Т/с «Пані покоївка»
17.00 Тайм з Кварцяним

АВЕРС 17.45 Добрий сад
18.00 На Часі. Субота
18.30, 21.50, 02.50 Як це 

було
19.00 Завтра-сьогодні
19.30 Огляд світових 

подій
20.00 Європа в концертах
20.45 Ландшафтний бум
21.00 На Часі. Субота
21.30 Новини «На часі»
22.00, 03.00 Т/с «Справа 

Дойла»
23.30 На Часі. Субота
00.20 Глобал 3000
00.45 Фільм «Надія»
02.00 На Часі. Субота
04.30 Заручники свободи

06.00 Мультфільми
08.10 Загублений світ
10.05 Х/ф «Бета-тест»
11.35 Т/с «Стоматолог»
15.20 Х/ф «Мабуть, боги 

з’їхали з глузду»

2+2 17.25 Х/ф «Кришталеві 

черепи»

19.15 32 тур ЧУ з футболу 

«Динамо» – «Шахтар»

21.25 «ПРОФУТБОЛ»

23.20 «Помста природи»

НТН

06.15 Х/ф «Зворотного 
шляху немає»

10.10 Х/ф «Товариш 
генерал»

12.00 «Свідок. Агенти»
12.35, 02.55 «Речовий 

доказ»
15.30 «Склад злочину»
17.05 «Переломні 80-ті»
19.00, 02.10 «Свідок»
19.30 Х/ф «Солдат Іван 

Бровкін»
21.20 Х/ф «Іван Бровкін 

на цілині»
23.15 Х/ф «Замкнутий 

ланцюг»
01.05 «Таємниці 

кримінального світу»
02.40 «Випадковий 

свідок»
03.55 «Легенди 

бандитської Одеси»

MELOVIN ПРОІГНОРУВАВ 
РОСІЙСЬКИХ ЖУРНАЛІСТІВ

Нещодавно в Лісабоні відбулася 
офіційна церемонія відкриття 

«Євробачення-2018». Представник 
України на пісенному конкурсі 
MELOVIN поводився дуже товариськи, 
спілкувався з журналістами 
різних країн, але демонстративно 
проігнорував представників ЗМІ з 
Російської Федерації. 

Артист також розповів, як ставиться до 
зірок, які виступають в Росії. 

«Це така тема, де можна 
знаходити багато лазівок 
та дивитися на неї під 
різними кутами, – 
каже артист. – Я 
не знаю, що у 
головах цих ар-
тистів, як вони 
міркують, чи 
роб лять висно-
вки. Я не виступав 
би там. Я фанат сво-
єї країни, у мене є своя 
чітка позиція. Я люблю 
Україну». 

музика

now
toronto.com

Фільм «Великий дружній велетень»

20:00

ЗНІМАЮТЬ НОВИЙ 
СЕЗОН «Х-ФАКТОРА»  

У дев’ятому сезоні шоу «Х-фактор» 
в суддівські крісла знову сядуть 

Андрій Данилко, Настя Каменських, 
Дмитро Шуров та Олег Винник. 
У шоу з’явився новий музичний 
продюсер – Вадим Лисиця. Він 
працював зі співачками ALYOSHA та 
LOBODA, гуртами «Время и Стекло» і 
Mozgi Production.

Ще до початку знімань ведучий шоу 
Андрій Бедняков об’їхав найбільші міста 
України в пошуках талановитих артистів. 
Цьогоріч «Х-фактор» вперше побував у 
Полтаві, Вінниці та Чернівцях. 

Прем’єра шоу в ефірі «СТБ» традиційно 
відбудеться восени. Переможець дев’ятого 
сезону отримає професійний запис пісні, 
кліп і ротацію на радіо.

телешоу

Фільм «Будинок проклятих»

23:00

starbom
.com

xfactor.stb.ua

, д
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ФУТБОЛ 1

ПН 14 травня ВТ 15 травня СР 16 травня ЧТ 17 травня ПТ 18 травня СБ 19 травня НД 20 травня
06.00 Бетіс – Севілья. Чемпіонат 
Іспанії 07.45 Журнал Ліги 
Чемпіонів 08.15 Шахтар – Верес 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.20 «Великий футбол» 
12.05 Леванте – Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 13.55 Маріу-
поль – Ворскла 16.00 Чемпіонат 
Англії. Огляд туру. Прем’єра 
16.55, 03.45 Топ-матч 17.00 
Реал – Ліверпуль. 1/8 фіналу 
(2008/2009). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів. Прем’єра 18.50 
Ньюкасл – Челсі. Чемпіонат 
Англії 20.40 Реал – Сельта. 
Чемпіонат Іспанії 22.50 Енріке 
Гонсалес «Кіні». Чемпіонат 
Іспанії. Прем’єра 23.35 Олімпік 
– Чорноморець 01.25 Журнал 
Ліги Європи 01.55 МЮ – Вот-
форд. Чемпіонат Англії 03.55 
Хетафе – Атлетіко. Чемпіонат 
Іспанії 

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.20 Ліверпуль 
– Брайтон. Чемпіонат Англії 
09.05, 21.30 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.20 Шахтар – 
Верес 12.05 «Великий футбол» 
13.55 Бетіс – Севілья. Чемпі-
онат Іспанії 17.20 Тоттенгем – 
Лестер. Чемпіонат Англії 19.10 
Журнал Ліги Європи 19.40 
Леванте – Барселона. Чемпі-
онат Іспанії 22.50 Чемпіонат 
Англії. Огляд туру 23.45 Сталь 
– Олександрія 01.35 Журнал 
Ліги Чемпіонів 02.05 Свонсі – 
Сток Сіті. Чемпіонат Англії 03.55 
Жирона – Валенсія. Чемпіонат 
Іспанії 

06.00 Тоттенгем – Лестер. 
Чемпіонат Англії 07.45, 16.00 
Журнал Ліги Європи 08.15 Ма-
ріуполь – Ворскла 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS 10.20 
МЮ – Вотфорд. Чемпіонат 
Англії 12.10 Хетафе – Атлетіко. 
Чемпіонат Іспанії 13.55 Олімпік 
– Чорноморець 16.30 Ньюкасл 
– Челсі. Чемпіонат Англії 18.20 
«Моя гра» С. Болбат 18.50 Реал 
– Сельта. Чемпіонат Іспанії 
20.40 Ліверпуль – Брайтон. 
Чемпіонат Англії 22.50 Чемпі-
онат Іспанії. Огляд туру 23.45 
Шахтар – Верес 01.30 «Сіткорі-
зи» 02.00 Марсель – Атлетіко. 
Фінал. Ліга Європи УЄФА 04.10 
Леванте – Барселона. Чемпіо-
нат Іспанії 

06.00 Свонсі – Сток Сіті. Чем-
піонат Англії 07.45 «Моя гра» 
С. Болбат 08.15 Олімпік – Чор-
номорець 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.20 Бетіс – Се-
вілья. Чемпіонат Іспанії 12.05 
Тоттенгем – Лестер. Чемпіонат 
Англії 13.55 Сталь – Олексан-
дрія 16.00, 19.20 «Шлях до Лі-
она» 17.05 Марсель – Атлетіко. 
Фінал. Ліга Європи УЄФА 20.05 
Топ-матч 20.10, 03.35 «Сітко-
різи» 20.40 МЮ – Вотфорд. 
Чемпіонат Англії 22.50 «LaLiga 
Chronicles». Чемпіонат Іспанії 
23.15 Маріуполь – Ворскла 
01.05 Енріке Гонсалес «Кіні». 
Чемпіонат Іспанії 01.50 Жиро-
на – Валенсія. Чемпіонат Іспа-
нії 04.05 Ліверпуль – Брайтон. 
Чемпіонат Англії 

06.00, 04.00 Реал – Сельта. Чем-
піонат Іспанії 07.45 Марсель 
– Атлетіко. Фінал. Ліга Європи 
УЄФА 10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.20 Ньюкасл – Челсі. 
Чемпіонат Англії 12.10 Шахтар 
– Верес 13.55 Леванте – Барсе-
лона. Чемпіонат Іспанії 16.00 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру. Прем’єра 16.30 Зірка 
– Карпати 18.20 Ліверпуль – 
Брайтон. Чемпіонат Англії 20.10 
Передмова до фіналу. Кубок 
Англії. Прем’єра 20.40 Бетіс – 
Севілья. Чемпіонат Іспанії 22.50 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру 23.20 Свонсі – Сток 
Сіті. Чемпіонат Англії 01.10 Світ 
Прем’єр-Ліги 01.40 Сталь – 
Олександрія 03.30 Передмова 
до фіналу. Кубок Англії 

06.00 МЮ – Вотфорд. Чемпіо-
нат Англії 07.45, 16.40 Чемпіо-
нат Іспанії. Передмова до туру 
08.15 Зірка – Карпати 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.20, 13.40 «Шлях до Ліона» 
11.25 Марсель – Атлетіко. 
Фінал. Ліга Європи УЄФА 14.25 
«Моя гра» С. Болбат 14.55 
Енріке Гонсалес «Кіні». Чемпіо-
нат Іспанії 16.00 Передмова 
до фіналу. Кубок Англії 16.30, 
19.10, 21.25, 23.40, 01.40 
Топ-матч 17.10, 19.25, 21.40 
LIVE. Чемпіонат Іспанії 23.50 
Тоттенгем – Лестер. Чемпіонат 
Англії 01.45 Челсі – МЮ. Фінал. 
Кубок Англії 03.55 Маріуполь 
– Ворскла 

06.00 Ліверпуль – Брайтон. 
Чемпіонат Англії 07.45 Світ 
Прем’єр-Ліги 08.15, 23.00, 
03.10 Чемпіонат Іспанії 10.00, 
15.40, 20.15 Футбол NEWS 
10.25 «Халатний футбол» 
11.15 «Моя гра». Прем’єра 
11.45 Челсі – МЮ. Фінал. 
Кубок Англії 13.50 Шахтар – 
Верес 16.00 «Моя гра» 16.30, 
18.55 «Тур ONLINE» 16.55 
LIVE. Ворскла – Зоря 19.25 
LIVE. Олександрія – Олімпік 
21.20 «Великий футбол» 
00.50 Журнал Ліги Чемпіо-
нів 01.20 Ньюкасл – Челсі. 
Чемпіонат Англії 05.00 Про-
філактика 

весілля по-королівськи у світі кіно

НЕДІЛЯ 20 травня
06.00 «Левко Лук’яненко. 

Йти за совістю»
06.30 День пам’яті жертв 

політичних репресій. 
Спецпланування

09.30 Х/ф «Обітниця 
любові»

12.00 ХВИЛИНА МОВЧАН-
НЯ: ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ПО-
ЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ

12.10 Перший на селі
12.40 Х/ф «Йосип пре-

красний. Намісник 
фараона»

15.50 Телепродаж
16.10, 23.30 Д/ц «Непо-

вторна природа»
17.05 Т/с «Іспанська 

легенда»
19.50 Д/с «Як працюють 

міста»
21.00, 00.15 Новини
21.35 «Таємний ізолятор 

СБУ»
22.15, 01.30 Букоголіки
22.40 Д/ц «Вагасі – япон-

ські смаколики»
00.10 Погода
00.45, 01.10 Д/ц «Спільно-

ти тварин»

05.05 Скарб нації
05.10 Еврика!
05.25, 12.45 Факти
05.50 Інсайдер
06.40 Т/с «Ніконов і Ко»
08.45 Т/с «Відділ 44»
11.20, 13.00 Х/ф «Місія 

нездійсненна»
13.45 Х/ф «Місія 

нездійсненна-3»
16.05 Х/ф «Миссия 

невыполнима-4. Про-
токол Фантом»

18.45 Факти тижня. 100 
хвилин

20.35 Х/ф «Місія 
нездійсненна-5. Нація 
ізгоїв»

23.10 Х/ф «Місія 
нездійсненна-2»

01.40 Х/ф «Нічне чергу-
вання»

03.15 Провокатор

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
10.30 Х/ф «Том Сойєр»
12.15 Х/ф «Земля в 

облозі»
14.00 Х/ф «Дівчинка з 

сірниками»
15.00 Х/ф «Про рибалку 

та його дружину»
16.00 М/ф «Замбезія»
17.30 Х/ф «Великий 

дружній велетень»
19.30 Серіал «Зачароване 

королівство»
00.30, 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»

06.45 Х/ф «Таємниця 
«Чорних дроздів»

08.10 Як вийти заміж 12+
09.15 Все буде смачно!
11.15 Караоке на Майдані
12.15 ЕксперименТИ 16+
14.15 Х/ф «Екіпаж»
17.00, 23.35 Я соромлюсь 

свого тіла 16+
19.00 Битва екстрасенсів 

16+
21.20 Один за всіх 16+
22.35 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
23.50 Я соромлюсь свого 

тіла 18+

07.40 «Чи знаєте ви, 

що...»

08.20 Мультфільми

10.00 Х/ф «Книга 

джунглів»

12.10 «Орел і Решка»

14.55 «Орел і Решка. На 

краю світу»

23.30 Х/ф «Місяць 

2112»

01.15 «Бійцівський клуб»

02.10 «Нічне життя»

06.00 Бандитська Одеса
07.40 Прихована реаль-

ність
09.10, 18.30 У пошуках 

істини
11.00 Любов, ненависть і 

пропаганда
12.30 Зброя, мікроби та 

сталь
15.30 Дивовижний 

Гібралтар
16.30 Природа сьогодення
17.30, 23.50 Річкові 

монстри
21.00 Наука проти містики
00.40 Гордість України

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»
10.15 «Поверніть мені 

красу – 3»
11.45 «Світ навиворіт – 9»
13.05, 14.05 «Світ нави-

воріт: Камбоджа»
15.05 Т/с «Хороший 

хлопець»
19.30, 05.00 «ТСН-

тиждень»
21.00 Х/ф «Дівчина з 

персиками»
00.40 Х/ф «Пришестя 

диявола»
02.20 «Світське життя 

2018»

06.00 «Мультфільм»
06.30 Х/ф «Бережи 

мене, мій талісмане»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

12.10 Х/ф «Шок»
14.10 Х/ф «Неприбор-

каний»
16.40, 20.30 Т/с «Друге 

життя»
20.00, 01.30 «Подробиці»
23.20 Х/ф «Мінливості 

долі»

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

03.00 Зона ночі
05.15 Стендап-шоу
06.04, 07.24 Kids Time
06.05 М/с «Дракони. Пере-

гони бесстрашых»
07.25 М/ф «Відважна»
09.15 Х/ф «Джампер»
11.00 Х/ф «Час»
13.15 Х/ф «Реальна 

сталь»
16.00 Х/ф «Інтерстел-

лар»
19.20 Х/ф «Примарний 

вершник»
22.00 Х/ф «Скажені 

перегони»
00.00 Х/ф «Плетена 

людина»

06.00 М/ф «Велика 
книга»

07.30, 20.15 Глобал 3000
08.00, 09.00 Новини «На 

Часі»
08.15, 20.50 Як це було
08.30 На Часі. Субота
09.15 Ландшафтний бум
09.30 Євромакс
10.00 Духовність
10.30 Огляд світових 

подій
11.00 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
12.00 Малюваки
12.20 Англійські Класи
12.30 Відкрита влада: 

АВЕРС область. Повтор
14.00 Т/с «Пані покоївка»
17.00 Завтра сьогодні
17.30 Мозаїка батьківства
18.00 На Часі. Неділя
18.30, 21.30, 00.00, 02.30 

Новини «На Часі». 
Спецвипуск

19.00 Фільм «Надія»
20.45 Вголос
21.00 На Часі. Неділя
22.00, 03.00 Т/с «Справа 

Дойла»
23.30 На Часі. Неділя
00.30 Завтра сьогодні
01.00 Фільм «Наш чудо-

вий Всесвіт»
02.00 На Часі. Неділя
04.30 Відділ кадрів

06.00 Мультфільми
08.00 «Бушидо»
09.00 «Помста природи»
12.10 Загублений світ
16.10 Х/ф «Вуличний 

боєць»

2+2 19.00 Х/ф «Інферно»
20.45 Х/ф «Солдат 

Джейн»
23.00 Змішані єдинобор-

ства. UFC
01.30 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.45 «Облом.UA.»

НТН

05.15 Х/ф «Вінчання зі 

смертю»

06.35 «Страх у твоєму 

домі»

10.20 Х/ф «Пацани»

12.05 Х/ф «Табір іде в 

небо»

14.00 Х/ф «Ще один 

зв’язок»

16.35 Х/ф «Смерть не-

гідника»

19.00 Х/ф «Справа 

Румянцева»

20.55 Х/ф «Під при-

цілом кохання»

23.00 Х/ф «Охорон-

ниця»

00.45 Х/ф «Замкнутий 

ланцюг»

02.30 «Речовий доказ»

ДЖЕКІ ЧАН ВИГНАВ 
З ДОМУ ДОНЬКУ-
ЛЕСБІЯНКУ 

19-річна позашлюбна донька Джекі 
Чана Етта У Чжолінь заявила, що 

їй з подругою доводиться спати під 
мостом через гомофобну ненависть 
батьків. Після того як дівчина розповіла 
про свою нетрадиційну орієнтацію, 
батько вигнав ї ї з дому. 

Етта намагалася представити батькам 
свою обраницю – канадську модель Енді 
Отом, але Джекі Чан не пустив парочку на-
віть на поріг, пише DailyMail.

Днями дівчина виклала в інтернет ро-
лик, де розповіла, як вона жила цілий рік 
зі своєю обраницею. Закохані вже встигли 
побувати в поліції та у притулках для без-
домних. Притулки парі не сподобалися, 
адже там їм довелося спати порізно.

зіркові пристрасті

Фільм «Реальна сталь»

13:15

fashionistaru.com

06.50 Сьогодні
07.45 Зірковий шлях
09.20 Т/с «Лист помил-

ково»
13.00 Т/с «Музика для 

двох»
17.00, 21.00 Т/с «Серце 

слідчого»
19.00, 02.40 Події тижня з 

Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00 Т/с «Час кохати»
03.30 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
05.00 Профілактика!!!

Весільна сукня нареченої принца 
Гаррі Меган Маркл вартуватиме 
$135 тис. Розкішне вбрання вручну 
пошиють дизайнери Ralph & Russo. У 
ній наречена з’явиться на церемонії 
вінчання, а потім на прийомі в 
Єлизавети II у Віндзорському замку, 
пише Daily Mail.

Також відомо, що це буде лише одна із су-
конь Меган у день весілля 19 травня.

На думку американської дизайнерки Віри 
Вонг, весільний образ Меган Маркл відрізня-
тиметься від нарядів принцеси Діани або Кейт 
Міддлтон. Плаття навряд чи буде класичним і 
традиційним, адже американка Меган планує 
додати до британського королівського весіл-
ля багато американських традицій.

Вартість весілля становить майже $46 млн. 
Сама церемонія коштує близько $3 млн. За ло-
кацію королівська сім’я заплатить $500 тис., 
за їжу – $409 тис. Вартість костюма принца 

Гаррі – $12 тис., а сукні, макіяжу та зачіски Ме-
ган Маркл – $445 тис. На безпеку королівська 
родина витратить $43 млрд.

В Україні прем’єра фільму 
«Месники: Війна нескінченності» 
відбулася 26 квітня. У фільмі 
супергерої студії Marvel 
повстали проти головного 
ворога Таноса. У стрічці лиходій 
намагається заволодіти каменями 
нескінченності, щоб змінювати 
реальність, як йому заманеться, 
повідомляє Deadline.

Захопливий сюжет фільму так сподо-
бався людям, що вони масово ринули в 
кінотеатри, аби переглянути кінострічку. 
Всього за 11 днів «Месники: Війна не-
скінченності» зібрали понад $1 млрд. Ці-
каво, що в Китаї кіно стартуватиме лише 
з 11 травня. Така сума є рекордною, адже 
у 2015 році стрічці «Зоряні війни: Пробу-
дження сили» знадобилося 12 днів, щоб 

bdzhola.com

ФІЛЬМ «МЕСНИКИ: ВІЙНА 
НЕСКІНЧЕННОСТІ» ПОБИВ 
КІНЕМАТОГРАФІЧНИЙ РЕКОРД

перетнути цю позначку в прокаті.
Новинка від студії Marvel побила націо-

нальний рекорд у США. Там за перший вікенд 
прокату кінострічка зібрала $250 млрд.

МЕГАН МАРКЛ ВИЙДЕ ЗАМІЖ 
У СУКНІ  ЗА $135 ТИС.

ukr.m
edia olivec.info
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  Вадим ПАНАФІДІН
Нововолинськ

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.

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-
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.

 Втрачений державний акт на право при-
ватизованої власності на землю №1455 від 
29.08.2002 року, який видано на ім’я Вороши-
ло Миколи Степановича вважати недійсним.

 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-
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 

Розпродаж квартир 3-ї черги!

frt.lutsk.ua  098 660 63 03 
066 660 63 03

êâàðòèðó ïëîùåþ 39,4 ì2 
çà àêö³éíîþ ö³íîþ 

ПОСПІШАЙТЕ ПРИДБАТИ

335 000 ãðí

енергоощадність «ВІКНА ВОЛИНІ»: ЯКІСТЬ, 
ДОВГОВІЧНІСТЬ ТА 
СУЧАСНЕ ВИРОБНИЦТВО Однією з провідних 

компаній, що виробляють 
металопластикові  

конструкції, в Західній Україні 
є ТМ «Вікна Волині». Ось уже 
понад 20 років компанія тішить 
клієнтів високим рівнем сервісу та 
інвестиціями в інновації.

Заступник директора з виробництва «Ві-
кон Волині» Олександр Мочеброда розпо-
відає: інвестуючи в створення організації з 
високотехнологічними  цехами, атестували 
й працівників за кордоном,  тому якість та 
бездоганний сервіс – це ключові поняття на 
виробництві, яке розташоване в Нововолин-
ську. 

«Наше підприємство спеціалізується на 
виробництві склопакетів, алюмінієвих кон-
струкцій, конструкцій ПВХ, обробці скла та 
ламінуванні профілю. Окрім цього, ми поста-
чаємо склопакети для українських і європей-
ських компаній. А самі виготовляємо вікна з 
українських та іноземних матеріалів. 

Першим за роботу береться менеджер, 
який проектує конструкцію,  вказуючи  роз-
міри, колір ламінування, тип склопакета й 
фурнітуру. Далі справа переходить до май-
стра цеху, який роздає відповідні завдання 
на п’ять дільниць. І тут робота кипить: одні 
фахівці виконують порізку профілю, арму-
ють метал, інші  фрезерують та збирають 
конструкцію, яка «мігрує» із однієї дільниці 
на іншу. Тут майстри встановлюють склопа-
кет. Що важливо – після завершення робо-
ти майстер цеху контролює якість виготов-
лення вікон чи дверей і повністю перевіряє 
на цілісність, відсутність браку та функціо-
нальність. Ми поважаємо нашу роботу та 

цінуємо клієнта, тому це вкрай важливий 
етап. Далі продукцію продуваємо, очища-
ємо від пилу, запаковуємо і відвантажуємо 
замовнику», – розповідає  Олександр Мо-
чеброда.

Зазирнувши в «холодний цех», ми поба-
чили, як вивантажують величезні листи скла, 
їх ріжуть на деталі та спрямовують для виго-
товлення склопакетів. І все це зберігається в 
сухому та чистому приміщенні. Поряд є діль-

ниця полірування, шліфування та свердління 
отворів. Окрім виготовлення продукції для 
ТМ «Вікна Волині», тут роблять і скляні полич-
ки для меблевих компаній.

Самі ж склопакети майстри виготовляють 
енергозберігальними та мультифункціональ-
ними  різної товщини та величини, навіть три-
метрові є. Для гурманів креативу склопакети 
виготовляють тоновані та кольорові. 

А от для ламінування профілю відведено 
цілий цех. Працюють тут із пластиком та  алю-
мінієм. 

Важлива кожна дрібна деталь, щоб про-
дукція служила не рік-два, а багато років, не 
надувалася та була без дефектів, розповідає 
майстер цеху Олександр Приймак. 

«Тому перед початком ламінування спеціа-
лісти ретельно протирають профіль, знежи-
рюють та наносять плівку. Після ламінування 
виходить  цікава продукція, адже можемо 
надавати структуру, завдяки чому досягаємо 
вигляду деревини. У співпраці з партнерами 
ми пропонуємо й вироби з пофарбованого 
алюмінію та із застосуванням декоративного 
фарбування», – каже пан Олександр.

Він наголошує, що фурнітуру використо-
вують перевіреного європейського виробни-
ка, оскільки вона надійна і регулюється, а це 
вкрай важливо для тривалого використання. 
«Адже відчиняючись-зачиняючись десятки 
тисяч разів, двері мають здатність просідати, 
а наші можна регулювати – 3 мм в будь-який 
бік чи у висоту, тож прослужать вони іще дов-
ше. Це важливо для енергоощадності», – на-
голошує Олександр Приймак.

На виробництві привертає увагу й вели-
кий склад, що дає можливість  оперативно 
виконувати будь-які замовлення.

Варто відзначити, що фахівці виготовля-
ють і нестандартні вироби: арки, гнуті вікна, 
що дає змогу реалізовувати будь-які креа-
тивні задуми клієнтів. У поєднанні з тепло-  та 
звукоізоляцією продукція ТМ «Вікна Волині» 
відповідає нормам ДСТУ та є безпечною для 
здоров’я.
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Великі люди говорять про ідеї, середні люди говорять про речі, а маленькі люди – про випивку. Фран Лебовіц
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техніка

Луцьк

Волонтери київського 
благодійного фонду 

«ASAP EMC Хоттабич» 
переобладнали луцький 
автомобіль ЛуАЗ-
969М на медичний 
джип-евакуатор, що 
максимально наближений до 
американського всюдихода 
Polaris Ranger MRZR.

Відтепер модернізована «Воли-
нянка» рятуватиме поранених на 
передовій, використовуючи кон-
структивну прохідність і мобіль-
ність, пише Kermo.info.

Натхненником ідеї створення 
легкого евакуаційного транспорте-
ра передніх рубежів став керівник 
фонду Ілля Лисенко. Він півроку шу-
кав універсальне авто для коротких 
рейдів на поле бою. 

«Нині в зоні проведення АТО 
поранених вивозимо на дорогих 

З «ВОЛИНЯНКИ» – ВІЙСЬКОВИЙ ДЖИП  

Від «Волинянки» залишилися капот, коробка передач і підвіска

kerm
o.info

іномарках з кліренсом завбільш-
ки з сірникову коробку та одним 
мостом, чого катастрофічно бра-
кує, – каже волонтер. – Звичайно, є 
радянські транспортери передньо-
го краю (ТПК). Але ці старі масивні 
машини мають безліч недоліків: ма-

лий моторесурс, лише 40-сильний 
двигун з невисоким крутним мо-
ментом та недосконалу рульову 
колонку».

Ілля каже, що якось він натра-
пив на легковий тактичний авто-
мобіль для оперативного підроз-

До речі, цей автомобіль за радян-
ських часів складали у версії медич-
ного евакуатора-амфібії.

«Все, що тільки може полама-
тися, має бути доступне у будь-якій 
автомобільній крамниці, – кажуть 
конструктори. – Це не українське 
ноу-хау. Таким напрямком зараз 
перейнялися і західні виробники 
подіб них всюдиходів».

Машину повністю розібрали, 
перебрали й модернізували. Від 
«Волинянки» залишилися капот, ко-
робка передач і підвіска. Форсова-
ний двигун запозичили у ВАЗівської 
«дев’ятки». Спеціально підбирали з 
карбюраторних моделей, бо інжек-
тори на «атомному» пальному дов-
го не живуть.

«Вага машини менша, ніж в 
«американця». З повним баком ва-
жить 1,2 тонни. Хоча рама виконана 
з товстого металу «трійки». Рамою 
можна запросто перерубати трам-
вай, а торсіонною підвіскою вико-
лупувати середніх розмірів пні», – 
жартує Андрій Єленін.

  Катерина ОСТАПЕНКО,
Анна ВОЛОЩУК
Луцьк

про найрідніших

Уже 18 років поспіль другої 
неділі травня українці 
святкують День матері. Цього 

дня усі ми з особливими теплом та 
любов’ю вшановуємо найріднішу 
для кожного людину. Адже саме 
мама має чи не найбільший вплив 
на своїх дітей, виховує, навчає та 
підтримує в найскладніші хвилини. 

Волинські укропівці розповіли про своїх 
мам та про те, за що найбільше їм дякують.

ОЛЕКСАНДР ОМЕЛЬЧУК, 
ДЕПУТАТ ОБЛАСНОЇ РАДИ:

«Найтепліші спогади дитинства нерозрив-
но пов’язані саме з мамою. Скільки ж радості 
було, коли мама водила мене на річку, або 
ж як збирала до школи. Вона підтримувала 
мене в будь-яких ситуаціях. Лише зараз, коли 
сам виховую трійко діток, розумію, скількох 
зусиль та переживань це вартує. Сьогодні я 
намагаюся якомога частіше спілкуватися з 
мамою, бути уважним до кожного її слова, 
адже понад усе мені хочеться віддячити їй 
за підтримку, тепло, за те, що вона донині за-
лишається моєю розрадницею та натхненни-
цею. Дорога матусю, щиро вітаю тебе із Днем 
матері».

МИХАЙЛО ІМБЕРОВСЬКИЙ, 
ДЕПУТАТ ОБЛАСНОЇ РАДИ:

«Для мене, як і для більшості людей, мама 
із самого дитинства й донині є втіленням кра-
си, добра та любові. Коли говорю про маму, 
то завжди думками повертаюся в дитинство. 
Хлопчаком на літні канікули мене завжди 
відправляли із рідної Львівщини до бабусі 

УКРОПІВЦІ ПРИВІТАЛИ МАМ 
З МІЖНАРОДНИМ ДНЕМ МАТЕРІ

з дідусем на Хмельниччину. Там, у селі, мені 
швидко набридали хлоп’ячі забави, попри 
їхню різноманітність, і вже невдовзі сумував 
за домівкою, а особливо – за мамою. Тож і пе-
ретворювалася хвіртка на щовечірнє місце 
очікування на приїзд мами. Один із таких при-
їздів особливо закарбувався в пам’яті. Здава-
лося, що я просто летів, а не біг їй назустріч, 

тепла. Маленькою дівчинкою я зі справжнім, 
властивим лише дітям захопленням дивилася 
на маму. Вона власним прикладом навчила 
мене найголовніших жіночих цінностей, ра-
ціонально ухвалювати рішення, поважати ін-
ших. Мама завжди вчила нас підтримувати та 
допомагати одне одному. Нині ми, діти, вдячні 
їй за кожну пораду, за теплі слова, за те, що 
завжди вчила нас радіти навіть найменшому 
успіху й ніколи не втрачати надію».

ВЯЧЕСЛАВ РУБЛЬОВ, 
ДЕПУТАТ ОБЛАСНОЇ РАДИ, 
РАДНИК ГОЛОВИ ОБЛРАДИ:

«Намагався ніколи не засмучувати маму. 
Вона дуже хотіла, аби я був медиком, бо в 
нашій родині це сімейна справа. Я вивчився 
і працював медбратом, проте вирішив зміни-
ти професію. У тому, що покинув лікувальну 
справу, мама мене підтримала. В усьому, що 
я роблю, намагаюся не розчаровувати її, бо 
бачити мамині сльози – найбільш болюче для 
мене». 

ділу виробництва компанії Polaris 
Industries – модель Polaris Ranger 
MRZR. Відразу зрозумів: це ідеаль-
ний варіант.

«Головними перевагами такого 
автомобіля є легкість, швидкість і 
маневреність. Також авто вирізня-
ється багатоцільовим призначен-
ням – від перекидання групи до 
перевезення вантажів і поранених. 
У концепцію суто медичної машини, 
з огляду на реалії війни на Донбасі, 
додано можливості установки куле-
мета, підствольного ІК-прожектора, 
кулемета обстрілу задньої сфери, 
кріплення для РПГ, що дозволяє ви-
користовувати цей автомобіль як 
розвідувальний», – каже конструк-
тор модернізованої «Волинянки» 
Андрій Єленін.

Коли креслили авто, зважали 
на можливість польового ремонту 
ходової частини та двигуна. Тому за 
основу машини взяли ЛуАЗ-969М. 

Вячеслав Рубльов характеризує свою 
маму як найпозитивнішу людину в світі

Михайло Імберовський у дитинстві 
найбільше сумував за мамою

«Завжди 
дивилася 
на маму із 
захопленням», – 
зізнається Надія 
Хвищун

«Мама завжди підтримувала мене 
в усьому», – Олександр Омельчук

згадую саме ті мамині обійми, і на серці стає 
якось по-особливому тепло. Люба мамо, дя-
кую тобі за безмежну любов та віру в мене! 
Дорогі жінки, сердечно вітаю вас зі святом, 
щиро зичу усім вам пізнати безмірне щастя 
материнства».

НАДІЯ ХВИЩУН, ДЕПУТАТ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ:

«У дитинстві мама завжди була для мене 
втіленням доброти, любові та сердечного 

а вона міцно-міцно 
пригортала мене 
до себе. Нині, через 
багато років, коли в 
житті трапляються 
труднощі, я завжди 
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  Наталія ЛЕГКА
Старовижівський район

крізь призму часу

невигадана історія

щоб пам’ятали

СТОЯВ У СИНОВОМУ МЕДСАНБАТ...

Марія та Йосип 
Стриженкови 
були зв’язковими 

в партизанському 
загоні Федорова, який 
дислокувався поблизу 
села Сереховичі. 

Ризикуючи власним життям, 
дівчина вирушала до лісу, запліта-
ючи в коси записки з інформацією 
про дислокацію ворога. Однієї ночі 
їхню хату в Старій Вижівці оточили 
озброєні люди. «Бандерівці», – здо-
гадалася мати й коли розпочалася 
стрілянина, наказала дітям утікати. 
Йосип вистрибнув у вікно і зник в 
темені ночі. За ним – Марія. Прича-
їлася під риболовними снастями за 
хлівом і притихла. Відчула єством, 
що поряд нікого, і щодуху побігла 
якнайдалі, пригинаючись попід ти-
нами, а вже потім довідалася, що 
батька та матір розстріляли. Їхню 
сім’ю виказала сусідка, що була 
пов’язана з лісовими хлопцями, 
якій довірилася Маріїна мама. У се-
лище дівчина вже не повернулася, 
залишилася в партизанському за-
гоні. А коли лінія фронту посунула-

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.

ся до Поліського та Брунетівки, де 
бої за визволення Старовижівсько-
го району були особливо жорсто-
кими, Марія Кирилівна потрапила 
в 79-й окремий медико-санітарний 
батальйон, що розмістився в синів-
ській школі. Після війни ще довго 
снилися їй жахіття того часу. «Васю, 
Васю!» – кричала серед ночі, а рідні 
не могли збагнути, якого Васю кли-
че жінка, тож згодом розповіла, що 
якось із поля бою привезли в мед-
санбат пораненого солдата, без 
рук та ніг, обпеченого, понівечено-
го. У ньому ледве жевріло життя. 
Звісно, медики не могли його вря-
тувати. А молода санітарка Марія, 
дивлячись на страждання солдата, 
закарбувала в пам’яті той образ на 
все життя.

Усе менше й менше залишається 
в Синовому людей, які пам’ятають 
про синівський медико-санітарний 
батальйон, у якому в квітні 1944 
року померли 49 визволителів ра-
йону від ран, несумісних із життям. 
В основному це бійці Першої Брест-
ської стрілецької дивізії, серед 
яких – люди різних національнос-
тей: Михайло Гайдук, Леонард Ігаут, 
Сашеязбек Кутибеков, Кузьма Ми-
хайлов, Самбай Османов, Михайло 

  Наталія ЛЕГКА

Денис збирався на 
полювання не з 

власної волі. Вистежувати 
дичину він не любив, 
його пригнічував цей 
ритуал, тому завжди 
брався за рушницю з 
великим небажанням. 
Хіба що перевіряльники 
навідувалися в лісництво, 
тоді доводилося 
супроводжувати їх вглиб 
правічного лісу, щоб 
походили за болотною 
птицею чи диким кабаном.

Але сьогодні він мав бути в най-
кращій формі, бо то не звичне по-
лювання, а своєрідні оглядини: його 
обласний начальник Степан Васи-
льович збирається віддати за Де-
ниса єдину доньку. Тобто це Оксана 
вибрала хлопця, з яким навчалися 
в лісотехнічному інституті, загнала 
в глухий кут своєю настирливістю і 
висунула умову: або він бере її за-
між, або летить з роботи. Спокійний 
від природи помічник лісничого не 
знав, що робити. Та й порадитися не 
було з ким, адже зростав сиротою. 

НА ПОЛЮВАННІ ЗУСТРІВ... КОХАННЯ

ЛИТВИНЕНКО – 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА, ЯКИЙ 
РОЗБУДОВУВАВ ЛУЦЬК  

військовополонених, де вони й зи-
мували. 

– Їх там було дуже багато, – зга-
дує Яків Іванович. – І помирало чи-
мало. Поміж лісу виднілося безліч 
березових хрестів – так ховали по-
мерлих полонених.

Коли німців вивезли зі Смолен-
ського, синівські хлопчаки, серед 
яких був і Яків Іллюк, з цікавості по-
далися на місце, де стояв табір. 

– Але нічого цікавого там не 
знай шли, – розповідає чоловік. 
– Тільки вошей понабиралися в ба-
раках. Довелося здирати з кошари 
солому, палити її, щоб хоч якось по-
збавити себе від цієї пошесті.

 – Кілька років тому представни-
ки Німецької Народної Спілки про-
водили розкопки на місці табору 
для військовополонених німців, – 
пригадує староста Синового Русла-
на Гочачко. – Здійснили ексгумацію 
останків загиблих із 96 могил, у ба-
гатьох знайшли жетони, за якими 
можна встановити прізвища помер-
лих. Німців перепоховали у Жовк-
вівському районі на Львівщині. 

Такі розкопки Німецька Народ-
на Спілка проводила і в Старій Ви-
жівці, Дубечному, Галиній Волі та 
інших села району.

Попов, Михайло Просвіров, Петро 
Тихонов, Петро Чернов, Мелекул 
Сатаров... Усі їхні імена великими 
літерами вписані в історію нашого 
краю.

Синівські старожили згадують, 
як із госпіталю текла рікою кров, як 
Макар Артемук підводою вивозив 
померлих на місце поховання. Там 
нині стоїть пам’ятник на честь за-
гиблих. Колишній директор школи 
Петро Масло був ініціатором ство-
рення музею історії села та Книги 
пам’яті, в яку занесено імена полег-

лих за його визволення та одно-
сельчан, що загинули під час Другої 
світової війни. Допомагала йому в 
цій хорошій справі тодішня піонер-
вожата Катерина Репета.

– Пам’ятаю, як німецький літак 
кілька разів бомбив госпіталь, – 
розповідає Яків Іллюк, – але лише 
один раз бомба впала неподалік від 
нього.

Чоловік розповідає й про те, що 
кілометрів за шість від Синового, в 
лісі, в урочищі Смоленському було 
облаштовано табір для німецьких 

З друзями поділитися – засміють. А 
тепер слово за майбутнім тестем, 
який відкривав молодому спеціа-
лісту широкі перспективи.

Кортеж мисливців вирушив до 
лісу у всеозброєнні. Денис сидів в 
авто з колегами та молодою русяв-
кою, яка розпитувала про таємниці 
поліської глибинки, тримаючи при 
собі сумку з усіляким мисливським 

начинням. «Невже така дівчина 
здатна стріляти по качці?» – поду-
мав Денис. 

Його здогади перервав сигнал 
про зупинку. Вийшли з машини, 
розподілили обов’язки і розси-
палися по лісу. Денис причаївся 
за величезним терновим кущем, 
вслухався у кожен звук, тримаючи 
рушницю напоготові. Він мав стрі-

ляти, щойно над ним пролунає ка-
чиний крик. Раптом почув, як десь 
поряд затріщали хащі й щось важ-
ке заборсалося в замуленій воді. 
Не встиг і оком кліпнути, як перед 
очима постали два здоровенні сви-
нячі клики. «Кабан», – хлопця ніби 
кинуло на розпечені жарини. Вепр 
неквапливо ішов прямісінько на 
нього, а юнак не міг натиснути на 
гачок. Тієї миті в Дениса перед очи-
ма промайнуло все його коротке 
життя, в якому, як він зрозумів, так 
і не знайдеться місця для подвигу. 
Останнім, про що подумав, було 
розгніване обличчя Степана Васи-
льовича. До Дениса кабану зали-
шалося кілька метрів, як пролунав 
постріл. Хлопець присів під кущем 
і заплющив очі в очікуванні лиха, 
однак почув останні хрипи підстре-
леної тварини.

– Ти як? – над Денисом стояла 
русявка. – Не бійся, кабан вже й 
кроку не ступить... – додала, по-
правляючи на собі патронташ.

– А ти як добропорядний па-
рубок маєш запропонувати руку і 
серце своїй рятівниці, – невідомо 
звідкіля взявся біля впольованого 

вепра Степан Васильович, обдивля-
ючись трофей. Він поплескав хлоп-
ця по плечу: – І не переймайся, моя 
Оксанка давно передумала виходи-
ти за тебе заміж. Між нами кажучи, 
знайшла якогось чергового кавале-
ра. Вона у мене – немов вітер, сам 
знаєш. Ти хлопець добрий, бач, на-
віть на звіра руки не підняв, хоч міг 
опинитися в ролі жертви. Наречену 
собі іншу знайдеш. Ти-но до Діани 
придивися, вона ж тобі життя вря-
тувала. А на полювання змалку хо-
дить, тому така влучна.

Після подвійної юшки та доброї 
чарки гості роз’їжджалися. Оговтав-
шись, Денис наважився підійти до 
дівчини – прес-секретаря обласно-
го управління лісового та мислив-
ського господарства – й подякувати 
за порятунок. У лагідних сірих очах 
Діани він не побачив жодної крап-
лини іронії з приводу його невда-
лого полювання, чого найбільше 
боявся.

– Не переймайся, – заспокоїла 
його дівчина з рушницею. – Наступ-
не наше полювання проведемо з 
кошиками в руках. Кажуть, у вас білі 
гриби ростуть черенями.

zphotography.com

Н
аталія Легка

ЗОШ І-ІІ ступеня села Синове, в якій у далекому 1944 році 
розташовувався 79-й окремий медико-санітарний батальйон

Врятувала життя майбутньому чоловікові

Відійшов у вічність голова 
Луцької міської ради 
народних депутатів і 
виконавчого комітету 
(1979-1984 рр.) Костянтин 
Литвиненко.

Усе життя Костянтина Васильо-
вича, його професійна діяльність 
пов’язані з обласним центром Воли-
ні. Народився у 1930 році в Луцьку у 
сім’ї робітника, батько був столяром. 
Здобув середню освіту, в 1949-1954 
роках навчався у Київському орде-
на Леніна державному університеті 
імені Т. Г. Шевченка. Після його за-
кінчення обіймав високі партійні 
посади, працював у системі народ-
ної освіти міста Луцька.

З грудня 1979 до жовтня 1984 
року Костянтин Литвиненко був го-
ловою Луцького міськвиконкому. 

Народився Литвиненко за Поль-
щі. Вищу освіту здобув у часи СРСР. 
Був очевидцем горбачовської пере-

будови й розпаду радянської імпе-
рії. Дочекався і незалежної України. 

Костянтин Литвиненко відзна-
чав, що з усіма керівниками вмів 
порозумітися. Казав, що кар’єрною 
драбиною піднімався самотужки, 
без допомоги волохатої руки. 

Саме він назвав кінотеатр «Про-
мінь», магазин «Олеся», вулицю 
Паркову.  

За Литвиненка будували ДПЗ, 
завод  «Іскра», міський аеропорт у 
Крупі. Розбудовувалося й місто. Що-
річно квартири отримували 1200-
1400 лучан. 

Після успішного керування міс-
том Литвиненко рік і чотири місяці 
провів за ґратами за хабар (мовляв, 
узяв хабар 300 рублів і банку ікри за 
ордер на квартиру). А згодом отри-
мав на руки вирок Верховного Суду 
СССР, яким було скасовано звину-
вачення. Після цих подій Костянтин 
Васильович працював шкільним 
логопедом. 

До останніх днів колишній мер 
жив у тісній двокімнатній квартирі в 
центрі Луцька. 

Луцьк

lutskrada.gov.ua

Костянтин Литвиненко
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В УКРАЇНІ НЕМАЄ 
ПРОФЕСІЙНОГО 
СПОРТУ

  Юрій КОНКЕВИЧ

Уже давно стежу за 
спортом у всіх його ви-
явах. Це не тільки звич-
ний український футбол, 
але й інші ігрові види. У 
Луцьку нині вони на при-
стойному як для Украї-
ни рівні. Є баскетбол та 
волейбол, численні ліги 

з футзалу, трохи менше популярності у 
хокею, жевріє, але таки існує гандбол. 
Відповідно, спостерігаю за усіма ліга-
ми, в яких змагаються наші. Тому маю 
невтішний висновок: в Україні профе-
сійного спорту немає. І навіть відсутні 
передумови, щоб він з’явився.

Більшість клубів можна назвати при-
ватними чи напівдержавними кіосками, 
які тримаються на ентузіазмі й грошах 
окремих людей. Поки їм цікаво, клуб 
буде існувати. Щойно комусь набридне 
утримувати чи колупатися у проблемах, 
клубу швидко не стане, або ж він потро-
хи деградує. Звісно, у спорті чи бізнесі 
часто саме так і влаштовано, але успішні 
люди скрізь намагаються створити хоч 
якусь структуру.

Та не в нас. В Україні більш успіш-
ним є аматорський підхід до організації 
спортивних клубів. Якась забезпечена 
людина збирає команду з назвою сво-
єї компанії, вкладає в це гроші та хоче 
отримувати радість. 

Інша прикрість – відсутність уболі-
вальників. Їх украй мало, бо спорт поки 
програє торговим центрам та нічним 
клубам. А без уболівальників будь-які 
змагання перетворюються з професій-
них на аматорські.

В Україні культури вболівання ще 
немає, її треба створювати на руїнах 
радянського масового спорту. Просто 
ми часто не розуміємо, навіщо підтри-
мувати когось незнайомого? Якусь там 
команду і її здобутки та поразки. Тим 
більше, що учасники процесу – гравці 
й тренери – часто не розуміють і глузу-
ють, коли вболівальники кажуть, а жур-
налісти пишуть, що клуб – це вони, а не 
гравці. Бо в ідеалі так і має бути: керів-
ництво, гравці та вболівальники – одна-
кові представники клубу.

Але ж як підтримувати і фанатіти за 
чиїсь приватні кіоски-клуби, які завжди 
можуть зникнути за волею власників? І 
взагалі – навіщо вболівальники таким 
клубам? Ще колись почнуть стверджу-
вати, що це їхній клуб, і щось вимагати. 
Власники не хочуть ділити свою іграшку 
ні з ким. Вони ж її створювали для себе 
улюблених.

Господарі клубів можуть бути затя-
тими одноосібниками, але доки не зро-
зуміють, що, крім команди, вони мають 
запрошувати на змагання ще й уболі-
вальників, більшість спортивних ліг за-
лишаться аматорськими турнірами, на 
матчах яких гравців, їхніх дівчат, суддів 
та охоронців порядку буває більше, ніж 
уболівальників.

Інший парадокс – спортсменам лег-
ше грати в таких умовах. У порожній залі 
чи на порожньому стадіоні. А коли при-
ходить поважна аудиторія, це ж треба 
із себе витискати останні соки, спробуй 
схалявити, якщо твоє прізвище скан-
дують. Але поки більшість спортсменів 
живе в інших умовах. Тому цілком нор-
мальними для них можуть бути слова на 
кшталт «я інтерв’ю не даю» або «не хочу 
щось розповідати, це не на фарт».

Найсумніше в усій цій ситуації те, 
що в Україні насправді люблять спорт і 
ще навіть вміють готувати спортсменів 
високого ґатунку. У баскетболі й волей-
болі, футзалі й гандболі є таланти і тре-
нери, які вміють їх розвивати в жахли-
вих умовах сучасного дитячого спорту. 
Залишилося тільки збагнути ситуацію і 
створювати саме спортивні клуби, а не 
вболівати за те, що хтось створив для 
себе красивого.

рефлексія війна? ні, не чули ЖІНОЧУ ЗБІРНУ УКРАЇНИ 
З БІАТЛОНУ ОЧОЛИВ 
РОСІЯНИН-ДОПІНГІСТ

volynnew
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Жіночу збірну України з 
біатлону після невдач у 
сезоні 2017/18 очолив 

російський тренер Андрій 
Прокунін. Таке рішення ухвалила 
спеціально створена комісія 
Федерації біатлону України.

Попередні два сезони Прокунін працю-
вав старшим тренером чоловічої і жіночої 
збірних Південної Кореї, готуючи команди до 
домашньої Олімпіади в Пхьончхані.

Москвичу Андрію Прокуніну 7 травня ви-
повниться 40 років. Він у минулому сам був 
досить відомим біатлоністом – багаторазовий 
чемпіон Росії, переможець Універсіади-1999, 
дворазовий чемпіон світу з літнього біатлону 
(2000 і 2013 рр., естафети). У 2009 році його 
дискваліфікували на два роки за вживання 
допінгу.

Разом із Прокуніним українську команду 
поповнять два фахівці, покликані посилити 
сервіс-групу збірної. До тренерського штабу 
жіночої збірної також увійшли колишній стар-
ший тренер збірної України з лижних перего-
нів Валерій Лесніков і досвідчений білорусь-
кий наставник Володимир Махлаєв. Також 
продовжить працювати з командою Григорій 
Шамрай.

«Зараз багато команд мають проблеми з 
призначенням тренерів, ті ж збірні Норвегії 
та Чехії досі перебувають у підвішеному ста-
ні. Ми вирішили довірити команду молодому 
амбітному фахівцю зі свіжим тренерським по-
глядом, який готовий повністю віддаватися 

правильний релаксбаскетбол

гребля

легка атлетика

смішне поряд

24tv.ua

Київська область

Лікарі Любомльської ЦРЛ Леонід Луць 
і Микола Абрамчук у складі збірної Волині 
і Рівненщини зіграли в чемпіонаті Украї-
ни з футболу серед лікарів. Він відбувся у 
Виш невому, що під Києвом.

Медики в такий спосіб по-правильно-
му знімають щоденні стреси. На турнірі 
змагалися дев’ять команд. Наші футболіс-
ти у груповому турнірі зіграли внічию 1:1 
зі збірною Поділля, з рахунком 1:0 пере-
могли спортсменів Дніпропетровщини і з 
першого місця вийшли до фінального ета-
пу. Тут вони, на жаль, поступилися киянам 
(0:1) та львів’янам (0:4) і стали бронзовими 
призерами чемпіонату.

Варто зазначити, що чемпіонат Укра-
їни серед лікарів був одним з етапів під-
готовки до чемпіонату світу, який відбу-
деться 30 червня – 8 липня у Празі. Торік 
на цьому турнірі виступав любомльчанин 
Микола Абрамчук.

Дніпро

Байдарочниця збірної України Ма-
рія Повх із Луцька виграла Кубок України 
пам’яті Юлії Рябчинської, який відбувся у 
Дніпрі. Волинянка перемогла в одиночці 
на дистанції 500 м, де уславлена спортс-
менка стала олімпійською чемпіонкою. 

Марія в запеклій боротьбі вирвала вік-
торію, випередивши суперницю лише на 
мить – 0,19 секунди. Крім цього, Повх ви-
грала й змагання у складі четвірки. У ній 
змагався практично склад збірної України.

Із перемогою повернувся додому й лу-
чанин Олександр Яцюк, який виграв зма-
гання у каное серед юніорів.  

ЛЮБОМЛЬСЬКІ 
ЛІКАРІ – ТРЕТІ В 
УКРАЇНІ

ПОВХ РОЗПОЧАЛА 
СЕЗОН З ПЕРЕМОГ

Новостворена луцька баскетбольна ко-
манда «Старий Луцьк» феєрично завершила 
чемпіонат у Першій лізі. Третій за силою бас-
кетбольний дивізіон країни лучани вигра-
ли, причому в матчах плей-оф практично не 
залишали суперникам шансів. Півфінальну 
та фінальну серії «Старий Луцьк» виграв на-
сухо – по 2:0.

У першій домашній грі «Старий Луцьк-
Університет» здобув упевнену перемогу над 
«Вінницькими Зубрами» з рахунком 89:66. На 
виїзді підопічні Володимира Журжія виграли 
з перевагою в 13 очок (73:86) і підняли над го-
ловами кубок чемпіонів Першої ліги. 

роботі», – сказав Бринзак.
Сам росіянин визнав складнощі зі сприй-

няттям його українськими вболівальниками.
«Звичайно, я розумію реакцію частини 

українських вболівальників на моє призна-
чення. Розумію також, що змінити думку лю-
дей буде складно», – сказав Андрій Прокунін 
у коментарі «Укрбіатлону».

«Я хочу сказати, що робота зі збірною 
України – це певний професійний виклик для 
мене. Це цікаво й водночас неабияк хвилює. 
Відповідальність при цьому колосальна, хо-
четься ж на фініші показати максимальний 

результат», – додав він.
У сезоні 2017/2018 жіночу збірну України 

очолював Урош Велепец, і результати коман-
ди були невдалими – без нагород на Олімпі-
аді, два срібла і п’ять бронз на етапах Кубка 
світу, жодної української біатлоністки в топ-
10 і лише шосте місце команди в загальному 
заліку за підсумками Кубка світу. Велепец пе-
рейшов до збірної Словенії.

Президент ФБУ Володимир Бринзак, як ві-
домо, підтримує тісні взаємини з російськими 
колегами і до останнього хотів повезти укра-
їнську збірну на етап КС у Тюмень.

«СТАРИЙ ЛУЦЬК» – 
ЧЕМПІОН ПЕРШОЇ 
ЛІГИ УКРАЇНИ!

«Старий Луцьк» поволі розпочинав 
чемпіонат, але на фініші розкочегарився 
і змітав суперників з майданчика

На українську збірну очікує трансформація 
під керівництвом нового тернера

Фініш фінального заходу

Китай

Літній сезон волинські легкоатлети роз-
почали результативно. З Командного чемпіо-
нату світу зі спортивної ходьби, який відбувся 
минулого вікенду в Китаї, волиняни привезли 
дві нагороди. 

У Танцані змагалися найсильніші ско-
роходи планети. Іван Банзерук з Каменя-
Каширського фінішував десятим серед чо-
ловіків на 50-кілометрівці. П’ятірка наших 

легкоатлетів, серед яких був ще Ігор Сахарук, 
у загальному заліку виборола срібну медаль.

Ще одна представниця Волині Ва-
силина Вітовщик змагалася на жіночій 
п’ятикілометрівці. Українки у командному за-
ліку посіли третє місце. 

Надія Боровська і Валентина Мирончук 
стартували на 20 кілометрах і в загальному 
заліку наша команда трохи не дотягнула до 
п’єдесталу – четверте місце. 

БАНЗЕРУК, САХАРУК І ВІТОВЩИК – 
ПРИЗЕРИ ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ

ЗАБАНЕНИЙ УБОЛІВАЛЬНИК ВИНАЙНЯВ 
КРАН, ЩОБ ПОДИВИТИСЯ МАТЧ

Туреччина

Що робити, коли грає улюбле-
на команда, а тобі заборонили 
з’являтися на стадіоні цілий рік? 
Найпростіше – подивитися гру по 
ТБ. Можна податися з друзями в 
шинок. Ще більш складно й навіть 
боляче – йти до стадіону, жити ат-
мосферою гри, але в результаті тебе 
однаково не пропустять на арену. 

Але, як виявилося, є й інший ва-
ріант...

Фанат турецької команди «Де-
нізліспор» отримав річну заборону 
на відвідування домашніх матчів. 
Історія замовчує, в чому саме він 
завинив, але чоловік мав причини 

прагнути побачити гру своєї коман-
ди наживо. «Денізліспор», який від-
чайдушно бореться за збереження 
місця в першій лізі Туреччини, при-
ймав безпросвітного аутсайдера 
«Газіантепспор». Господарі виграли 
5:0 й відірвалися від зони вильоту. 
Це був їхній ключовий матч у бо-
ротьбі за виживання, і наш герой 
просто не міг пропустити його.

Тому він орендував (!) підйом-
ний кран, заліз у кошик з прапором 
команди й увесь матч фанатів з дуже 
зручного для себе ракурсу. Все поле 
було як на долоні! Зняти вболіваль-
ника з крана поліція не наважилася, 
адже він нічого не порушував. 

ВІП-ложа для 
забаненого фаната

facebook.com
/m

ariya.povkh

dailym
ail.cоm
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Учіться, щоб зрозуміти, що є справжнім. Стівен Сігал

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗМУСИЛА ЗБОЖЕВОЛІТИ 
КИЇВСЬКІ ЦІНИ НА ОРЕНДУ ЖИТЛА

ВОЛИНЯНКИ 
ПЕРЕМАГАЮТЬ У 
МАРОККО
Марокко

Українська жіноча боксерська збір-
на здобула на Всесвітній гімназіаді в Ма-
рокко сім нагород, серед яких – чотири 
золота. Таким чином наша команда по-
сіла перше місце в загальному медаль-
ному заліку. 

Дві медалі допомогли вибороти 
боксерки з Волині. Одну із золотих на-
город в загальну скарбницю збірної 
здобула спортсменка з Володимира-
Волинського Марія Любух (вагова кате-
горія 60 кг), а її землячка Ірина Боярин 
стала бронзовою призеркою (вагова 
категорія 63 кг). Дівчат у спортивному 
клубі «Любарт» тренує Юлія Семко.

УБОЛІВАЛЬНИК 
ПОЗИЧИВ СВЕТРА 
ВОРОТАРЮ
Уругвай

Незбагненна історія трапилася 
на футбольному чемпіонаті Уругваю. 
Друга команда турніру, знаменитий 
«Пень яроль», завітав у гості до серед-
няка «Прогресо». Перед початком матчу 
з’ясувалося, що адміністратори «Пень-
яроля» забули воротарську форму пра-
вильного кольору, яку затвердили арбі-
три гри.

Тому матч був під загрозою зриву 
або перенесення. Але на допомогу ко-
манді прийшов один з уболівальників, 
який спустився з трибуни й віддав голкі-
перу «Пеньяроля» Кевіну Доусону воро-
тарський светр потрібного кольору.

На знак подяки Доусон не пропустив 
і «Пеньяроль» виграв 1:0 та продовжив 
гонитву за лідером «Насьоналем».

бокс

курйоз

М Команда І О
1 Полтава 32 71
2 Арсенал 32 69
3 Інгулець 32 66
4 Десна 32 65
5 Колос 32 60
6 Рух 32 48
7 Авангард 32 48
8 Гірник-Спорт 32 47
9 Геліос 32 46

10 Миколаїв 32 44
11 Суми 32 39
12 Балкани 32 37
13 Оболонь-Бровар 32 31
14 ВОЛИНЬ 32 30
15 Кремінь 32 29
16 Черкаський Дніпро 32 28
17 Нафтовик-Укрнафта 32 27
18 Жемчужина 32 27

квартирне питання

  Іван БОГДАНОВИЧ

До фіналу Ліги чемпіонів 
залишилося трохи більш 
як місяць, але проблема 
з житлом у Києві на 
вихідні 25-27 травня є 
уже зараз. Доступних 
варіантів обмаль, а ті, що є, 
орендувати можна хіба за 
захмарні гроші. Навіть для 
європейців.

Якби іноземці зараз замовля-
ли житло в інтернеті на сервісах 
Booking.com та AirBnB, то були б не-
приємно здивовані. 

На Booking залишилося кіль-
ка десятків помешкань. Більшість 
з них – апартаменти, які напряму 
здають люди через сайт. Найдешев-
ша ціна для двох осіб – 8 тис. грн за 

прем’єр-ліга

30-й тур 
 «Динамо» – «Маріуполь» – 

1:1, «Верес» – «Ворскла» – 0:0, 
«Чорноморець» – «Карпати» – 1:1, 
«Шахтар» – «Зоря» – 2:1, 
«Олімпік» – «Сталь» – 0:2, 
«Олександрія» – «Зірка» – 1:0. 

31-й тур
 12 травня: 

«Зірка» – «Карпати», 14:00; 
«Олімпік» – «Чорноморець», 17:00; 
«Сталь» – «Олександрія», 17:00.
13 травня: 
«Шахтар» – «Верес», 19:30; 
«Зоря» – «Динамо», 19:30; 
«Маріуполь» – «Ворскла», 19:30. 

Турнірна таблиця УПЛ
№ КОМАНДА I В Н П М’ЯЧІ О

1 Шахтар 30 23 3 4 69-22 72

2 Динамо 30 20 7 3 61-24 67

3 Ворскла 30 13 6 11 34-34 45

4 Зоря 30 11 10 9 44-41 43

5 Маріуполь 30 10 7 13 36-39 37

6 Верес 30 7 13 10 27-28 34

7 Олександрія 30 8 15 7 28-26 39

8 Олімпік 30 8 9 13 28-36 33

9 Карпати 30 7 12 11 24-44 33

10 Зірка 30 7 9 14 21-38 30

11 Сталь 30 6 8 16 22-39 26

12 Чорноморець 30 5 11 14 25-48 26

Події 30-го туру УПЛ 
вийшли, як це часто вже 
було, скандальними. Голів 

команди багато не забивали, але 
сперечатися між собою за межами 
поля не забували. І це при тому, 
що за два тури до фінішу ще 
не розв’язано завдання на всіх 
полюсах турнірної таблиці.

Поєдинок між «Шахтарем» і «Зорею» ви-
дав справжній трилер. Мотивована «Зоря», 
яка веде боротьбу за бронзові нагороди (при-
чому фінансово мотивована і третьою сторо-
ною – «Динамо»), довго утримувала нічийний 
рахунок, проте за хвилину до кінця основ ного 
часу гри гірники вирвали перемогу. З ураху-
ванням осічки «Динамо» в грі проти «Маріу-
поля» донеччани практично гарантували собі 
чемпіонство. Це може статися вже у наступ-
ному турі, коли гірники приймуть розібраний 
на деталі «Верес». 

Але усе смажене в матчі «Шахтаря» і 
«Зорі» розпочалося після гри. Головний тре-
нер луганської команди Юрій Вернидуб про-
вів паралелі між пропагандою Третього рейху 
і каналом «Футбол»: «Під час війни у Гітлера 
рупором був Геббельс. Зараз же канали «Фут-
бол» – рупори «Шахтаря». Наставник гірників 
Паулу Фонсека теж за словом в кишеню не 
поліз: «Вірю в професіоналізм гравців «Зорі». 
Але я бачу, як сильно хоче їхній тренер пра-
цювати в «Динамо».

«Зоря» в «бронзовій» гонитві відпустила 
«Ворсклу» на два очка – полтавці на виїзді зі-
грали внічию з «Вересом». У цій заочній дуелі 
все може вирішитися в наступному турі.

Осічка туру – це фіаско «Динамо» в рідних 
стінах проти фінансово мотивованого «Шах-
тарем» «Маріуполя». При цьому «Маріуполь» 
мав солідний і впевнений вигляд, пропустив-
ши тільки після спірного пенальті.

Розбірки тривають і внизу таблиці. 
«Сталь», перемігши на виїзді «Олімпік», по-
кинула останнє місце в турнірній таблиці. 
Своєю чергою, «Чорноморець», зігравши вні-

ФАТАЛЬНА ОСІЧКА 
«ДИНАМО», СКАНДАЛ 
ВЕРНИДУБА І ФОНСЕКИ ТА 
РЕБРОВ НА ФАН-СЕКТОРІ

sport.ua

апартаменти на вулиці Жолудєва 
(це околиця міста). Цікаво, що на ви-
хідні перед фіналом (18-20 травня) 
ціна за ті ж апартаменти – 1400 грн. 
Зростання майже вшестеро.

Але це насправді ще мінімальна 
накрутка. За двомісний номер у го-
телі «Лук’янівський» поряд із метро 
доведеться викласти 45 тис. грн. 
Якщо дивитися на попередні ви-
хідні – ціна 2500 грн. Виходить, про-
гнозований навар – понад 42 тис.

Рекорди б’є готель «Гармонія» 
на Андріївському узвозі. Ціна на 
дні Ліги чемпіонів – 135 830 грн 
(класичний тримісний номер). Цей 
же номер на попередній тиждень – 
2550 грн.

Більший вибір житла на сервісі 
AirBnB. Квартир для винаймання за-
лишилося понад 200, але ціни тут 
не кращі. Можна знайти економ-
варіант біля цирку – за 523 грн за 
ніч. Та водночас є варіанти за понад 
100 тис. грн.

Найдорожче житло з доступного 
за дві доби потягне 310692 грн. Ціна 
на попередній тиждень – 12268 грн. 
Одна з переваг – фантастичне роз-
ташування, поряд з площею Льва 
Толстого, тобто в пішій доступності 
до НСК «Олімпійський».

Середня ціна на AirBnB – близь-
ко 40 тис. грн для двох. Зазвичай 
це житло, яке коштує 6 тис. грн 
за звичайну ніч, але дорожчає до 

20 тис. грн у вікенд Ліги чемпіонів.
Зростання цін під час великих 

подій – нормальна практика для 
всіх міст. Наприклад, у Ліоні на час 
фіналу Ліги Європи ціни зростають 
у середньому вдвічі. Наприклад, 
чотиризірковий Fourvière Hôtel 
ставить ціну на дві ночі (15-17 трав-
ня) 20686 грн. А на інші дати – 
14 тис. грн.

Але українська дорожнеча пе-
реплюнула увесь світ. Ситуація така 
серйозна, що фанати «Ліверпуля» 
заявили про частковий бойкот ки-
ївського фіналу. Їх обурили ціни на 
оренду житла. 

Притулитися в столиці у дні фі-
налів жіночої та чоловічої Ліг чем-

піонів не матимуть де й таємничі 
друзі Президента Порошенка. Під 
час зустрічі з виконавчим дирек-
тором УЄФА Мартіном Калленом, 
який приїхав інспектувати Київ, 
український керівник розповів, що 
проблему з готелями він залагодив 
дуже просто: запросив до себе до-
дому. «У нас такий великий ажіотаж, 
що деяких гостей я поселю вдома», – 
сказав Каллену Порошенко. 

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіо-
нів відбудеться в Києві 26 травня. 
У ньому зіграють «Реал» та «Лівер-
пуль». За два дні до цього відбудеть-
ся головний матч жіночого турніру, 
в якому французький «Ліон» зіграє з 
німецьким «Вольфсбургом».

перша ліга

У «Волині» проблеми. Рукотворні 
та принесені ззовні. Спочатку 
лучани примудрилися безвольно 
програти вдома «Геліосу» 0:1. 
А через кілька днів надійшли 
погані новини з Одеси. Там 
знялася з ліги «Жемчужина», 
і це означає, що «Кремінь», з 
яким «Волинь» рубається за 
право залишитися в Першій лізі, у 
наступному турі отримає три очка 
як технічну перемогу. В такий 
спосіб кременчуцькі футболісти 
отримають 2-очкову перевагу над 
«Волинню». 

Після цієї новини хрестоносці поїхали в 
гості до лідера ліги «Полтави» й на останніх 
хвилинах програли 0:1. 

Іншого виходу, окрім як вигравати два за-

НА ВИХІД З РЕЧАМИ?
«ВОЛИНЬ» – ЗА КРОК ДО ПОНИЖЕННЯ У КЛАСІ

чию удома з «Карпатами», наразі її замикає. 
В обидвох команд однакова кількість очок, і 

питання вильоту з УПЛ вирішиться в двох за-
вершальних турах.

Найзворушливішим моментом туру стала поява колишнього наставника 
«Динамо» Сергія Реброва на фанатському секторі київських ультрас. І треба 
ж такому статися, що його колишня команда втратила найважливіші очки.

  Юрій КОНКЕВИЧ
Полтава

вершальні матчі чемпіонату, у «Волині» немає. 
Можна, звісно, сподіватися, що суперники 
втратять очки. Але це варіант непевний. Най-
ближча можливість у гравців і тренерів «Во-
лині» довести власну професійну здатність 
та показати волю й характер буде в суботу, 
12 травня. Матч проти «Руху» з Винників, за 
який грають колишні лучани Роман Никитюк, 
Олександр Чепелюк та Віктор Хомченко, роз-
почнеться о 17:30.

Головне – в ці дні вистояти, а влітку вико-
нати роботу над помилками і вкотре переван-
тажити клуб. 

Травень такий важкий для «Волині», що 
часто гравцям соромно за результати 

Календар матчів команд 
з підвалу таблиці

33-й тур: 
«Волинь» – «Рух», 
«Кремінь» – «Жемчужина», 
«Нафтовик» – «Черкаський Дніпро».
34-й тур: 
«Гірник-Спорт» – «Волинь», 
«Арсенал» – «Кремінь», 
«Колос» – «Нафтовик», 
«Черкаський Дніпро» – «Суми».

М
икола Затовканю

к
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  Олександр 
КОТИС
hroniky.com

смішного

Він і вона в ресторані.
– Поїхали до мене? – запитав він.
– Ти що, серйозно вирішив, що зможеш 

затягти мене в ліжко за вечерю й кілька де-
шевих коктейлів?

– Хм... Офіціанте, рахунок окремо, будь 
ласка!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Чому росте живіт? Та тому, що дупа не 
гумова!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Доню, з’їж котлетку за татка! А тепер 
картопельку за маму!

– Мамо, припини! Мені тридцять ро-
ків!

– Не кричи на матір! Тридцять років їй! 
А закушувати так і не навчилася!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Вчора воював з депресією. Друзі підно-
сили боєприпаси.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Маленька дівчинка вийшла до гостей 
із дитячої, тримаючи в руках аркушик із 
калякою-малякою:

– Що це таке?
Гість: 
– Конячка?
Дівчинка – до іншого гостя: 
– Що це таке?
Гість: 
– Мм... Квіточка? Ось пелюстки в неї, а 

ось стебло... Ні?
До третього гостя: 
– Що це таке?
Гість: 
– Мені видається, що це метелик. Тіль-

ки що ж це в нього одне крильце таке кри-
ве?

До п’ятого, шостого, сьомого... Нареш ті 
всіх опитано. Дівчинка озирає гостей, під-
німає аркушик вище й холодно повідом-
ляє:

– Придурки. Це тест Роршаха.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Любий! Скажи ще раз, будь ласка, три 
мої улюблені слова.

– Я тобі куплю...

№

Жартівливий гороскоп на 10 – 16 травня
Овен (21.03 – 20.04)
Євгеній Ткачук 
7 квітня 1970 р.
Депутат Луцькради, бізнесмен
Удар під дих виявиться таким 
болючим, що надумаєте 
навіть змінити сесійну залу на 
боксерський ринг. Відчиніть 

кватирку ширше – туман в очах розвіється, 
а на зміну дурним думкам прийде стійкий 
присмак реваншу. 

Телець (21.04 – 21.05)
Віктор Богатир 
11 травня 1969 р.
Головний тренер ФК «Волинь»
Пошуки мотивації закінчаться 
дуже скоро, адже не можна 
набрати живильної сили з 
висохлої криниці. Зорі радять 

спробувати себе в регбі чи кьорлінгу. 
Можливо, варто почати все з нуля в іншій 
галактиці. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Микола Яручик 
28 травня 1980 р.
Депутат Луцькради, бізнесмен

Є шанс розважитися 
ворожіннями на ромашках – 
люблять чи не люблять вас 
у рідному полі? Ймовірно, 

замість того, щоб довго розвіювати 
перестороги та сумніви, вигідніше налаго-
дити контакти із вчорашніми ворогами.

Рак (22.06 – 23.07)
Григорій Недопад 
23 липня 1981 р.
Перший заступник 
міського голови Луцька
Зробите щось хороше, 
добре й вічне. Доведеться 
заповнювати прогалини у 

молодій команді. Зорі радять при цьому 
зважати на те, що хороша людина – це ще 
не професія. Не завадить знову почати 
підтримувати гарну фізичну форму. 

Лев (24.07 – 23.08)
Володимир Пащенко 
4 серпня 1972 р.
Керівник «12 каналу»
Ймовірне зародження 
нового сонця поряд 
з вашим, яке спробує 
засліпити новими ідеями 

решту планет. Вам буде чим перейматися, 
коли прокинетеся: в ефірі мовчанка, а з 
рекламою – самі обіцянки.

Діва (24.08 – 23.09)
Юрій Савчук 
22 вересня 1967 р.
Народний депутат
На роботі чекає успіх. Проте 
сприяння самих лише сил 
зверху замало для доброго 
результату. Аби отримати 

бажане, доведеться докласти чимало 
зусиль. У важливій справі прислухайтеся 
до порад інших, але остаточний висновок 
робіть самостійно.

Терези (24.09 – 23.10)
Ігор Алексєєв 
1 жовтня 1972 р.
Член виконкому Луцькради
Вам відкриють важливу 
таємницю. Не базікайте! 
Після роботи обов’язково 
відпочиньте на природі. 

Дістанете цікаву пропозицію від впливової 
людини. Саме час показати колегам і 
керівництву, на що ви здатні. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Яна Беломоїна 
2 листопада 1992 р.
Велосипедистка
Варто запастися терпцем 
для всіх доброзичливців 
і часником для ворогів. 
Найважче буде не злетіти 

з небес. Тому зорі нагадують, що занадто 
високо задертий ніс може обернутися 
стрімким падінням.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Олег Кіндер 
10 грудня 1960 р.
Міський голова Ковеля
Зробити «ньювасюки» знову 
заважатимуть підступи 
недолугої опозиції. Стрільцям, 
утім, доведеться боротися 

більше із власним его. Воно постійно 
стверджує, що краще – ворог хорошого. У 
таких суперечках промайне і цей тиждень. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Анатолій Грицюк
2 січня 1955 р.
Депутат Волиньради
Сни не змінюватимуться 
і вас не змінюватимуть: 
жаби, ЗМІї та інша 
контрреволюційна нечисть. 

Терміново приборкуйте свою уяву, бо скоро 
прокидатиметеся із якоюсь русалкою на 
сусідній подушці! 

Водолій (21.01 – 19.02)
Степан Івахів 
24 січня 1968 р. 
Народний депутат, бізнесмен
Найкраще виходитиме лити 
воду в порожнечу. Сонне 
споглядання на те, що коїться 
навколо, закінчилося. Тому 

жахи зі сновидінь переповзуть в реал. Якщо 
привидиться уночі маленький бородань, 
кличте пацанів і мовчки лупцюйте його.

Риби (20.02 – 20.03)
Володимир Гунчик 
9 березня 1958 р.
Екс-голова Волинської 
облдержадміністрації
Печальні серенади не для 
вас. Нарешті можна законно 
нічого не робити. Вам ще 

трохи погикається від згадок незлим тихим 
про останні плавання серед айсбергів та 
акул. Тиждень обіцяє бути мрійливим. 

ЯК ПО НОТАХОЛЬГА КОСАЧ 
ВИШКРЯБАЛА СВОЄ 
ІМ’Я НА СТІНІ 
ЗАМКУ ЛЮБАРТА

колесо історії

Якщо гуляти попід 
стінами Замку 

Любарта в Луцьку 
зовні, то можна 
знайти цеглинку 
з написом «1891. 
Ольга Косач». Це 
своєрідне свідчення 
перебування родини 
Косачів у Луцьку. 

Ця унікальна цеглинка 
на зовнішній стіні замку – 
одна із багатьох, які форму-
ють цікаве явище замкових 
автографів. Вони датовані 
щонайменше від 1602 року 
і до кінця ХХ століття.

Ким були ці люди, чому 
писали свої імена, чи мали 
на те якусь іншу причину, 
ніж бажання «житія вічно-

  Григорій ШИЯН 

Уранці приїхав 
я в Березівку. 
Іду вулицею, 

розглядаюся, у кого 
б спитати потрібну 
адресу. Біля одного 
двору на лавці вгледів 
старого з лисою 
головою і бровасто-
вусатим обличчям. 
Підійшов. 

– Скажіть, будь ласка, де 
тут живе оцей чоловік? – по-
дав дідові шматочок газети, 
на якому записав заковирис-
те прізвище. 

– Іван Ку-зю-бер-дієн-
ко, – по складах прочитав 
старий. – Хе! Є такий! Це – на 
горішній вулиці. Чув-пойняв? 
Сідай, чоловіче, зараз роз-
толкую, як по нотах. Дід од-
разу скрутив з моєї газетки 
цигарку. 

– Мабуть, родич? – ви-
дихнув із димом. 

– Та ні. Вчора тільки по-
знайомилися на базарі в Сос-
нівці. Він корову продає, – і 
голосніше пояснив: – Корову 
в нього купити хочу-у! 

– Не кричи, не глухий, – 
відмахнувся старий. – І з очи-
ма – слава Богу! А от із голо-
вою кепсько. Чув-пойняв? 
Що колись було, все-все 
пам’ятаю, а що вчора чи на-
віть сьогодні – ніби вітром 
видуває. Ага-а... Тобі, значить, 
до Івана з коровою... Іди 
отакечки прямо до першо-

го провулка. Звернеш цабе. 
Ліворуч буде урвище – то ко-
лишнє глинище. Я ще паруб-
кував, як з нього брали глину. 
Що то за гли-ина була-а! Жив 
тоді в Березівці гончар Сидір 
Деркач. Ох і майстер бу-ув! 

– Дідусю, я питав за Іва-
на... 

– Деркача звали Сидо-
ром. 

– Нащо мені ваш Сидір! 
Розкажіть, куди мені далі 
йти? 

– А куди тобі треба? Да-
леко? 

– Та до того ж Івана... Ну, 
дав Бог прізвище! Казали, по-
вернути цабе... 

– Цабе? Ну да! Повз гли-
нище. Чув-пойняв? А далі 
буде перехрестя. На розі по-
бачиш хату під оцинкованою 
бляхою. То Галька Шатравка 

живе. Чув? Ні дня замужем не 
була, а народила трьох синів, 
як соколів. Василя, Петра, 
здається, і ще одного. Як так? 

– Дідусю, я ж про Івана 
питав, – почав я втрачати 
терпець. – Де він живе? 

– Іван? Який ще Іва... 
А-а-а... Це, мабуть, Шатрав-
чин наймолодший? Точно, 
Іван! Цей недалечко жиє. Чув-
пойняв? Розтолкую, як по но-
тах. Як підеш отако прямо до 
пошти, а тоді повернеш цоб 
до ставка, то ніяк не минеш 
Шатравчиного подвір’я. 

– Чого б я туди йшов?! – 
скрикнув я. – Ви ж показува-
ли он туди, в протилежний 
бік. 

– Якого біса я туди по-
казував би? – аж образився 
старий.  

– Господи! Мені потрібен 

го» у камені, ми не знаємо. 
Дивимося на шрифти, іме-
на та прізвища, майстер-
ність виконання, читаємо 
дати.

Найбільше написів – на 
стіні між Владичою і Сти-
ровою вежами. Там цегла 
просто всипана ними. Цей 
фрагмент стін виходив на 
болото і води річки Глу-
шець (текла на місці ниніш-
нього Старого ринку), до 
міських будинків було да-
леко. Тож ніхто не міг поба-
чити процесу шкрябання.

Сьогодні таке називали 
б вандалізмом. Та з гли-
бини століть ці маленькі 
витвори стали чимось на 
кшталт маргінесних запи-
сів у давніх документах – 
особливою формою дослі-
дження історії. І тепер вони 
є самобутньою пам’яткою 
минулого.

О
лександр Котис

Напис Ольги Косач на цеглині

не Іван Шатравка, а Іван, який 
продає корову! 

– То тобі потрібен Іван чи 
корова? 

– Та Іван же! Прізвище 
ж на газетці записав. Ви чи-
тали. 

– А де та газетка? 
– Скурили ви її! 
– Отуди к бісу! Кажеш, 

Іван з коровою... Гляди ж, по 
сусідству таких немає. Чув-
пойняв? Є Килина з козою. 
Оно-о хата! 

– Навіщо мені та Килина 
здалася?! 

– І правда, на греця тобі 
та стара карга! – захихикав 
дід. – Ти ж орел! Я тобі таку 
молодичку-у знайду... Ух! 

– Ви знущаєтеся? Я не же-
нитися приїхав! 

– А чого? Ти ж забив мені 
баки, що я й забув, – і рап-
том ляснув себе по лисині. 
– Згадав! Хоч і той... склорєз, 
а згадав! Чув-пойняв? Ти чи 
то козу, чи то корову прода-
єш... А може, теля? Походи, 
попитай – дивись, хтось та й 
купить. 

Я схопився, як ошпаре-
ний, але дід і не кліпнув: 

– Сходи отуди-и... на той 
край. Зайди до Копитенка, 
Обази, Бовтька... Або спитай 
Штанька, Кузюбердієнка...

– Дідусю, – кинувся я до 
старого. – Кузюбердієнко! До 
нього ж мені й треба! 

– Чого ж зразу не ска-
зав? – докірливо похитав го-
ловою дід. – Є такий! Це – на 
горішній вулиці. Чув-пойняв? 
Та ти сядь, зараз розтолкую 
тобі, як по нотах...

kranev.livejournal.com
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10 травня – Семен, Степан, 
Йосип, Марія, Віталій, Іван, 
Георгій, Микола, Сергій, 
Анастасія, Павло, Іларіон
11 травня – Зіновій, Максим, 
Кирило, Анна
12 травня – Артем, Богдан, 
Василь, Іван, Федот, Филимон, 
Арсеній
13 травня – Максим, Микита, 
Яків, Гнат, Клемент, Клим
14 травня – Тамара, 
Марк, Макар, 
Юхим, Герасим, 
Ніна
15 травня – 
Борис, Гліб, Зоя, 
Панас, Роман, 
Давид
16 травня – 
Тимофій, Феодосій, 
Петро, Мавр, 
Микола, Павло

10 травня – Семен, Степан, 
Йосип Марія Віталій Іван
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мент, Клим
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, 
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НЕЛЬСОН МАНДЕЛА ОДРУЖИВСЯ 
ВТРЕТЄ У 80 РОКІВ 

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 3 травня 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 10 – 16 травня

Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

ТРИВАЄ ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТАПЕРЕДПЛАТА
ТИЖНЕВИКА ТИЖНЕВИКА 

98008Передплатний індекс
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3 місяці –  52,8852,88 грн

6 місяців – 97,1697,16 грн

9 місяців –   141,44141,44 грн

12 місяців – 185,72185,72 грн

У травні 1994 року 
Нельсон Роліхлахла 
Мандела здобув 

перемогу на виборах і 
став першим президентом 
Південно-Африканської 
республіки, обраним 
на демократичних та 
несфальсифікованих 
виборах. 10 травня 
відбулася його інавгурація. 

Мандела – відомий борець 
з апартеїдом (політика расової 
дискримінації та гноблення). Його 
засудили й ув’язнили на 27 років 
за участь в підпільній збройній 
боротьбі. 

Народився у сім’ї Тембу – його 
батько був учасником королів-
ської ради, тож Мандела теж мав 
стати королівським радником. 
Його ім’я Роліхлахла мовою кхоса 
(одна з 11 офіційних мов у ПАР, 
якою спілкується 18% населення) 
означає «створює собі неприєм-
ності». А англійське ім’я Нельсон 

Манделі дав учитель-методист у 
школі, куди хлопчика віддали в 
сім років. Педагог назвав його на 
честь британського адмірала Го-
раціо Нельсона. 

У 1952 році, під час навчання 
в університеті Вітватерсранда у 
Йоганнесбурзі, він разом з дру-
гом Олівером Тамбо відкрив пер-

шу юридичну фірму, яку очолили 
темношкірі. Тоді Мандела мав 
лише два роки навчання. Здобути 
повну освіту він зміг лише у 1989 
році (почав у 1939-му).

Під час ув’язнення (із 1964 
року) Нельсону Манделі довело-
ся перебувати у приміщенні роз-
міром 2 на 2,5 м, де були лише ки-

лим на підлозі та відро, аж в 1973 
році в камеру поставили ліжко. 
Він важко працював на вапняко-
вому кар’єрі, до того ж, темно-
шкірих гірше годували. За шість 
місяців в’язню дозволили написа-
ти лише один лист. 

У молодості Нельсон Манде-
ла був боксером, навіть під час 
27-річного ув’язнення щоранку 
виконував вправи. «Мені не по-
добається бокс як насилля, а ін-
тригує те, як людина може пере-
міщати своє тіло, аби захистити 
себе, як будує стратегію нападу та 
відступу», – писав президент ПАР 
у своїй автобіографії.

Нельсон Мандела був тричі 
одружений, мав шестеро дітей і 
понад 20 онуків. Цікаво, що третій 
шлюб президент уклав у 80 років. 
Його обраницею стала Граса Ма-
шел, вдова першого президента 
Мозамбіку, тож вона – єдина жін-
ка у світі, яка була першою леді 
двох країн. 

Борця з апартеїдом 
засудили до 27 років тюрми 

good-tips.pro
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і таке буває

гаманець

витівка

У МУЗЕЇ 
ВИПАДКОВО 
ВИЯВИЛИ 
ГІГАНТСЬКЕ ЯЙЦЕ 
ПТАХА-СЛОНА

Яйце епіорніса (птахи-слони, 
які вимерли) пролежало 

у сховищі Музею науки в 
Буффало понад 50 років. Вчені 
натрапили на нього випадково, 
складаючи каталоги музейних 
експонатів. На коробці була 
позначка – «точна копія», проте 
радіологічний аналіз показав, 
що яйце справжнє і навіть 
містить скам’янілий зародок, 
пише «Навколо світу».

Триметрові епіорніси  важили 
по півтонни. Вони несли яйця, в 150 
разів більші за курячі, мешкали на 
острові Мадагаскар і вимерли в ХVІІ 
столітті через людей. Полювали на 
птахів і крали з гнізд яйця.

Довжина яйця – 30,5 см, діа-
метр – 71 см. Важить екземпляр 
близько 1,3 кг.

Музей купив яйце у 1939 році. У 
1950 році його виставляли на огляд, 
а потім відправили в сховище, де 
неправильно підписали. Так про ек-
земпляр забули на півстоліття. 

За оцінками фахівців, у сві-
ті збереглося лише 40 цілих яєць 
птаха-слона. У 2013 році на аукціоні 
Christie’s в Лондоні яйце епіорніса 
продали за $ 100 тис.

НА МАЛЬДІВАХ – 
ПЕРШИЙ ГОТЕЛЬ 
ПІД ВОДОЮ
На острові Рангалі на 
Мальдівах збудують 
двоповерхову віллу-готель, 
частина якої буде на 5 м 
заглиблена у води Індійського 
океану. Відкриють ї ї цьогоріч у 
листопаді. Будівництво готелю 
Muraka вартуватиме $15 млн, 
передає CNN.

У готелі будуть тренажерний 
зал, бари, басейн, підводна «коро-
лівська» спальня з видом на океан. 
Також під водою будуть вітальня та 
ванна кімната. Загалом у готелі – 12 
ресторанів, барів та спа-салонів.

Muraka є частиною готельного 
комплексу Conrad Maldives Rangali. 
Він розташований на двох приват-
них островах, з’єднаних пішохідним 
містком. 

Площа надводного поверху ста-
новитиме 550 м2, тут буде майдан-
чик для сонячних ванн. Підводна 
секція площею 102 м2 матиме вигну-
тий акриловий купол, що забезпечу-
ватиме 180-градусний панорамний 
вид на морське життя.

Muraka зможе вмістити до 
дев’яти гостей. Готель збудують у 
тому ж стилі, що й підводний ресто-
ран Ithaa, який відкрився в цьому ж 
районі 13 років тому.

екзотичний відпочинок

світ вражає

МОЩІ ПАПИ – В ЛОНДОНСЬКОМУ СМІТТІ 

УКРАЇНСЬКІ ШТРАФИ ДЛЯ 
АВТОМОБІЛІСТІВ МЕНШІ ЗА ЄВРОПЕЙСЬКІ

ПОЦУПИВ У МАМИ 
КРЕДИТКУ Й 
ПОЛЕТІВ НА БАЛІ

ПЕРША МАТУСЯ ФРАНЦІЇ: 
ДОСВІД ДІАНИ ДЕ ПУАТЬЄ 
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Президент Еммануель 
Макрон – не перший 
президент Франції, 

чия кохана жінка годиться 
йому в матері. У добу, коли 
дами після 30 вважалися 
підстаркуватими, Діана 
де Пуатьє закохала в себе 
й до смерті утримувала 
поряд короля Генріха 
ІІ. Він був на 19 років 
молодшим, пише was.
media.

Уперше Генріх зустрів своє 
майбутнє кохання ще хлопчиком. 
1525 року французький король 
Франциск І програв битву при Павії 
та пораненим потрапив у полон до 
іспанців. Він був змушений підпи-
сати договір, за яким відмовлявся 
від багатьох земель, обіцяв випла-
тити великий викуп та одружитися 
з сестрою Карла V Іспанського. На 
заставу виконання зобов’язань 
Франциск передав супротивнику 
синів – Генріха і Франциска.

Принців проводжали всім 
двором. Сіявся дощ, почет від-
сиджувався в каретах. Лише одна 
фрейліна їхала в сідлі поряд і по-
цілувала дітей на прощання. Семи-
річний Генріх запам’ятав красуню. 
Її звали Діаною де Пуатьє.

ВІД ЖАЛОЩІВ ДО 
ЛЮБОВІ

Після повернення з полону 
Генріх попросив, щоб Діану при-
значили його вихователькою з 
етикету. Незабаром вони стали ко-
ханцями. Принцу було 12 років, Ді-
ані – 31. Після шлюбу з правителем 
Нормандії Луї де Брезе вона зали-
шилася вдовою з двома доньками 
й на знак жалоби носила чорний з 
білим одяг. При дворі не турбува-
лися – молодшому синові короля 
трон не світив.

У 14 років Генріх одружився 
зі своєю ровесницею Катериною 
Медічі, але юна дружина його не 
приваблювала. Гладка, смаглява, 
з рідким волоссям і витрішкува-
тими очима, на вигляд вона була 

Готель – лише на дев’ять людей 

старшою за 33-річну суперницю.
Принц не розлучався з фаво-

риткою і після вінчання. Писав вір-
ші, на лицарські турніри виносив 
чорно-білі штандарти, присвячу-
вав їй перемоги. Королівський по-
суд і меблі прикрашали подвійним 
вензелем DH (Diana – Henri).

Тільки за наполяганням фаво-
ритки принц став приділяти увагу 
дружині. Смерть старшого бра-
та наблизила Генріха до трону, а 
Франції був потрібен спадкоємець 
престолу. 1547 року Франциск І 
помер, і Генріх став королем.

ВІН УРЯДУЄ, ВОНА 
КЕРУЄ

Діана була розумною та щиро 
зацікавленою в політиці. По смерті 
чоловіка самостійно вела вели-
чезне господарство, зналася на 

фінансах. Знала, як підбадьори-
ти й підтримати чоловіка. Важ-
ливі питання король без неї не 
розв’язував.

Ніколи у світовій історії кохан-
ка короля не мала такого контро-
лю над державними справами, як 
Діана де Пуатьє. Її статус визнава-
ли іноземні монархи та Папа Рим-
ський, які завели дипломатичне 
листування з фавориткою. Вона 
знімала і призначала міністрів, 
членів королівської ради, канцле-
ра та прем’єр-міністра.

За кохання й поради король 
щедро дякував – коштовностями, 
титулом герцогині де Валентинуа, 
замком Шенонсо та землями. До 
особистого бюджету Діани надхо-
див збір за підтвердження повно-
важень від королівських чиновни-
ків і податок із дзвіниць.

Намагаючись позбутися Пуа-
тьє, дружина Генріха ІІ підшукува-
ла чоловікові нових коханок. Та він 
завжди повертався до Діани.

Здавалося, Діана де Пуатьє 
ніколи не постарішає. Казали, що 
задля краси й прихильності ко-
роля вона продала душу дияво-
лу. У відповідь герцогиня радила 
щоденні купання в холодній воді, 
легкі сніданки, прогулянки верхи, 
відмову від косметики й алкоголю. 
Для свіжості дихання вона постій-
но тримала в роті ароматичну смо-
лу – мирру.

Медики в цей час рекоменду-
вали митися якомога рідше, щоб не 
ослаблювати імунітет. Дами обли-
валися парфумами, щоб перебити 
дух немитого тіла, носили блохо-
ловки, не чистили зуби й не корис-
тувалися туалетним папером.

ЗОЛОТА ДАМА
Роман з королем тривав ще 20 

років. У 1559 році Генріх ІІ загинув 
на лицарському турнірі – спис су-
перника зламався, й уламки вда-
рили в прорізи шолома. Діані було 
вже 60. Нарешті Катерина Медічі 
змогла поквитатися й наказала їй 
відійти від двору.

Решту життя – сім років – гер-
цогиня провела у своєму замку 
Ане, до смерті зберігши дивовиж-
ну красу. Після смерті тіло забаль-
замували та поховали в усипальні 
міського собору. Під час Французь-
кої революції храм зруйнували, 
кістки скинули в спільну могилу.

У 2008 році на кладовищі про-
водили археологічні розкопки. 
Ученим вдалося з високою долею 
ймовірності ідентифікувати остан-
ки Діани де Пуатьє. Виявилося, що 
норма вмісту золота в її волоссі та 
кістках перевищена в 250 разів. 
Імовірно, Діана за життя вдавала-
ся до послуг алхіміків і пила зілля 
із золотом, що тоді вважалося дже-
релом молодості та краси.

Діана де Пуатьє. Школа Фонтенбло, 1550 р.

w
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В Австралії 12-річний хлопчик після 
сварки з батьками вкрав мамину 
кредитну картку й сам полетів на Балі, де 
відпочивав чотири дні, пише 9news.

Хлопець знайшов в інтернеті можливість 
перельоту наодинці без дозволу батьків і за-
бронював подорож на острів. В аеропорту 
він скористався касою самообслуговування 
й сів на рейс із Сіднея до Перта, а звідти – до 
аеропорту Денпасар на Балі.

За словами підлітка, в аеропорту Перта 
ніхто не запитав, чому він сам.

«У мене попросили тільки студентський 
ID і паспорт на доказ того, що мені виповни-
лося 12 років і я навчаюся в середній шко-
лі», – каже малий.

Батьки з’ясували, що хлопчик не був у 
школі, повідомили правоохоронцям про 
його зникнення. Мати була шокована, коли 
дізналася, що її син покинув країну.

Коли юного австралійця знайшли, він 
жив у чотиризірковому готелі All Seasons. Як 
тільки правоохоронці встановили його міс-
це перебування, школяра відразу відправи-
ли додому до Сіднея.

У смітті, зібраному в центрі Лондона, 
знайшли невеликий шкіряний футляр, 
що містить фрагмент кістки, який є 
реліквією Святого Климента, Папи 
Римського, якого вбили майже дві 
тисячі років тому.

Як повідомляє The Guardian, коробка, запе-
чатана червоним воском і перев’язана мали-
новими шнурами, містила фрагмент кістки під 
скляним куполом зі смужкою паперу з написом 
Oss. S Clementis – кістка Святого Климента.

Святого Климента приблизно в 100 році 
н. е. вбив римський імператор Траян. Його 

В Україні штрафи за порушення ПДР 
у перерахунку на бензин набагато 
менші за ті, які сплачують жителі 
країн ЄС, інформує Gazeta.ua.

Так, в Україні штраф за значне перевищен-
ня швидкості складає €16. Це еквівалентно 
19 л бензину. У Польщі – 88 л, у Чехії – 168 л, 
у Німеччині – 197 л, в Австрії – 1863 л, а в Іта-
лії – 365 л.

Крім того, за порушення правил обгону 
в Україні покарають на €13 або 15 л палива. 
У Польщі – 53 л, в Чехії – 168 л, у Німеччині – 
205 л, в Австрії – 60 л, в Італії – 59 л.

Щоправда, близькі до європейських укра-
їнські суми штрафів за водіння в стані алко-
гольного сп’яніння. Це €315 або 370 л бензину. 
У Польщі – це 128 л, в Чехії – 84 л, в Німеччині – 
410 л, в Австрії – 256 л, а в Італії – 365 л.

прив’язали до якоря й кинули в море біля бе-
регів Криму. Климент I був третім Папою Рим-
ським після святих Петра й Ліна.

theguardian.com

gazeta.ua

Климент I – третій Папа Римський 
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