
ВОЛИНЯНИН 
ВОЮВАВ І В 
УГОРЩИНІ, 
І В ІРАНІ

Із кожним роком 
усе менше стає 

очевидців Другої 
світової війни. Ці 
люди пам’ятають 
події, про які не завжди розповідали 
підручники історії.

ВАКЦИНАЦІЯ ПО-НОВОМУ: 
ЯКІ ЗМІНИ ЧЕКАЮТЬ 
НА УКРАЇНЦІВ

Міністерство охорони здоров’я 
України хоче ввести нові правила 

вакцинації. МОЗ пропонує об’єднати 
імунізацію проти гепатиту В зі 
щепленням проти дифтерії, правця, 
кашлюку та поліомієліту. 

ОПЕРНИЙ СПІВАК 
ІЗ ФІЛАДЕЛЬФІЇ 
СТАВ ДИЯКОНОМ 
У ЛУЦЬКУ

Ще кілька 
років тому 

уродженець 
Техасу Даниїл 
Терразас навіть 
не міг подумати, 
що здобуватиме 
богословську 
освіту. Та ще й за 
океаном, в далекій 
Україні. «Події, які 
відбуваються у моєму 
житті, схожі на сон», – 
зазначає чоловік.
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ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: «ДУЖЕ ЧАСТО 
ЗАКОНОПРОЕКТИ, ЯКІ НЕВИГІДНІ 
ВЛАДНІЙ ВЕРХІВЦІ, НЕ ВНОСЯТЬ 
ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО»

як це було

новації

 читайте на стор. 18

 читайте на стор. 18

повороти долі

cвято краси

день з депутатом

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ ДУЖЕ ЧАСТО

www.volynnews.com

   новини       політика       економіка       соціум       культура       таблоїд       спорт       розваги       історія        життя        освіта       здоров’я       кримінал       інтерв’ю
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 читайте на стор. 14

Днями Луцьк став 
центром краси, гармонії, 

артистизму та грації. Понад 
300 гімнасток з усієї України – 
спортсменки світового рівня, 
майстри спорту України 
міжнародного класу та юні 
грації збірної – з’їхалися до 

Луцька, щоб узяти участь у 
чемпіонаті України з художньої 
гімнастики. Зауважимо: 
змагання стали відбірковим 
етапом до чемпіонату Європи, 
що пройде на початку червня в 
місті Гвадалахара (Іспанія). 

 читайте на стор. 13

інфраструктура

БІЛЯ СВІТЯЗЮ 
ЗБУДУЮТЬ 
КАНАЛІЗАЦІЮ

 читайте на стор. 5

майте на увазі

Передплатний індекс – 9800898008

Шановні читачі!
Якщо ви отримували нашу газету 

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

Вартість передплати

9 місяців 141,44 грн

6 місяців 97,16 грн

3 місяці 52,88 грн

ТАНДЕМ МИСТЕЦТВА ТА СПОРТУ: 
ПОНАД 300 ГІМНАСТОК З УСІЄЇ 
УКРАЇНИ ЗМАГАЛИСЯ ЗА ПЕРШІСТЬ

Голова Волинської обласної 
ради Ігор Палиця побував 
у Волинському обласному 

госпіталі для інвалідів війни 
та Луцькому гарнізонному 

госпіталі. Під час візиту очільник 
депутатського корпусу вручив 
головному лікарю госпіталю для 
інвалідів війни Тетяні Масіковій 
сертифікат на 330 тис. грн 

на придбання апарата для 
озонотерапії від Фонду «Тільки 
разом».

 читайте на стор. 7

 читайте на стор. 11

«У ЦИВІЛІЗОВА-
НОМУ СВІТІ ВОНИ 
СИДІЛИ Б»

скандал

 читайте на стор. 4

ІГОР ПАЛИЦЯ: «УСІ МЕДИЧНІ 
ЗАКЛАДИ ОБЛАСТІ ПРИВЕДЕМО 
В ДОСТОЙНИЙ СТАН»

ИН 
В
І, 
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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 Не можна жити ідеями, з ними потрібно щось робити. Альфред Уайтхед

У СЕКТОРІ ГАЗИ – СУТИЧКИ 
Щонайменше 58 осіб загинуло, 2700 
травмовано під час зіткнень 14 травня 
на кордоні між Ізраїлем та Сектором 
Гази. У Єрусалимі цього дня відкрили 
посольство США. Ізраїль вважає Єру-
салим своєю столицею, палестинці ж 
прагнуть зробити його східну частину 
майбутньою столицею своєї держави.

В ІНДОНЕЗІЇ – ТЕРАКТИ
На острові Ява підірвали три католицькі 
храми. Загинуло щонайменше 13 людей, 
40 поранено. Теракти здійснили батько, 
мати та четверо дітей. Відповідальність 
за вибухи узяло угрупування «Ісламська 
держава».

ЗА КРИМ – РОЗПЛАТА
Третейський суд у Гаазі постановив: Ро-
сія має сплатити компенсацію $159 млн 
низці українських інвесторів за анексію 
Криму. Це перша в історії ухвала, яка 
змушує Москву виплатити компенсацію 
за анексію.

ЗАХОПИЛИ ВАТАЖКІВ ІДІЛ
Президент США Дональд Трамп заявив, 
що захоплено в полон п’ятьох ватажків 
ІДІЛ. Розвідка спостерігала за ними три 
місяці. Вони переховувалися у Сирії та 
Туреччині. 

У ФРАНЦІЇ – НАПАД НА 
ПЕРЕХОЖИХ
У центрі Парижа 12 травня юнак напав з 
ножем на перехожих. Одна людина заги-
нула, четверо поранено. Нападника вби-
то. Злочинець кричав «Аллах акбар!».

СМЕРТЕЛЬНА ДТП В БІЛОРУСІ
Проти українського водія мікроавто-
буса, який 13 травня потрапив з дітьми 
в ДТП біля Каменця, порушили кримі-
нальну справу. 13-річний хлопчик із 
Сум загинув, шістьох дітей поранено. 
Школярі брали участь у програмі обмі-
ну досвідом в Польщі й через Білорусь 
поверталися додому на Сумщину.

США ВВОДЯТЬ САНКЦІЇ 
ПРОТИ РОСІЇ
Держдепартамент США вводить санкції 
стосовно 28 осіб і оборонних структур 
РФ за порушення американського за-
конодавства щодо нерозповсюдження 
зброї масового знищення. Під санкції під-
падають також оборонні структури Ірану, 
Північної Кореї, Китаю, а також компанії з 
Туреччини та Саудівської Аравії.

УБИЛИ УКРАЇНСЬКУ 
БІЗНЕСВУМЕН 
У чорногорському Которі 11 травня 
знай шли мертвою українку Анастасію 
Лашманову. Жінка була директором 
компаній Mimoza group i Sea trade, влас-
ницею елітного комплексу «Перла», са-
лону краси «Фатальна». Активи Лашма-
нової оцінюють в €105 млн.

ШВЕЙЦАРІЯ РОЗСЕКРЕТИЛА 
РАХУНКИ ЄФРЕМОВА 
На рахунках родичів колишнього голо-
ви фракції «Партії регіонів» у ВР Олек-
сандра Єфремова розміщено 33 млн 
швейцарських франків. Ці рахунки за-
блоковано, поки Україна не доведе в 
суді їх злочинне походження. Єфремова 
звинувачують у державній зраді.

З НІМЕЧЧИНИ ВІДКЛИКАЛИ 
КОНСУЛА
Україна відкликала скандального консу-
ла в німецькому Гамбурзі Василя Мару-
щинця. Він розмістив у Facebook антисе-
мітські висловлювання.

ШТАТ США ВИЗНАВ 
ГОЛОДОМОР ГЕНОЦИДОМ 
Канзас визнав Голодомор у 1932-33 роках 
геноцидом українського народу. Це та-
кож визнали Вашингтон, Вісконсин, Іллі-
нойс, Массачусетс, Мічиган, Нью-Джерсі, 
Нью-Йорк, Орегон та Пенсільванія.

ПОЛЬЩА СУДИТЬСЯ 
З «ГАЗПРОМОМ»
Влада Польщі подала в суд на росій-
ський «Газпром» та низку компаній, які 
об’єдналися у монопольну групу, аби 
побудувати «Північний потік-2». Польща 
та Україна виступають проти реаліза-
ції такої ініціативи. «Північний потік-2» 
може посилити вплив РФ у ЄС.

світова хроніка ЗА ХАБАР – ЧОТИРИ 
РОКИ ТЮРМИ

немало-небагато

КОСМЕТИКА – КОСМЕТИКА – 
В БАГАЖНОМУ ВІДДІЛЕННІ В БАГАЖНОМУ ВІДДІЛЕННІ 

НІЧНИЙ НАПАД НІЧНИЙ НАПАД 
НА 14 МАШИННА 14 МАШИН

У СПИНІ ПЕНСІОНЕРКИ – КОПАЧКА  У СПИНІ ПЕНСІОНЕРКИ – КОПАЧКА  

ПІДЛІТОК ВИКРАВ 80 КІЛОГРАМІВ БРУХТУПІДЛІТОК ВИКРАВ 80 КІЛОГРАМІВ БРУХТУ

хуліганство

нещастя

погуляли

трагедія

злочин і кара

ХРЕСТИК І ХРЕСТИК І 
ЛАНЦЮЖОК ЛАНЦЮЖОК 
ЗНЯЛИ В НІЧНОМУ ЗНЯЛИ В НІЧНОМУ 
КЛУБІКЛУБІ

ВОЛИНЯНИН ВОЛИНЯНИН 
ВТРАТИВ РУКУ НА ВТРАТИВ РУКУ НА 
ВИРОБНИЦТВІ ВИРОБНИЦТВІ 

ПОЛІЦЕЙСЬКА СТАНЦІЯ – В КОЖНІЙ ОТГ ПОЛІЦЕЙСЬКА СТАНЦІЯ – В КОЖНІЙ ОТГ служити і захищати 

Маневицький район

Власник вилучених 
автомобіля 
Mercedes та 

обладнання для 
видобутку бурштину 
пропонував слідчому 
поліції повернути їх за 
хабар у $500.

Як повідомляє ZIK, тран-
спортний засіб, мотопомпу та 
деяке інше обладнання вилу-
чили ще у квітні 2015 року. А 
в березні 2017-го до слідчого 

звернувся власник авто. Він 
пропонував повернути йому 
вилучене, заплативши $500. 
Слідчий відмовився, однак 
через кілька тижнів чоловік 
знову намагався підкупити по-
ліцейського. Під час спроби 
дати хабара чоловіка й затри-
мали. 

Підсудний свою провину 
визнав. Маневицький райсуд 
вирішив запроторити його до 

в’язниці на чотири роки.
До слова, днями в Луцьку 

вилучили чотири станки та 
інше обладнання для обробки 
бурштину, близько кілогра-
ма обробленого каміння та 
$10 тис. У межах розслідуван-
ня кримінального проваджен-
ня також вилучено елітний 
позашляховик з ознаками не-
санкціонованої зміни номера 
кузова.

acc.cv.ua

Любомльський, 
Володимир-Волинський райони

На митному посту «Ягодин» викрили 
спробу контрабандного ввезення в Україну 
китайських джинсів. 

Як повідомив заступник прокурора області 
Максим Киричук, із Польщі намагалися неле-
гально перевезти товару на понад 4 млн грн. 
Правоохоронці вилучили транспортний засіб 
та джинси.

А на посту «Устилуг»  митники зняли з рей-
сового автобуса партію незадекларованого 
товару на понад 200 тис. грн, інформує ДФС у 
Волинській області. 

У багажному відділенні рейсового автобу-
са «Вроцлав-Харків», який  в’їжджав в Україну 
з Польщі «червоним коридором», інспектор 
виявив незадекларований товар торгової 
марки Modere. Загалом 394 флакони на суму 
237192 грн. Ця партія товару, як з’ясувалося, на-
лежала водію автобуса.

контрабанда

Баночки перевозили 
в картонних ящиках

Ціна свободи – $500

Любомльський район

При кожній ОТГ має запрацювати 
поліцейська станція. Про це розповів 
начальник ГУНП в області Петро Шпига 
під час круглого столу за участю голів 
ОТГ Прибужжя.

Зустріч відбулася у Вишнівській громаді 
на Любомльщині. До розмови головного по-

ліціянта Волині запросив нардеп Ігор Гузь. 
Cтворення поліцейських станцій зале-

жить від активності очільників громад. Якщо 
вони до 23 травня подадуть до Нацполіції 
кандидатів на посаду дільничного, процес 
розпочнеться вже цьогоріч.

За словами Шпиги, громада має перед-
бачити приміщення з кімнатою відпочинку, 

офісні меблі, сейф, комп’ютер, доступ до ін-
тернету, планшет. Держава, своєю чергою, 
створює штатну одиницю, забезпечує пра-
цівника зарплатою, транспортом, зброєю та 
формою. 

До кінця року на Волині планують ввести 
в дію 38 поліцейських станцій. Наразі їх від-
крили шість.

Нововолинськ

У шахтарському місті невідомі порізали 
шини в понад десятка припаркованих 
машин.

Як повідомляє «Нововолинськ.сom.ua», 
інцидент трапився у ніч на 14 травня. За 
словами виконувача обов’язків начальника 
міськвідділу поліції Віктора Пикалюка, кілька 
власників автівок викликали чергових по-
ліцейських і написали заяви. Загалом право-
охоронці нарахували 14 машин з порізаними 
шинами на проспектах Перемоги та Дружби.

Поліцейські вилучають відео з вуличних 
камер відеоспостереження, аби відшукати 
зловмисників.

Зловмисників 
розшукує поліція

нововолинськ.com
.ua

Луцьк

Під час розваг у нічному клубі 
«Версаль» відвідувач позбувся 
золотих прикрас на майже 17 тис. грн. 

Пограбування сталося 17 березня о 
третій ночі. Зловмисник зняв із шиї потер-
пілого ланцюжок вагою 20,67 г та кулон з 
хрестом із розп’яттям вагою 5,32 г. Сума 
завданих збитків – 16763 грн. 

Луцький міськрайонний суд визнав 
чоловіка винним та призначив покаран-
ня у вигляді стягнення 75 неоподаткову-
ваних мінімумів, що становить 1275 грн.

Луцьк

Нещасний випадок трапився 8 травня 
на деревообробному підприємстві 
«Євровуд Україна». Працівнику Петру 
Калачову відірвало руку. 

Медикам довелося ампутувати кін-
цівку. Як розповів головний інженер 
підприємства Володимир Іщинин, тра-
гедія сталася під час робіт із запуску 
сушильної камери. У той момент на ви-
робництві були присутні майстри, які 
проводили налагоджувальні роботи. 
Потерпілий запустив конвеєр, коли пе-
ревіряли давачі.

За словами головного інженера, усі 
працівники підприємства офіційно пра-
цевлаштовані та застраховані. Всі витрати, 
пов’язані з лікуванням чоловіка, візьмуть 
на себе «Євровуд Україна» та Фонд соці-
ального страхування, куди підприємство 
сплачує внески. 

Ковель

У місті залізничників до лікарні потрапила 
жінка, в спині якої був металевий 
інструмент.

Про це повідомили у Ковельському міськ-
районному територіальному медичному 
об’єднанні. «Вкотре нашим лікарям довелося 
зіткнутися з неординарним випадком – сто-
роннє тіло в м’яких тканинах задньої поверхні 
тулуба. Травма побутова, з необережності», – 
пишуть медики.

За словами лікарів, стан пацієнтки стабільний.

facebook.com
/KovelM

TM
O

Жінка травмувалася 
через необережність

Ратнівський район

За крадіжку запчастин до трактора 
та металобрухту 14-річному жителю 
Ратнівщини загрожує позбавлення волі. 

Поліцейські встановили, що з 4 до 
9 травня підліток викрав з території госпо-
дарства у селі Самари запчастини до трак-
торного причепа, циліндр до трактора Т-25, 
вісім підшипників та 80 кг брухту. Загалом 

сума збитку становить 6 тис. грн. 
Поліцейські встановлюють також можли-

ву причетність до скоєння цього злочину й 
інших осіб, зазначає начальник Ратнівського 
відділу поліції Володимир Канонік.

Усе викрадене поліцейські вилучили та 
повернуть законному власнику.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі 
від трьох до шести років.

vl.sfs.gov.ua
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ШКОЛЯРІ ОТРУЇЛИСЯ 
ХІМІКАТАМИ
У черкаській школі 8 травня під час ліній-
ки діти почали масово непритомніти че-
рез розпилення хімікатів. Госпіталізовано 
понад півсотні учнів та четверо вчителів. 
11 дітей перебувають у реанімації. Цього 
ж дня 16 дітей отруїлися невідомою ре-
човиною на шкільній лінійці в Новомос-
ковську Дніпропетровської області.
ІВАХІВ – НАЙБІЛЬШИЙ 
ШУБОВЛАСНИК
Заступник голови депутатської групи 
«Воля народу», нардеп Степан Івахів 
задекларував найбільше хутряних ви-
робів з усіх депутатів Верховної Ради – 
вісім шуб. У деклараціях зазначені шуби, 
вартість яких понад 150 тис. грн.
НАБУ ЗУПИНЯЄ АФЕРУ 
ПОРОШЕНКА
Національне антикорупційне бюро 
розпочало досудове розслідування за 
фактом замаху на розтрату державних 
коштів у особливо великих розмірах. 
Йдеться про закупівлю тепловозів ком-
панії General Electric за завищеною ці-
ною з ініціативи Президента Петра По-
рошенка. Держава отримала б від цього 
шкоди на сотні мільйонів доларів.
ОБСЄ ЗАСУДИЛА НАПАД 
НА «ІНТЕР»
9 травня представники «Нацкорпусу» та 
«Національних дружин» пікетували бу-
дівлю телеканалу «Інтер» після того, як 
ведучий виголосив промову в стилі ро-
сійської пропаганди. В ОБСЄ закликали 
українську владу розслідувати напад на 
телеканал. 
УКРОП – ПЕРШИЙ ЗА СУМОЮ 
ВНЕСКІВ
Політична партія «Українське об’єднання 
патріотів – УКРОП» посіла перше місце 
серед усіх політичних сил України за 
сумою внесків від фізичних осіб у 2017 
році – майже 11 млн грн.
УКРАЇНЦІ П’ЮТЬ ГОРІЛКИ 
БІЛЬШЕ, НІЖ ВИНА 
У 2017 році українці витратили 12,2 млрд 
грн на горілку й лікеро-горілчані вироби, 
на вино – наполовину менше: 5,8 млрд грн.

У ПОТЯГАХ – ВІДЕОНАГЛЯД
«Укрзалізниця» встановить системи 
відеоспостереження в пасажирських 
вагонах, які пройшли капітально-
відновлювальний ремонт, для контролю 
за порядком. Відеокамери будуть з двох 
боків коридору вагона та в тамбурі.

САВЧЕНКО – БЕЗ АДВОКАТІВ
Суд на два місяці продовжив запобіж-
ний захід у вигляді тримання під вартою 
Надії Савченко. Від нардепа, яку підо-
зрюють у підготовці терактів і поваленні 
державної влади, пішли її обидва адво-
кати – Олег Соловей та Дмитро Бугай. 
Тепер у неї новий адвокат – Олександр 
Шадрін. Українські правоохоронці вста-
новили, що зброю Савченко для вчинен-
ня теракту постачали полковники РФ.
УКРАЇНЦІ ВСТАНОВЛЮЮТЬ 
РЕКОРДИ 
Упродовж року в Україні вже зареєстру-
вали 480 національних рекордів. При 
цьому до Книги рекордів Гіннеса за весь 
час внесено 49 рекордів українців.
ВИПУСТЯТЬ КАРТОПЛЯНУ 
МОНЕТУ
22 травня Нацбанк вводить в обіг колек-
ційну монету «Копання картоплі» номі-
налом 10 грн. Вона виконана зі срібла 
925 проби масою 31,1 грама. НБУ про-
дає одну монету за 1027 грн.
ПОМЕРЛА ПРАВНУЧКА 
ФРАНКА
Після тривалої тяжкої хвороби помер-
ла 68-річна Надія Франко – правнучка 
українського письменника Івана Фран-
ка. Вона була онукою його молодшого 
сина Петра. Жінку поховали на Личаків-
ському кладовищі у Львові.
УКРАЇНЦІ – В ТРУДОВОМУ 
РАБСТВІ
Від трудового рабства за роки Неза-
лежності постраждали майже 230 тисяч 
українців. Більшість із них – нелегальні 
мігранти.

українська хроніка

НА СХОДІ ЗАГИНУВ ВОЛИНЯНИННА СХОДІ ЗАГИНУВ ВОЛИНЯНИН

ДІТЛАХІВ НЕ ДІТЛАХІВ НЕ 
ВРЯТУВАЛИВРЯТУВАЛИ

ІНОМАРКА ІНОМАРКА 
ЗЛЕТІЛА В КЮВЕТЗЛЕТІЛА В КЮВЕТ

біда

раптово і страшно

КУРЯЧІ ТЕЛЬБУХИ ПОГУБИЛИ НА ДОРОЗІКУРЯЧІ ТЕЛЬБУХИ ПОГУБИЛИ НА ДОРОЗІ
екологія

ЗА НЕЗАКОННЕ ЗБЕРІГАННЯ ЗА НЕЗАКОННЕ ЗБЕРІГАННЯ 
ЗБРОЇ – ЗА ҐРАТИ  ЗБРОЇ – ЗА ҐРАТИ  

кримінал

У рамках проведення 
загально державної 
операції «Зброя та 
вибухівка» мало не 
щодня поліцейські 
вилучають у волинян 
небезпечну зброю.

Як повідомили в облас-
ному управлінні Нацполіції, 
9 травня правоохоронці ви-
явили в 38-річного жителя 
Луцька майже 200 набоїв 
різного калібру, гранату та 

Нововолинськ

Поблизу 
підприємства 
«Пан Курчак» з 

вантажівки потекли 
курячі відходи просто 
на проїжджу частину. 

Інцидент трапився 
14 травня, повідомляє «Ново-
волинський інформаційний 

портал». Зі слів водія, випад-
ково спрацював механізм, 
який підняв причіп і розкидав 
відходи на дорозі. 

На шофера склали ад-
мінпротокол за забруднення 
навколишнього середовища. 
З’ясувалося, що авто не нале-
жить «Пану Курчаку». Підпри-
ємство уклало договір зі сто-
ронньою фірмою з Жовкви.

Чоловікові довелося самостійно 
прибирати розкидане

nvip.com
.ua

запал до неї. Cтосовно 
правопорушника триває 
також досудове розсліду-
вання за фактом грабежу. 
Лучанина затримали. 

А 10 травня поліцей-
ські вилучили у волинян 
шість гранат, рушницю та 
понад 500 набоїв різно-
го калібру. Вже наступної 
доби працівники волин-
ської поліції конфіскува-

ли понад 500 г вибухівки, 
тротилову шашку, дві гра-
нати, п’ять детонаторів та 
понад 400 набоїв різного 
калібру. 

За  незаконне по-
водження зі зброєю, бо-
йовими припасами або 
вибуховими речовинами 
волинянам загрожує кри-
мінальна відповідаль-
ність. 

Вибухонебезпечні предмети 
транспортували піротехніки

УЧАСНИК АТО КЕРМУВАВ НАПІДПИТКУУЧАСНИК АТО КЕРМУВАВ НАПІДПИТКУ

У ПОЛІ ЗНАЙШЛИ АВІАБОМБУУ ПОЛІ ЗНАЙШЛИ АВІАБОМБУ

ЗА ФАЛЬШИВІ ДОЛАРИ – УМОВНЕ ПОКАРАННЯ ЗА ФАЛЬШИВІ ДОЛАРИ – УМОВНЕ ПОКАРАННЯ 

ПІДПАЛИВ СЕБЕ ПІДПАЛИВ СЕБЕ 
НА ДЕНЬ МАТЕРІНА ДЕНЬ МАТЕРІ

скандал

відлуння війни

шахрайство

крайнощі

Ковель

У Ковелі пізно ввечері 14 травня 
працівники поліції затримали Volkswagen 
Transporter, водій якого був напідпитку.

Від проходження медогляду на стан 
алкогольного сп’яніння чоловік відмо-
вився в присутності двох свідків, інфор-

мує «Район.Ковель».
У судовому засіданні чоловік свою про-

вину у вчиненні правопорушення визнав 
повністю. З’ясовано, що правопорушник є 
учасником бойових дій у зоні АТО, а також во-
дієм машини супроводу громадського фор-
мування «Буг» (керівником якого є Олександр 

Калюжний) під час супроводу гуманітарних 
вантажів у зону бойових дій. 

Постановою Ковельського міськрайон-
ного суду на чоловіка накладено адміністра-
тивне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 
10200 грн із позбавленням права керування 
транспортними засобами на один рік.

Луцьк

13 травня в центрі міста чоловік вилив 
на себе займисту речовину та підпалив 
запальничкою. 

Подія трапилася ввечері на Театральному 
майдані, передає «Волинь24». За словами оче-
видців, під час концерту до Дня матері чоловік 
старшого віку почав дебоширити. Ведуча за-
ходу звернула увагу поліції на хулігана. Коли 
ж до нього підійшли правоохоронці, чоловік 
учинив самопідпал. Очевидці гасили вогонь 

Нововолинськ

Поблизу Золотого 
Луганської області під 
обстрілами загинув 49-
річний нововолинець Олег 
Пушкарук. Про це стало 
відомо 9 травня.

Військовий 14-ї ОМБ про-
ходив службу за контрактом. 
Зі сходу тіло воїна привіз во-

лонтер Валерій Курстак. Коло-
на волинян зустріла загиблого 
Героя на Цуманському пере-
хресті. Тіло Олега Пушкарука з 
почестями провезли Луцьком.

13 травня загиблого по-
ховали в Нововолинську на 
старому кладовищі. Із дому 
тіло бійця понесли на руках 
на майдан Незалежності, де 

відбулися заходи із вшануван-
ня пам’яті Олега Пушкарука. 
У Свято-Духівському храмі за 
упокій загиблого відслужили 
панахиду.

Вдовою залишилася 35-
річна дружина, напівсирота-
ми – дворічний та п’ятирічний 
сини. Втратив батька син від 
попереднього шлюбу.

bug.org.ua

Поховали бійця з усіма 
військовими почестями

герої не вмирають

Луцьк, Київ

Усі троє дітей, які постраждали 
під час пожежі в селі Черемошне 
Ковельського району, пішли із життя.

Попри зусилля медиків, найменший 
хлопчик помер 5 травня. 9 травня пере-
стало битися серце ще одного малюка. 
А 15 травня у Києві пішов із життя най-
старший хлопчик, якому напередодні 
зробили операцію.

Нагадаємо, трагедія трапилася 
3 травня. Троє дітей віком трьох, чоти-
рьох та п’яти років зачинилися у погребі 
та, очевидно, бавилися сірниками. Ма-
люки отримали по 50-60% опіків тіла.

Володимир-Волинський район

Смертельна аварія трапилася 
увечері 11 травня на автодорозі 
Устилуг-Луцьк-Рівне. 

Поблизу села Березовичі автомобіль 
Volvo злетів у кювет. Внаслідок автопри-
годи водій транспортного засобу загинув, 
повідомляє прес-служба поліції Волині. 

За кермом автомобіля перебував 51-
річний житель Володимир-Волинського 
району. Водій, імовірно, не впорався з 
керуванням. 

Любомльський район

Поблизу села Біличі місцеві 
жителі виявили фугасну 
авіабомбу ФАБ-100. 

Як повідомляє райвід-
діл УДСНС, небезпечну зна-
хідку часів Другої світової 
війни 3 травня вилучили 

піротехніки.
Рятувальники вкотре на-

гадують про небезпеку в разі 
виявлення вибухонебез-
печних предметів. Про такі 
знахідки слід обов’язково 
інформувати підрозділи 
ДСНС.

Ківерцівський, Шацький райони

Волинянин, який реалізовував підроблену 
валюту, постав перед судом. 

Ще наприкінці червня 2017 року чоловік 
придбав на Варшавському ринку в Луцьку 16 
фальшивих стодоларових банкнот. Деякий час 
зберігав їх удома, а згодом збував на території 

Шацького району за значно заниженим курсом. 
На суді чоловік запевняв: не знав, що гро-

ші підроблені. Cуд призначив покарання у ви-
гляді позбавлення волі на п’ять років. Однак 
звільнив від призначеного покарання, якщо 
чоловік протягом трьох років не вчинить но-
вого злочину.

kordon.in.ua

Небезпечну знахідку 
знешкодили піротехніки

власним одягом. Дебошира з опіками забрала 
швидка. 

За словами заступника головного лікаря 
Луцької міської клінічної лікарні Андрія Смо-
льянінова, у чоловіка обгоріли голова й тулуб. 
Пацієнт перебуває в реанімації. Станом на ра-
нок 14 травня він був при свідомості.

Цей же чоловік 3 листопада 2017 року в 
міськвідділі поліції розлив пальне. Він погро-
жував підпалити себе та приміщення.

vl.npu.gov.ua
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  Борис ХВИЦЬ

  Дарина ГОГОДЗА

довга пісня ЧЕРЕЗ ВІДСУТНІСТЬ КАНДИДАТА 
ВІД «CОЛІДАРНОСТІ» ЛУЦЬК 
ЗНОВУ ЗАЛИШИЛИ БЕЗ ВИБОРІВ

ФІЛАРЕТ ГОТОВИЙ 
ОЧОЛИТИ ЄДИНУ 
ПОМІСНУ ЦЕРКВУ
Патріарх Української православної 
церкви Київського патріархату 
Філарет певен, що очолить єдину 
помісну православну церкву в 
Україні. Про це він заявив 9 травня 
під час візиту до Володимира-
Волинського.

У предстоятеля УПЦ КП поцікавили-
ся, чи він боротиметься за місце патрі-
арха у випадку, коли буде створено єди-
ну помісну церкву, передає «Володимир 
Медіа».

«Боротися не буду, але гадаю, мене 
підтримають і я очолю її», – заявив Фі-
ларет.

На його думку, віряни мають 
об’єднатися. «Не можна це робити си-
ломіць. Потрібно, щоб кожен зробив це 
за покликом серця. Хочемо, щоб україн-
ська церква була єдиною всередині. Ді-
лити на «наших» і «не наших» не будемо. 
Бо любов єднає, а гріх роз’єднує. Тому 
маємо йти дорогою любові», – висло-
вився він.

Також патріарх повідомив, що УГКЦ, 
РКЦ та протестантські церкви підтриму-
ють створення єдиної помісної церкви.

УКРАЇНА ВТРАЧАЄ 
МІЛЬЙОНИ ЧЕРЕЗ 
КОРУПЦІЮ
Унаслідок корупційних схем 
та розкрадань в оборонно-
промисловому комплексі Україні 
завдано збитків на суму $3 млн та 
620 млн грн.

«Щонайменше на 15 підприємствах 
комплексу детективи НАБУ наразі зафік-
сували факти, які стали підставою для 
відкриття кримінальних проваджень. 
Найчастіше йдеться про привласнен-
ня, розтрату майна або заволодіння 
ним шляхом зловживання службовим 
становищем, а також закупівлю товарів 
за завищеними цінами через компанії-
посередники, наближені до керівни-
цтва держустанов», – повідомили в На-
ціональному антикорупційному бюро 
України.

Кожен другий посадовець держ-
структур, що фігурує у подібних справах 
НАБУ, може бути причетний до появи 
тієї чи тієї схеми розкрадання коштів.

Антикорупційне бюро, своєю чер-
гою, намагається протидіяти появі нових 
схем. Таким чином службовці запобігли 
закупівлі паливно-мастильних матеріа-
лів за завищеною ціною та обмундиру-
вання неналежної якості. Це зберегло 
для держави 130 млн грн.

на часі

ні сорому, ні совісті

Луцьк вчергове 
виключили з 
переліку міст, у 

яких Верховна Рада мала 
призначити позачергові 
вибори міського голови. 
У зв’язку з цим волинські 
нардепи Ігор Гузь, 
Ірина Констанкевич та 
позафракційні нардепи 
від УКРОПу озвучили 
спільну заяву про 
недопущення штучного 
блокування виборів у 
Луцьку.

Як повідомила Ірина Констан-
кевич, відповідно до попередньо-
го порядку денного, було запла-
новано включення питання про 
місцеві вибори. А вранці 15 трав-
ня стало відомо, що Луцька в пе-
реліку міст, у яких планують при-
значити вибори, знову немає.

На її думку, тенденція уни-
кання призначення в Луцьку 
виборів прослідковується і далі. 
З цього приводу нардепи підго-
тували спільну заяву, в якій ви-
словили ймовірність блокування 
трибуни Верховної Ради у випад-
ку, якщо Луцьк так і не з’явиться 
в переліку.

А причина, певна укропів-
ка, – у відсутності в провладної 

більшості реального кандидата 
на перемогу у Луцьку.

«Гадаю, проблема полягає в 
тому, що провладні партії бачать, 
що кандидати і партії не мають 
підтримки. Тому, аби уникнути 
відкритої поразки і фіналу, вони 
роблять усе для того, аби виборів 
не було», – зазначила нардеп.

«Уже більш як рік парламент 
не може ухвалити рішення про 
вибори в місті Луцьку. Це ганеб-
на ситуація. До мене звертаються 

лучани із запитанням, що зава-
жає парламентарям призначити 
вибори луцького міського голо-
ви? Я звертаюся до Петра Поро-
шенка дати команду фракції БПП 
підтримати рішення про вибори 
в Луцьку, це розставить всі крап-
ки над і», – заявив Ігор Гузь.

Вирішенням політичної кри-
зи в Луцьку, пояснює нардеп, мо-
жуть бути тільки вибори міського 
голови та, можливо, депутатсько-
го складу ради. Вибори, на його 

думку, штучно блокує БПП «Солі-
дарність», що формує більшість у 
Верховній Раді.

«Солідарність» вочевидь не 
готова до виборів, не має кан-
дидата, тому блокує вибори. І це 
триває вже більш як рік», – резю-
мував нардеп.

Зауважимо, не всі волинські 
парламентарі одностайні в думці 
про потребу призначення вибо-
рів у Луцьку, аби громадяни мог-
ли обрати міського голову. При-
міром, нардепи з «Волі народу» 
Степан Івахів та Сергій Мартиняк 
уже кілька разів не голосували за 
призначення виборів.

Очевидно, бізнес-група «Кон-
тиніум», співвласником якої є Іва-
хів, намагається у будь-який спо-
сіб отримати владу в місті: після 
невдалої спроби зрежисувати 
відкликання депутатів міської 
ради тут так і не знайшли достой-
ного провладного кандидата, 
а тому призначення виборів у 
Луцьку досі штучно блокують.

Причина – гроші. На думку 
депутатів, «Континіуму» влада в 
Луцьку потрібна для того, аби й 
далі викачувати з міста гроші, як 
це вони з успіхом робили раніше.

strichka.com

Депутати вимагають виборів міського голови

tsn.ua 

Журналісти програми 
«Слідство.Інфо» 
11 травня опублікували 
повний архів листування 
нардепа-втікача 
Олександра Онищенка з 
представниками оточення 
Президента Петра 
Порошенка.

«Мегабайти цієї інформації всі 
вивчають, зціпивши зуби. Бо якщо 
все це правда, то в кожній цивілі-
зованій країні світу учасники цього 
листування вже давно сиділи б у 
тюрмі», – передає «ТСН.ua».

Листування, як стверджують 
журналісти, вони отримали у фран-
цузькому Куршевелі в грудні 2016 
року під час зустрічі з Олександром 
Онищенком.

На понад 200 знімках телефон-
ного екрана йдеться про таємні уго-
ди в парламенті, про цінні покупки 

У рамках проведення 
оперативно-

розшукових заходів 
зі встановлення 
зловмисників, які 
здійснювали підпали 
машин українських 
політиків, вдалося вийти на 
групу, злочинну діяльність 
якої курував росіянин 
на прізвище Гогічаєв, 
що підпорядковувався 
секретарю Комуністичної 
партії Росії і співпрацював 
з лідером забороненої в 
Україні Компартії Петром 
Симоненком.

Гогічаєва було затримано під 
час підготовки до підпалу авто-
мобіля директора Інституту на-
ціональної пам’яті Володимира 
В’ятровича, повідомляють дже-
рела видання «Обозреватель».

Також стало відомо, що він 
надав свідчення про те, що діє під 
керівництвом секретаря Комуніс-
тичної партії Росії Тайсаєва, який 

скандал «У ЦИВІЛІЗОВАНОМУ СВІТІ ВОНИ СИДІЛИ Б»

СБУ НАЇХАЛА НА КОМУНІСТІВ

ОПУБЛІКУВАЛИ ЛИСТУВАННЯ 
ОНИЩЕНКА З ОТОЧЕННЯМ ПОРОШЕНКА

та мільйонні відкати з державних 
підприємств. Частину цього листу-
вання, що стосується участі Они-
щенка в купівлі голосів депутатів 
щодо потрібних законопроектів за 
запитами представників Порошен-
ка, «Слідство.Інфо» виділило в окре-
мий фільм. Він спричинив великий 
скандал.

Натомість Онищенко звинува-
тив журналістів у публікації фейків. 
Утім «Слідство.Інфо» це спростовує 
і стверджує, що нардеп сам дав пе-
рефотографувати листування.

Згідно з інформацією у телефо-
ні депутата-втікача, він розмовляв 
з близькими до Петра Порошенка 
депутатами Ігорем Кононенком, 
Сергієм Березенком, а також із фі-
нансовим радником Президента 
Макаром Пасенюком. Нібито саме 
через Онищенка оточення Поро-
шенка передавало інформацію, за 
що треба проголосувати, а після 
позитивного результату через ньо-
го здійснювали розрахунок. Також 
Онищенко запевняє, що виконував 
функцію посередника між Поро-
шенком і лідером «Батьківщини» 
Юлією Тимошенко, принаймні з 
2014 до 2016 року.

Олександра Онищенка підозрюють в організації 
схеми з розкрадання коштів під час видобутку та 
продажу природного газу в рамках договорів про 
спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», у 
результаті якої державі було завдано збитків на суму 
близько 3 млрд грн. 

5 липня 2016 року Верховна Рада України надала 
згоду на притягнення його до відповідальності, 
затримання та арешт. Однак напередодні 
голосування, скориставшись статусом народного 
депутата, Онищенко залишив територію держави.

27 липня Генпрокурор Юрій Луценко підписав 
повідомлення про підозру народному депутату. 
8 серпня його було оголошено в національний 
розшук. У нардепа-втікача заарештували майна на 
700 млн грн.

На початку 2018 року Al Jazeera оприлюднила 
розслідування, за яким нардеп-утікач Олександр 
Онищенко та бізнесмен, засновник девелоперської 
компанії Mos City Group Павло Фукс придбали 
в олігарха-втікача Сергія Курченка компанію, 
яка володіє $160 млн заморожених активів екс-
Президента Віктора Януковича.

Онищенко продовжує 
оприлюднювати компромат 
на Порошенка

korupciya.com

на гілляку

дав йому виходи на Симоненка 
для сприяння у вказаній зло-
чинній діяльності. Більше того, 
за словами Тайсаєва, Симоненко 
працює в повній координації з 
росіянами.

Із метою отримання фактич-
них даних, які підтверджують 
надані свідчення, правоохоронці 
8 травня провели санкціонова-
ні обшуки за 15 адресами. Крім 
усього, зловмисників підозрюють 
у порушенні ст. 109 Кримінально-
го кодексу України (розповсю-
дження матеріалів із закликами 

до насильницької зміни чи пова-
лення конституційного ладу або 
до захоплення державної влади). 

Як зазначає прес-служба СБУ, 
під час обшуку 8 травня у ліде-
ра забороненої Комуністичної 
партії України Петра Симоненка 
знайшли автоматичні пістолети 
Стєчкіна з глушником та 120 па-
тронів до них.

Крім зброї та боєприпасів, 
у політика було знайдено агіта-
ційні матеріали, «спрямовані на 
насильницьку зміну і повалення 
конституційного ладу або захоп-

лення державної влади».
«Кремлівський вірус про-

плачених «держпереворотів» в 
Україні знайшов черговий «ор-
ганізм», – заявив очільник СБУ 
Василь Грицак. – Але, на відміну 
від попередників, московські ку-
ратори гранатомет Симоненку 
вже не довірили, адже самі ціл-
ком усвідомлюють бутафорність 
чергового претендента на роль 
російської «Аврори» в Києві».

До слова, під час обшуків у 
столиці правоохоронці вилучи-
ли посвідчення луцького кому-
ніста Олександра Кононовича, 
де вказано, що він належить до 
«Русской общины Волынской 
области». Натомість його брат 
Михайло Кононович належить 
до білоруської спільноти «Сябры 
Валыні». Скандальні брати Ко-
ноновичі відомі в Луцьку своєю 
антиукраїнською позицією та 
пропагуванням сепаратизму. У 
лютому 2015 року Олександр в 
ефірі «новороської» передачі за-
явив про неофашизм на Волині.

У лідера забороненої КПУ знайшли зброю

ukr.m
edia
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для людей

БІЛЯ СВІТЯЗЮ 
ЗБУДУЮТЬ 
КАНАЛІЗАЦІЮ 

УЧАСНИКИ АТО ПОТРЕБУЮТЬ 
РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ

ПЕТРА ВЕРЗУНА 
ЗАЛИШИЛИ 
ПІД ВАРТОЮ
Луцьк

Голову громадської організації 
«Фонд місцевого розвитку» Петра 
Верзуна судять за шахрайство. 
Чоловікові інкримінують 
привласнення майже 9 млн грн 
чужих грошей. 

Два місяці тому підозрюваному 
обрали запобіжний захід у вигляді три-
мання під вартою, повідомляє телеком-
панія «Аверс». Слідчий суддя Луцького 
міськрайонного суду ухвалив продовжи-
ти строк тримання під вартою Петру 
Верзуну до 13 червня. Захисник підозрю-
ваного Микола Сорокопуд подав апеля-
ційну скаргу, в якій попросив звільнити 
його клієнта з-під варти й замінити запо-
біжний захід на домашній арешт.

Петро Верзун визнає, що має борги, 
однак не такі суми, які йому інкриміну-
ють. І, мовляв, винен він гроші не такій 
великій кількості людей, які проходять 
у справі потерпілими. За його словами, 
більшість кредиторів уже отримали на-
зад свої кошти, та ще й з відсотками. Та-
кож Петро Верзун запевняє, що на його 
родину здійснюють психологічний тиск, 
а їхній сімейний фінансовий стан – на 
межі зубожіння. Аби віддати борги, ро-
дина продала усе, що мала.

Проте потерпілих такі заяви відвер-
то обурюють. Люди переконують, що 
підозрюваний – аферист та майстерний 
оратор. А майно Верзун поспіхом пере-
писав на інших осіб, щоб на нього не 
було накладено арешт. 

Суд апеляційну скаргу не задоволь-
нив. До слова, адвокат потерпілих Олек-
сандр Лавренчук розповів, що кількість 
людей, яким заборгував Верзун, збільши-
лася. До суми збитків, зазначених у суді, 
ще можна додати щонайменше $45 тис.

МІСЬКА ВЛАДА 
ВІДКРИТА ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ 
Луцьк

Протягом п’яти років на 
всеукраїнському рівні досліджують 
індекс публічності влади. За 
результатами цьогорічного 
дослідження, Луцька міська 
рада посіла третє місце в 
загальнонаціональному рейтингу з 
індексом публічності 72%. 

Координатор громадянської мере-
жі ОПОРА в Луцьку Дмитро Безвербний 
розповів, що індекс публічності – це 
дослідження рівня відкритості та під-
звітності органу місцевої влади перед 
громадянами.

Це узагальнений показник, який ви-
значали за такими критеріями: публіч-
ність міського голови (59%), публічність 
виконавчих органів міської ради (74%) 
та депутатського корпусу (80%).

Під час проведення кампанії було зі-
брано дані, що дозволили оцінити, як міс-
цева влада за власною ініціативою інфор-
мує громадськість про свою діяльність, 
яким чином задовольняє потреби гро-
мадян в інформації, що нею володіє, та 
як звітує про результати виконання своїх 
повноважень і задекларованих цілей.

За словами начальника загального 
відділу міської ради Надії Бортнік, такі 
рейтинги стимулюють досягати кращих 
результатів. «Міська рада продовжує 
працювати над вдосконаленням публіч-
ності», – зазначила чиновниця. 

злочин і кара

рейтинги

Шацький район

У селах поблизу озера 
Світязь збудують 
каналізаційні 

мережі за кошти 
ЄС. Нині великий 
інфраструктурний 
проект – на розгляді в 
Брюсселі, інформує прес-
служба волинського 
УКРОПу.

Нині на Шацькі озера при-
їздять відпочивальники з усієї 
України та навіть із-за кордону, 
інформує телеканал «Аверс». 

– Упродовж останніх трьох 
років наш регіон відвідали близь-
ко 120 тисяч відпочивальників. 
До нас тільки заходить бізнес, 
розвивається інфраструктура. 
Багато залежить від місцевої вла-
ди, від того, яку стратегію розвит-
ку ми оберемо. Звісно, розвиток 
туристичної сфери в нас пріори-
тетний. Працюємо над тим, щоб 
Світязь справді став туристич-
ною окрасою краю, – зазначив 
голова Шацької районної ради 
Сергій Карпук. 

На думку чиновника, най-
гострішою проблемою краю за-
лишається часткова відсутність 

Луцьк

Депутати Луцької 
міської ради виділили 
5 млн грн з міського 
бюджету на будівництво 
реабілітаційного центру 
для бійців АТО. 

За словами керівника Луць-
кого ЦПМСД Ігоря Гнетньова, 
ідея створення центру назріла в 
2015 році. Тоді можливість знай-
ти кошти для фінансування бу-
дівництва центру обіцяв нардеп 
Ігор Лапін. Однак обіцянка так 
і лишилася невиконаною. Для 
центру обрали приміщення з 
внутрішнього боку поліклініки 
№1, яке раніше використовували 
для водолікування.

Проект передбачає добудову 
другого поверху до одноповер-
хового приміщення та внутрішнє 
оснащення. Центр хочуть ви-

каналізації. Для розв’язання цьо-
го питання вже зробили низку 
важливих кроків.

– Нині залишаються не кана-
лізованими села Світязь, Пуль-
мо, лише частково каналізовані 
Шацьк та урочище Гряда. Насам-
перед треба каналізувати села, 
які розташовані поблизу озер, – 
зазначив голова райради. – Для 

розв’язання проблеми у 2016 
році ми вирішили написати ве-
ликий інфраструктурний проект, 
щоб залучити європейські кошти 
на будівництво каналізаційних 
мереж. Нині його розглядають у 
Брюсселі. У рамках цього проек-
ту сподіваємося залучити близь-
ко €6,3 млн. В еквіваленті це ста-
новитиме близько 200 млн грн.

користовувати для реабілітації 
посттравматичного стресового 
синдрому, здійснювати амбула-
торну підтримку бійців та їхніх 
родин. Наразі реабілітацію вони 

мають можливість проходити на 
базі госпіталю для ветеранів вій-
ни, але лише протягом 20 днів на 
рік. Щоб здійснювати тривалішу 
реабілітацію, потрібно відкрити 

Важливою проблемою за-
лишається відсутність контролю 
над сплатою туристичного збору. 

– Люди, які здають нерухо-
ме майно для відпочивальників, 
сплачують туристичний збір в 
розмірі 1% від доходів, який іде в 
бюджет місцевих сільських рад, – 
пояснив Сергій Карпук.

І додав: система працює 
майже на добровільних засадах, 
адже сьогодні немає механізму 
збору цих коштів, передбаченого 
державою.

Крім цього, актуальна для 
Шацького району і проблема де-
централізації.

– Шість сільських рад нині 
залишаються не об’єднаними із 
Шацькою ОТГ. У квітні відбули-
ся слухання, на яких усі сільські 
ради виявили бажання увійти в 
одну громаду – Шацьку. Район 
невеликий, і ми справді не вважа-
ємо за доцільне переділяти його 
на кілька громад, адже так лише 
створимо більшу кількість чинов-
ників, на утримання яких  будуть 
потрібні чималі кошти. Усе це – 
зайві витрати. Власні надходжен-
ня району становлять 6 млн грн, 
а бюджет ОТГ – 16 млн грн. Тому 
шляхи розвитку вбачаємо лише 
єдиною об’єднаною громадою, – 
підсумував Сергій Карпук.

центр.
Голова фракції «УКРОП» у місь-

кій раді Ігор Поліщук нагадав, що 
за кошти держбюджету, передба-
чені на соціально-економічний 
розвиток територій, виділенню 
яких сприяв Ігор Лапін, чомусь 
здійснили ремонт фасаду облас-
ної клінічної лікарні, а не будів-
ництво центру.

Депутат Сергій Була запро-
понував повторно звернутися до 
Ігоря Лапіна.  Нардепа закликали 
нарешті дотриматися домовле-
ності з покійним мером Миколою 
Романюком щодо фінансування 
будівництва центру з держбюдже-
ту. Адже міськрада зробила крок 
назустріч, спрямувавши 5 млн грн 
із ремонту прибудинкових тери-
торій у рамках змін до бюджету.

У пріоритеті районної влади – розвиток туристичної галузі

strichka.com

volynnew
s.com

Петро Верзун

нарешті

Маневицький район

«Волиньприродресурс» починає геоло-
горозвідку запасів бурштину. Підготовчі ро-
боти стартують на ділянці площею 8,1561 га 
в селі Галузія на Маневиччині на підставі рі-
шень Прилісненської сільської ради та відпо-
відних угод із цим органом місцевого само-

врядування.
Розвідувальні роботи проводять для ви-

значення промислового значення ділянок 
надр, з метою підготовки родовищ корисних 
копалин до промислового освоєння.

Ці дії підприємство зобов’язане виконува-
ти в рамках програми робіт, які є невід’ємною 

частиною спецдозволів на користування 
надрами й затверджені Держгеонадрами 
України. 

У випадку протиправних дій посадових 
осіб, які призведуть до зупинки робіт, завдані 
підприємству та бюджету Волині збитки бу-
дуть стягувати в судовому порядку.

«ВОЛИНЬПРИРОДРЕСУРС» РОЗПОЧИНАЄ РОБОТУ

static.ukrinform
.com

сільське господарство КОРІВ ВИРОЩУЮТЬ БЕЗПРИВ’ЯЗНО
Ковельський район

Незвичний спосіб вирощу-
вання корів подарував можли-
вості волинській громаді. Тварин 
не прив’язують і селять у мак-
симально природні умови. Про 
це інформує Волинський Центр 
розвитку місцевого самовряду-
вання, створений за підтримки 
Програми «U-LEAD з Європою» та 
Мінрегіону.

Можливості для економічно-
го розвитку з’явилися у Повор-
ській ОТГ з приходом інвестора. 
На одному з підприємств тут ви-
рощують м’ясні породи корів. 
Причому худобу випасають так 
званим безприв’язним спосо-
бом – тварини цілорічно пасуть-
ся в полі, ночуючи при цьому в 
польових кошарах.

На підприємстві вже працює 
15 осіб із Поворської ОТГ, при-
чому вони оформлені офіційно, 
тобто податки йдуть в грома-
ду. Пастух, приміром, отримує 
4500 грн та премії за надбавки у 
вазі худоби тощо. 

Тварини випасаються на те-
риторіях із так званим самосівом, 
худоба охоче їсть траву та дрібні 
гілки кущів.

До того ж, підприємство по-
турбувалося не лише про пра-
цевлаштування жителів громади. 
Воно виділяє кошти на місцеві 
соціальні проекти – прибирання 
кладовища, підтримку місцевої 
футбольної команди. 

На Волині безприв’язним спо-
собом вирощують кілька порід, 
наприклад, волинську м’ясну.

Безприв’язний – найпо-
ширеніший спосіб утримання 
худоби в США і Європі. У США 
так утримують 85% великої ро-
гатої худоби. Фахівці вважають, 
що безприв’язне утримання 
ВРХ зменшує трудовитрати, 
підвищує потенціал продуктив-

ності тварин завдяки тому, що 
їх селять у максимально при-
родні умови. Сьогодні в євро-
пейських країнах безприв’язне 
утримання ВРХ на підстилці 
є обов’язковою умовою, щоб 
отримати сертифікат екологіч-
но чистої продукції.

facebook.com
/lgdc.volyn

Наразі луцькі атовці 
проходять реабілітацію 
в обласному госпіталі

Тварин не прив’язують і селять у максимально природні умови
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Праця людини – окраса і слава, праця людини – безсмертя її. Василь Симоненко

безпека рухутрудові відносини

житло

КОГО БУДЕ 
РЕАБІЛІТОВАНО?
Петро Порошенко підписав 
закон «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення 
процедури реабілітації жертв 
репресій комуністичного 
тоталітарного режиму 1917-1991 
років». 

У новому законі прописано, хто 
може претендувати на реабілітацію. 

1. Особи, які зі зброєю в руках бо-
ролися проти режиму:

• учасники державотворчого проце-
су та визвольного руху 1917-1921 років;

• учасники селянських повстань 20-х 
років;

• учасники селянських повстань на-
передодні Голодомору 1932-1933 років;

• члени Організації українських на-
ціоналістів;

• вояки Української повстанської ар-
мії.

2. Особи, яких було обвинувачено 
рішенням позасудового органу (так 
звані досудові органи «двійки», «трій-
ки» та особливі наради). Переважно це 
українці,  постраждалі під час «Великого 
терору».

3. Окремо законом визнають по-
терпілих від репресій комуністично-
го тоталітарного режиму – родичів та 
близьких репресованих:

• чоловік/дружина репресованої 
особи;

• діти (також усиновлені) репресова-
ної особи;

• інші особи, які перебували на утри-
манні репресованої особи.

До цієї категорії входять родичі «во-
рогів народу», які жили у спецпоселен-
нях. Зокрема це діти та дружини «воро-
гів народу» СРСР.  

ЯК ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ 
РЕАБІЛІТАЦІЯ

Закон запроваджує створення двох 
типів комісій – регіональної комісії при 
обласних адміністраціях та національної 
при Українському інституті національ-
ної пам’яті. Саме вони ухвалюватимуть 
рішення про надання статусу. Ініціато-
рами процесу реабілітації зможуть ви-
ступити:

• репресована особа;
• її спадкоємці, будь-який з членів її 

сім’ї;
• уповноважений ВР з прав людини;
• Український інститут національної 

пам’яті;
• громадська організація, яка до-

сліджує історію України ХХ століття або 
надає допомогу з питань реабілітації 
жертв тоталітарного режиму.

 Для того щоб почати процес реабі-
літації, потрібно буде написати заяву в 
довільній формі до регіональної комісії.

Ухвалення цього закону є важли-
вим кроком уперед в подоланні тоталі-
тарного минулого  та логічним кроком 
продовження декомунізації,  вважають 
в Українському інституті національної 
пам’яті.

законотворчість нововведення ЯК ПРИЗНАЧАТИМУТЬ 
СУБСИДІЇ ДЛЯ БЕЗРОБІТНИХ

НЕДОБРОСОВІСНИХ 
ПРАЦЕДАВЦІВ 
ШТРАФУВАТИМУТЬ  

НА ТРОТУАРАХ 
НЕ ПАРКУВАТИСЯ!

В Україні почастішали 
випадки, коли сім’ї 
трудових мігрантів, 

отримуючи гроші від 
рідних, мають субсидію. 
Водночас багато 
заробітчан вважаються 
безробітними. У нас їм 
нараховують допомогу з 
безробіття.

Тому незареєстровані у центрі 
зайнятості безробітні, які хочуть 
мати соцдопомогу, мають чесно 
декларувати отримані за кордо-
ном доходи, а також сплачувати 
страхові внески до Пенсійного 
фонду, пише teplo.gov.ua.

Інакше органи соцзахисту 
автоматично нараховуватимуть 
їм дохід у три прожиткові мініму-
ми – 5286 грн. Також треба буде 
сплатити єдиний соціальний вне-
сок за три місяці у розмірі, що не 
менший за мінімальний.

У Мінсоцполітики вважають, 
що нові норми стимулюватимуть 
українців до офіційного праце-
влаштування та сприятимуть 
усуненню соціальної несправед-
ливості.

Таким чином, у розрахунок 

сукупного доходу домогоспо-
дарства включатимуть серед-
ньомісячний дохід осіб, яким на 
початок періоду призначення 
житлової субсидії виповнилося 
18 років. Якщо особа в цей пері-
од перебувала на строковій вій-
ськовій службі, її дохід рахувати-
муть як половину прожиткового 
мінімуму працездатної особи.

Особам, які протягом періоду 
призначення субсидії навчалися 

на денній формі у закладах осві-
ти або зареєстровані в службі 
зайнятості як такі, хто шукає ро-
боту, нараховуватимуть доходи 
в розмірі одного прожиткового 
мінімуму, встановленого для 
працездатних осіб.

Дохід осіб, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, 
становитиме один прожитковий 
мінімум, встановлений для пра-
цездатних осіб.

Для осіб, які протягом періо-
ду нарахування субсидії отри-
мували пенсію, стипендію, допо-
могу при народженні дитини чи 
допомогу особам з інвалідністю, 
на призначення соцдопомоги 
впливатиме розмір фактично 
отриманих доходів. Для осіб, які 
на кінець періоду нарахування 
субсидії не досягли 18-річного 
віку, – розмір фактично отрима-
них доходів.

teplo.gov.ua

В Україні діятимуть 
обмеження на 
будівництво в невеликих 
населених пунктах і 
містах. 

Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства про-
понує запровадити ранжування 
висоти житлової забудови насе-
лених пунктів залежно від їхньої 
класифікації та чисельності насе-
лення. Про це повідомив заступ-
ник очільника Мінрегіонбуду Лев 
Парцхаладзе.

У невеликих селах з насе-
ленням до тисячі осіб тепер буде 
дозволена тільки садибна забу-
дова. У селах, де проживає по-
над тисяча людей, крім садибної 

Луцьк

Місцевих підприємців 
закликають оформлювати 
своїх працівників. За  
допуск людей до робіт 
без укладання трудового 
договору штрафуватимуть 
працедавців. 

Як повідомив начальник 
управління з питань праці Луць-
кої міської ради Назарій Ігнатчук, 
працівники управління отри-
мали посвідчення інспекторів, 
які дозволять проводити пере-
вірки підприємств. Зокрема, за 
недопущення до проведення 
перевірки на підприємця на-
кладають фінансове стягнен-
ня – 11169 грн. Разом з тим, за 
недопущення інспектора праці 
до проведення перевірки щодо 
легалізації найманої праці загро-

жує стягнення 372600 грн. Також 
фактичний допуск працівника до 
робіт без укладання трудового 
договору передбачає стягнення 
111690 грн.

Виконувач повноважень місь-
кого голови Григорій Пустовіт 
закликав підприємців привести 
свої справи до ладу та оформити 
працівників, адже найближчим 
часом управління з питань праці 
вийде на перевірку.

Заступник міського голови 
Костянтин Петрочук наголосив, 
що основним доходом місцево-
го бюджету є податок з доходів 
фізичних осіб. Тому підприємці 
мають розуміти: якщо вони не 
оформлюють своїх працівників, 
то бюджет недоотримує фінан-
сові надходження, через що мо-
жуть не відремонтувати певний 
двір чи дорогу.

Мінрегіонбуд України 
оновлює державні 
будівельні норми. 
Відповідно до нових 
положень документа, 
не допускається 
улаштування автостоянок 
тимчасового зберігання 
на тротуарах та вздовж 
доріг.

Про це повідомив заступ-
ник міністра регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ 
України Лев Парцхаладзе, пе-
редає «Канал24».

Згідно з новим ДБН, не до-
пускається проектування тим-
часових автостоянок на троту-
арах, уздовж проїзних частин 

магістралей загальноміського 
значення безперервного руху, 
уздовж проїзних частин ма-
гістралей загальноміського 
значення регульованого руху 
і магістралей районного зна-
чення у випадку, коли коефіці-
єнт використання пропускної 
здатності наближається до 1 
та при виділенні на цих магі-
стралях окремих смуг для руху 
маршрутного транспорту.

Оновлені державні буді-
вельні норми поширювати-
муться на проектування нових 
і реконструкцію тих, що є, ву-
лиць та доріг. Новоухвалений 
закон України вступить у дію 
27 вересня 2018 року.

gordonua.com
aif.ru

patrul.kz

topkyiv.info

Нові норми підвищать 
безпеку в пішохідних зонах 

БАГАТОПОВЕРХІВКИ 
БУДУВАТИМУТЬ 
ЛИШЕ У МІСТАХ
забудови, можна проектувати 
багатоквартирні будинки до чо-
тирьох поверхів (до 12 м). У сели-
щах міського типу допускається 
розміщення садибної забудови і 
максимум п’ятиповерхових бага-
токвартирних будинків (до 15 м), у 
містах з населенням до 50 тисяч – 
садибної забудови і будинків, не 
вищих за 9 поверхів (до 27 м).

«Максимально допустима ви-
сотність житлової забудови в міс-
тах із населенням понад 100 тисяч 
встановлюється документацією з 
просторового планування. При 

цьому параметри висоти визна-
чають без урахування шатрової 
покрівлі, якщо її проектують, а в 
разі будівництва на складному 
рельєфі – із урахуванням цоколь-
ного поверху», – зазначив Парц-
халадзе.

Крім того, буде встановлено 
граничні межі щільності нової за-
будови.

На його думку, такі зміни 
сприятимуть гармонізації про-
стору міст і сіл та зроблять їх 
більш комфортними для жителів. 
Також це дозволить планувати 

подальший розвиток населених 
пунктів з огляду на можливості 
їх інфраструктури, що теж важ-
ливо.

Оновлені державні будівель-
ні норми «Планування і забудова 
територій» вже затверджено, їх 
опублікують найближчим часом.

У малих селах буде 
лише садибна забудова

bgtrk.ru
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Хороший лікар врятує якщо не від хвороби, то хоча б від поганого лікаря. Жан Поль

ВАКЦИНАЦІЯ ПО-НОВОМУ: 
ЯКІ ЗМІНИ ЧЕКАЮТЬ НА УКРАЇНЦІВ

компетентно на часі

ЛІТНЄ ОЗДОРОВЧЕ ХАРЧУВАННЯ КОМАРІВ 
ПРИВАБЛЮЄ... 
ХОЛЕСТЕРИН 

новації

Міністерство охорони 
здоров’я України хоче 
ввести нові правила 

вакцинації.
Як повідомляє segodnya.uа, МОЗ пропо-

нує об’єднати імунізацію проти гепатиту В зі 
щепленням проти дифтерії, правця, кашлюку 
та поліомієліту. У міністерстві вважають, що 
таке нововведення зменшить черги в медич-
них закладах, а діти отримуватимуть менші на-
вантаження на організм і стрес від щеплення.

Окрім того, опираючись на рекоменда-
ції ВООЗ, міністерство планує скасувати по-
вторне щеплення проти туберкульозу, яке 
роблять дітям у сім років.

ЩО ДУМАЮТЬ ЛІКАРІ
Комбіновані вакцини ніяк не вплинуть на 

якість щеплення, каже головний лікар мережі 
дитячих клінік «Добробут» Олексій Риков. Такі 
вакцини навіть безпечніші.

– По-перше, зменшується ризик неба-
жаних явищ, пов’язаних з додатковими ком-
понентами вакцини, зменшується кількість 
відвідувань лікаря, і, зрештою, зменшується 
кількість уколів дитині. Ефективність комбі-
нованих вакцин не відрізняється від моно-
вакцин, тому їх багато років використовують 
у всьому світі, – каже медик.

А ось ревакцинація в сім років проти ту-
беркульозу – низькоефективна.

– Особливість вакцини в тому, що вона за-
хищає не від інфікування, а від важких форм 
інфекції, це більш актуально для дітей перших 
років життя. БЦЖ в старшому віці не має високої 
ефективності, – пояснює голова правління ор-
ганізації «Батьки за вакцинацію» Тимофій Бадіка.  

Замість повторної вакцинації проти ту-
беркульозу потрібно зосередитися на сучас-
ній діагностиці хвороби, каже Бадіка.

Але сам календар можна доповнити, вва-
жає Риков. Наприклад, бажано було б додати 
щеплення проти ротавірусної, пневмококо-
вої, менінгококової інфекцій, вітряної віспи, 

В Україні утричі збільшилася кількість 
комарів. Причина – надмірно тепла погода й 
температурні рекорди. 

Якщо самці можуть жити за рахунок соку рос-
лин, то самкам потрібна кров для виведення потом-
ства, інформує «ТСН.ua». Кого ж найчастіше терори-
зують комарі і як запобігти численним укусам?

Серед людей побутує гіпотеза, що комарі на-
чебто більше люблять кров першої та другої груп. 
Проте екологи запевняють, що річ не в цьому. На-
самперед комахи звертають увагу на температуру 
тіла. Через це вагітні жінки та особи з надмірною 
вагою ризикують отримати найбільше укусів, адже 
їхнє тіло тепліше. 

Також для кровопивць грає роль рівень холес-
терину в крові. Що він вищий, то більше це приваб-
лює комах. Якщо ми будемо їсти жирне, відповідно, 
рівень холестерину в нашій крові збільшиться, і це 
буде притягувати до нас комарів. Усе шкідливе їм у 
принципі подобається.

Комарі найчастіше проживають на природі, у 
вологих місцинах біля водойм. Там навіть рівень хо-
лестерину та температура тіла не рятують від чис-
ленних укусів.

Врятувати від кровопивць можуть спеціальні 
спреї, мазі, олії тощо, однак варто дуже ретельно 
ставитися до вибору таких засобів. Деякі з них мо-
жуть бути токсичними, що особливо небезпечно 
для дітей. Окремі засоби, які вставляють у розетки, 
можуть випаровувати токсичні речовини, тому їх 
краще використовувати, коли вдома немає людей і 
домашніх улюбленців. 

Літо – це не тільки час 
відпусток. Це ще й сезон 

унікальних можливостей для 
перезавантаження, оздоровлення 
організму, нормалізації обміну 
речовин та суттєвого зниження 
ризику розвитку багатьох 
захворювань.

Дієтолог Оксана Скиталінська радить 
улітку надавати перевагу таким продук-
там: листовій зелені (шпинат, бурякове ба-
дилля, різні сорти салату, капусти, городи-
на), різнокольоровим овочам та фруктам 
(морква, буряк, помідори, абрикоси, час-
ник, цибуля) та ягодам, горіхам, насінню 
(льону і гарбуза).

ВІД ЧОГО ВІДМОВИТИСЯ
Звести до мінімуму, або ж зовсім ви-

креслити з раціону варто цукор і всі про-
дукти та напої, в яких він міститься (випіч-
ка, цукерки, солодкі напої), а також вироби 
з білого очищеного борошна. Ці продукти 
перенасичують кров глюкозою, яка всту-
пає в реакцію з білками організму й при-
зводить до утворення та накопичення в 
клітинах і міжклітинному просторі «моле-
кулярного сміття» (так звана реакція глю-
козування білків).

Наслідки глюкозування катастрофічні: 
крихкість судин, атеросклероз, хвороба 
Альцгеймера (відкладення токсичного 
білка амілоїду в нервових клітинах), ката-
ракта, діабет ІІ типу, хвороби нирок, запа-
лення та прискорене старіння шкіри. Глю-
козування може також ушкоджувати ДНК 
й дати поштовх розвитку онкологічних за-
хворювань. Як солодку та здорову альтер-
нативу вибираємо ягоди, фрукти й чорний 
шоколад (кілька шматочків на день).

Якщо ви дбаєте про своє здоров’я, об-
межте вживання смаженої їжі. При сма-
женні утворюються шкідливі продукти, 
зокрема акриламід, трансжири, які ведуть 
до порушень роботи нервової та репро-
дуктивної систем, запалень і послаблення 
імунітету. Тому смаження доцільно заміни-
ти на тушкування з додаванням невеликої 

ревакцинацію проти кашлюку в шість років і 
для дорослих.

ЯК РОБИТИ ЩЕПЛЕННЯ 
ДОРОСЛИМ

Довічний імунітет формується тільки піс-
ля деяких щеплень, наприклад, проти кору, 
паротиту, краснухи. Імунітет проти дифтерії, 
правця та кашлюку зберігається протягом 
7-10 років. Перша ревакцинація для профі-
лактики останніх захворювань у дорослих має 
пройти в 26 років. Потім має повторюватися 
кожних 10 років. У деяких країнах дорослих 
також вакцинують проти кашлюку – в Україні 
це відбувається з епідеміологічною ситуацією. 
Особистий календар щеплень для кожної лю-

дини встановлює і контролює лікар-імунолог 
або терапевт за місцем проживання.

Перш ніж зробити щеплення, лікар має 
вивчити медкарту, виміряти температуру і 
провести загальний огляд. Лікар також на-
дасть пацієнту форму згоди для проведення 
вакцинації. Заповнений документ залишаєть-
ся в медичній установі.

Крім того, лікар має повідомити про:
– можливі реакції на вакцину й терміни, 

під час яких вони можуть виникнути;
– симптоми, за яких потрібно терміново 

звертатися по медичну допомогу;
– дозування і про те, яке саме жарознижу-

вальне можна приймати;
– коли треба зробити наступні щеплення.

Україна вперше за сім років забезпечена 
всіма вакцинами, заявила заступник міністра 
охорони здоров’я Ольга Стефанишина.

Охоплення плановими щепленнями про-
ти кору в 2017 році збільшилося більш ніж 
удвічі й перевищило 90%. Але рівень вак-
цинації проти дифтерії, кашлюку та правця 
критично низький. За даними Центру гро-
мадського здоров’я, торік тільки половину 
українських дітей у 18 місяців вакцинували 
проти дифтерії, правця та кашлюку, менш як 
половина дорослих пройшли планову ревак-
цинацію проти дифтерії і правця. Проти по-
ліомієліту щеплено 75%, проти гепатиту В – 
50% дітей.

Вакцини закуповують за бюджетні кошти 
й надають пацієнтам безплатно.

ЯК ВИЗНАЧИТИ ЯКІСТЬ ВАКЦИНИ
Батьки й лікарі самі можуть перевірити 

якість вакцини. На кожному флаконі є термо-
індикатори, вони дозволяють визначити, чи 
правильно зберігали вакцину до її викорис-
тання.

– На кришечці є білий квадрат – це термо-
індикатор. Він показує, чи було підвищення 
температури. Вакцина проти кору боїться ви-
соких температур. Якщо її неправильно збе-
рігали – квадратик змінює колір і її більше не 
можна використовувати, – розповідає голов-
ний дитячий імунолог Києва Федір Лапій. 

Ще один індикатор сірого кольору при-
кріплений до флакончика. Він показує, чи за-
морожували вакцину. Якщо так, то він змінює 
колір.

Вакцини дають ефективність 98%, каже 
Лапій. Ті 2%, для яких вакцина не спрацювала, 
мають бути захищені за рахунок 98%, що зро-
били щеплення.

кількості оливкової олії. На жаль, соняш-
никова олія взагалі не підходить, оскільки 
при нагріванні окислюється з утворенням 
токсичних речовин.

Загалом, термічна обробка має макси-
мально зберігати біологічно активні ком-
поненти: для цього потрібно класти овочі 
в окріп, супи варити у закритому посуді; 
компоти замінити настоями фруктів та ягід 
(заливати окропом); не переварювати, ва-
рити та тушкувати до ледь хрусткого стану 
(окрім картоплі).

Варто обмежити вживання ковбасно-
сосисочних виробів. Консерванти, які не да-
ють м’ясу зіпсуватися, негативно впливають 
і на корисні мікроорганізми (мікробіом), які 
живуть у нашому тілі. Наукові дані свідчать 
про зв’язок між порушенням мікробіому та 
аутоімунними хворобами (алергія, бронхі-
альна астма), аутизмом, ожирінням, цукро-
вим діабетом ІІ типу тощо.

Крім того, нітрит натрію, який є основ-
ним «ковбасним» консервантом, також 
належить до потенційних канцерогенів. 
Альтернативою є якісні джерела білка: 
кисломолочні продукти, яйця, птиця, риба 
та бобові.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ НА РОЗМІР 
ПОРЦІЙ

Навіть найкорисніша їжа, спожита у 
великому об’ємі, не корисна, оскільки не 
буде якісно засвоєна та змусить органи 
травлення працювати у виснажливому 

режимі. Розрахувати свою порцію можна, 
склавши докупи два кулаки. Добре про-
жована і спокійно спожита у приємній 
обстановці їжа наситить і принесе задо-
волення.

ВЛАШТОВУЄМО 
РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ ДНІ

Процес самоочищення клітин активу-
ється лише в разі обмеження калорій. Це 
може бути відмова від одного прийому їжі 
або вживання різноманітних овочів протя-
гом дня один-два рази на тиждень.

Їжа є одним із засобів задоволення, ан-
тидепресантом. Тому важливо, щоб вона 
була смачною, давала відчуття насичення 
і при цьому була для організму ліками, як 
казав великий Гіппократ.

Отож, принципи омолоджувального 
літнього харчування такі:

– звести до мінімуму всі харчові шкід-
ливості та надмірності;

– перевагу віддавати продуктам, що 
позитивно впливають на організм;

– пам’ятати, що здорова їжа проста, 
без викрутасів;

– не робити з їжі культу, бо фізична 
активність, гарний настрій, міцний сон, 
відсутність шкідливих звичок та любов 
до ближнього теж суттєво оздоровлюють 
наш організм на генетичному рівні;

 – не забувайте також про здорові на-
пої, найважливішим з яких є якісно про-
фільтрована вода.

m
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oon.ru

4lady.in.ua

ukr.life

МОЗ пропонує об’єднати імунізацію проти 
гепатиту В зі щепленням проти дифтерії, 
правця, кашлюку та поліомієліту

Улітку їжте більше зелені

Комарі частіше кусають 
вагітних і тих, хто має 
надмірну вагу
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косметичка на замітку

школа агронома

ВАРЕННЯ З ПОЛУНИЦІ
Полуничне варення – чудовий де-

серт. Воно зміцнює імунітет, налагоджує 
артеріальний тиск, збільшує вміст йоду 
в крові, нормалізує обмін речовин, під-
вищує міцність кровоносних судин, по-
зитивно впливає на формування ери-
троцитів у крові. Це незамінний продукт 
при застудних захворюваннях. З’ївши 
ложечку полуничного варення перед 
сном, ви забудете про безсоння. 

З ЛИМОНОМ
• 3 кг полуниці • 1 кг цукру • півлимона

У посудину, в якій будете готувати 
варення, засипати шарами підготов-
лені ягоди й цукор. Через 3-4 год сік 
обережно злити, довести до кипіння і 
залити ягоди. Варити на слабкому вогні 
40-50 хв, не перемішуючи. Наприкінці 
додати лимонний сік. Цитрину можна 
покраяти дольками й залишити у варен-
ні, але обов’язково без шкірки. 

Гаряче варення розлити в сухі про-
парені банки та закатати.  

З КАБАЧКАМИ
• 0,5 кг молоденьких кабачків • 300 г 
полуниці • 1,5 скл. цукру • півлимона 

Кабачки покраяти кубиками й за-
лишити, доки не пустять сік. Зцідити 
й викласти в сотейник. Додати цукор 
і дольки лимона. Прогріти протягом 
10 хв. Всипати ягоди полуниці й прото-
мити варення ще 5-7 хв. Зняти з вогню 
й виставити на холод на 30 хв. Протягом 
цього часу кабачки вберуть полунич-
ний сироп. Підігрівати і охолоджувати 
варення треба ще двічі. Воно перетво-
риться на густу й ароматну смакоту. 

Гаряче варення розкласти в гарячі 
банки і закатати. 

З РЕВЕНЕМ
• 1 кг полуниці • 500 г желювального 
цукру • 500 г ревеню • дрібка ваніліну

Ягоди покраяти дольками, засипати 
желювальним цукром, вимішати й від-
ставити на 3 год. 

Ревінь порізати кубиками і засипати 
в киплячу воду. Проварити 5 хв, проці-
дити. Охолоджений ревінь всипати у по-
луницю, збити міксером. Масу довести 
до кипіння й від цього моменту прова-
рити 4 хв, постійно помішуючи. Гарячим 
розлити в банки і закатати.  

смакота

Тибетська медицина навчає, 
що найкраща косметика для 

жінки – внутрішня рівновага і 
душевний спокій. Щоб зберегти 
молодість шкіри обличчя, не 
обов’язково користуватися 
дорогими кремами й тоніками. 

Головна причина старіння шкіри – брак 
вологи. На тьмяній сухій шкірі помітні навіть 
тонкі зморшки. Якщо хоча б раз на день у 
вас виникає відчуття стягнутої шкіри, її тре-
ба напоїти. Приготуйте собі зволожувальний 
спрей: склянка мінеральної негазованої води, 
3 краплі олійки герані або лаванди. Пляшечку 
зі спреєм зберігайте в прохолодному сухо-
му місці. Таку суміш можна використовувати 
скільки завгодно. 

Стрес, заздрість і негативні емоції спотво-
рюють найпрекрасніше обличчя. Тому насам-
перед боріться з нервовими потрясіннями. 

Рефлексологи радять масажувати стопи. 
Одна з точок розташована у місці переплетен-
ня нервових закінчень поряд із виступом під 
великим пальцем ноги. Натискайте на неї – і 
вам вдасться впоратися з нервовою напру-
гою. Ще краще масажувати цю точку перед 
сном за годинниковою стрілкою, змочивши 
шкіру краплиною аромаолійки.   

Поза під час сну також має значення. Не 
варто спати без подушки чи обличчям у по-
стіль. Найкраще спати на спині, поклавши 
голову на невисоку подушку. Прокинувшись, 
кілька хвилин полежіть на валику з рушника, 
покладеному під потилицю. 

Фініки – не лише 
смачний, а й корисний 
плід. У багатьох країнах 
йому приписують 
здатність зміцнювати 
здоров’я і продовжувати 
життя. 

До складу фініків входить 
триптофан, потрібний для опти-
мального функціонування моз-
ку і збереження нормального 
психічного стану, особливо в 
поважному віці. Фініки чинять 
м’яку заспокійливу і снодійну 
дію, перешкоджають виникнен-
ню печії та зміцнюють імунну 
систему. 

Завдяки великій кількос-

ті глюкози і фруктози вони не 
лише швидко тамують голод, 
а й відновлюють фізичну силу, 
енергію, свіжість мозку і нервів. 
Оскільки фініки низькокалорій-
ні, їх можна сміливо їсти замість 
солодощів, не боячись поглад-
шати. Вчені вважають, що 10 
фініків на день достатньо, щоб 
забезпечити добову потребу 
у вітамінах та мікроелементах, 
потрібних людині. 

У результаті багаторічних до-
сліджень вчені відкрили чимало 
корисних властивостей цього 
продукту. Зокрема, фініки вби-
вають хвороботворні бактерії 
в організмі людини. Вживання 

плодів натще знищує паразитів.  
Завдяки наявності вітамінів А і В 
фініки зміцнюють зір і сприяють 
нормальному функціонуванню 
та розвитку м’язів. 

Вживати фініки рекомен-
дують при розумових наванта-
женнях, фізичній пе рев томі й 
виснаженні, при захворюваннях 
дихальних шляхів і серцево-
судинної системи, при недокрів’ї, 
анемії, проблемах із травленням, 
розладах нервової системи. 

Жінкам корисно споживати 
фініки для відновлення орга-
нізму після пологів та для зба-
гачення материнського молока 
вітамінами. 

ПРОТИ ЗМОРЩОК – МАСАЖ СТОП

їжа – ліки ФІНІКИ – ЛАСОЩІ ДОВГОЖИТЕЛІВ

Холодні компреси помічні при на-
бряках під очима. Покладіть на повіки на 
15 хвилин пакетики завареного охоло-
дженого чаю (зеленого чи чорного). Зго-
дяться шматочки холодного огірка, сирої 
картоплі чи холодні чайні ложки. Їхня 
форма ідеально повторює контури очей, 
а метал довго зберігає холод. Для досяг-
нення кращого ефекту ложки кладіть на 
ніч у холодильник. 

Олія какао просто чарівно впливає на 
суху шкіру, зволожує і пом’якшує її. Бажа-
но додати до неї кілька крапель олійки 
грейпфрута, апельсина і лайма, які нада-
дуть шкірі додаткового тонусу. 

Йод. Цей чудовий антисеп-
тик – ворог усілякої гнилі. Його 
розчином (5- 10 крапель йоду на 
10 л води) рекомендують обприс-
кувати полуниці та суниці перед 
цвітінням – двічі-тричі з інтерва-
лом у 10 днів. 

Розчином краплі йоду на 3 л 
води поливають розсаду томатів, 
щоби збільшити продуктивність 
та розміри плодів. Після переса-
джування розсади в ґрунт можна 
підживити ще раз, додавши у від-
ро води три краплі йоду. Норма 
поливу – 1 л під кущ. 

Якщо змішати в 10 л води 40 
крапель йоду з 1 л сироватки та 
1 ст. ложкою перекису водню, 
вийде прекрасний засіб для бо-
ротьби з осоружною фітофто-
рою. А додавши на 9 л води 1 л 
знежиреного молока і 10-12 кра-
пель йоду, отримують розчин, 
який знищує борошнисту росу 
на огірках.  

Зеленка. Зеленкою змащують 
рани рослинам у разі дрібного об-
різування чи випадкового пошко-
дження замість садового вару. 

Розведені у відрі води 40 
крапель зеленки допоможуть 
врятувати томати від фітофтори, 
а огірки – від борошнистої роси. 
Обприскування вишні слабким 
розчином зеленки сприяє кра-
щому зав’язуванню плодів. 

ПОМІЧНИКИ САДІВНИКА 
І ГОРОДНИКА З... АПТЕКИ

Трихопол. Проти фітофтори 
таблетку трихополу розчиняють 
в 1 л води й обприскують томати 
двічі на місяць. 

Розчин марганцю. Рожевим 
розчином марганцю рекоменду-
ють протруювати насіння перед 
висаджуванням, щоб знищити 
можливих збудників хвороб, які 
зимують у насінні. Для цього на-
сіння замочують у розчині на 
20 хв, а потім висушують.

Якщо у відро рожевого роз-
чину марганцю (3 г на 10 л) до-
дати борної кислоти на кінчику 
ножа, то вийде гарна рання під-
живка для полуниць, малини, 

смородини й аґрусу. Особливо 
ефективний цей варіант на ді-
лянках із піщаними ґрунтами. 

2 ч. ложки марганцівки, роз-
чинені в 10 л води, врятують 
полуниці від сірої гнилі, якщо 
обприскати кущі відразу після 
цвітіння. 

У темно-рожевому розчині 
марганцю замочують картоплю 
перед садінням, а також насін-
нєві бульби перед закладкою на 
зберігання. 

Глюкоза й вітамін В1. Ці ві-
таміни використовують для під-
годовування квітів. П’ять разів 
через два тижні рослини підго-

довують таким розчином: 5 мл 
глюкози та 1 мл вітаміну В1 на 
5 л води. Рясне і тривале цвітіння 
вам гарантоване!

Борна кислота. Це пер-
ший помічник, якщо погано 
зав’язуються плоди. Розчин бор-
ної кислоти (2 г на півлітра води) 
влити у відро води й обприску-
вати всі рослини для стимуляції 
зав’язі.

Борну кислоту також засто-
совують як компонент комплекс-
ного розчину для замочування 
насіння перед садінням. Дві жме-
ні цибулиння заливають літром 
окропу і змішують із завчасно 
підготовленим розчином попелу 
у співвідношенні 1:1. На 1 л тако-
го розчину додають 1 г марган-
цю, 0,1-0,3 г борної кислоти і 5 г 
харчової соди. 

Перекис водню успішно 
може замінити марганець на ета-
пі протруювання насіння. Його 
замочують у 10%-му розчині пе-
рекису на 20 хв, а потім промива-
ють і просушують.   

Для боротьби з фітофторою 
на відро води беруть 1 ст. ложку 
перекису та 40 крапель йоду й 
обприскують томати.

Якщо легковажно ставитися до стрибків 
артеріального тиску, можна заробити інфаркт 
або інсульт. Щоб уберегтися від гіпертензії, у 
Міністерстві охорони здоров'я радять дотри-
муватися простих правил.

• Не куріть. На здоров’я серця негативно 
впливає і активне, і пасивне куріння.

• Більше рухайтеся, ходіть пішки та сходами. 
Регулярна фізична активність (хоча б дві з по-
ловиною години на тиждень) допоможе змен-
шити ризик серцево-судинних захворювань. 

• Харчуйтеся правильно та контролюйте 
свою вагу:

– вживайте більше овочів та фруктів;
– віддавайте перевагу цільнозерновому 

хлібу та кашам;
– обмежте споживання цукру;
– відмовтеся від жирної та смаженої їжі, 

яка може підвищити рівень холестерину;
– хоча б двічі на тиждень їжте рибу;
– зважайте на вміст і калорійність продук-

тів, зазначені на упаковці.
• Їжте менше солі. За рекомендаціями 

ВООЗ, треба їсти не більш як 5 г (1 ч.  ложка) 
солі на добу. Особливу увагу треба приділяти 
продуктам, що мають приховану сіль: ковбасі, 
копченостям, готовим соусам тощо.

• Відмовтеся або хоча б зменште вживання 
алкоголю. Що більше спиртного ви п’єте, то 
більший ризик підвищення тиску. Пам'ятайте, 
що безпечної дози алкоголю немає.

ТОП-5 ПОРАД, 
ЩОБ ПОЗБУТИСЯ 
ВИСОКОГО ТИСКУ
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Щодня варто з'їдати 10 фініків

Ноги слід масажувати перед сном

Йод – ворог усілякої гнилі



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

ТЕЛЕПРОГРАМА
www.volynnews.com 9

Іноді правильно буває зробити неправильну річ. Серіал «Велика маленька брехня»

№ 19 (118)  17 травня 2018 року

ВІВТОРОК 22 травня
06.00, 15.35 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, 00.10, 02.00, 03.40, 
04.55 Погода 09.35, 
19.25 Д/с «Шамварі: 
територія диких тварин» 
10.30 Телепродаж 11.00 
Д/ц «Столика Японія» 
11.40 Д/ц «Двоколісні 
хроніки» 12.00, 02.10 Д/ц 
«Смачні історії» 12.25 Д/ц 
«Смак Дзяннаня» 13.10 
:РадіоДень 13.40, 04.40 
Лайфхак українською 
13.55 Складна розмова 
14.30 :Радіо. День 15.20 
М/с «Гон» 16.00 Хто в 
домі хазяїн? 16.30 Д/ц 
«Спільноти тварин» 
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» 
23.15 Д/с «Дивовижні 
міста світу» 01.10 
Розсекречена історія 02.30 
Д/ц «Незвичайні культури» 
03.45 Д/ц «Мистецький 
пульс Америки» 05.00 Д/ц 
«Орегонський путівник» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.00 Зона ночі
04.55 Абзац
06.49, 08.09 Kids Time
06.50 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»
08.10 Т/с «Меліса та 

Джой»
11.45 Т/с «Підступні 

покоївки»
16.55, 19.00 Заробітчани
21.00 Аферисти в мережах 

16+
22.00 Від пацанки до 

панянки 16+

НОВИЙ КАНАЛ
06.50, 15.55 Все буде 

добре!

08.10 Світами за скарбами 

12+

10.50 МастерШеф 12+

14.00 Хата на тата 12+

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00 ЕксперименТИ 16+

22.40 Давай поговоримо 

про секс 16+

00.40 Один за всіх 16+

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Орел і Решка. 

Шопінг»
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»
23.50 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
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, 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 Вижити 
серед звірів 10.20 
Дивовижний Гібралтар 
11.20 Місця сили 12.20 
Запрограмовані долі 
14.10, 00.20 Речовий 
доказ 15.20, 21.40 Річкові 
монстри 16.20, 20.50 
Мистецтво виживання 
18.10, 04.40 Містична 
Україна 19.00 Секретні 
території 23.20 Бойові 
сили 01.30 Код доступу 
05.30 Бандитська Одеса 

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, 12.20 «Одруження 

наосліп»
14.00, 15.20 «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»
23.45, 00.25 Х/ф 

«Хоробре серце»
05.10 Мультфільм

1+1

05.55 «Мультфільм»
06.10, 23.00 «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»

10.00, 20.40 Т/с «Лінія 
світла»

12.30 Т/с «Друге життя»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 05.20 «Подробиці»
00.50 Х/ф 

«Неприборканий»
02.55 «Орел і Решка. 

Шопінг»
04.50 «Top Shop»

ІНТЕР

05.35, 20.20 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 04.30, 12.45 Факти
09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Більше ніж правда
11.10 Т/с «Пес-3»
12.15, 13.15 Х/ф «Історія 

лицаря»
15.35, 16.20  «На трьох» 
16.30, 22.40 Т/с «Копи на 

роботі»
17.30, 21.30 Т/с «Пес-2»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
23.45 Х/ф «Агент 

Гамільтон: В інтересах 
нації»

01.55 Т/с «Морська 
поліція. Спецвідділ»

04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!

ICTV

06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Принцеса 

Лілліфі»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

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

селянка
18.00 Одного разу в Одесі
18.30 Казки У
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Т/с «Догори дриґом»
22.00 Готель Галіція
00.00 Теорія зради
01.00 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенічкіним

02.00 БарДак

ТЕТ
07.00, 07.35, 08.05, 08.35 

«Ранок «Нової Волині»
09.00 Д/с «Незвідані 

шляхи»
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 «93: бій за 

Україну»
18.31 Д/с «Незвичайні 

культури»
19.48 Серіал «За 

службовим обов’язком»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 М/ф «Острів 
Пахапахау»

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. 
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»

АВЕРС 13.30 Тайм з Кварцяним. 
Повтор

14.15 «Наша інтонація»
15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
16.00 Мозаїка батьківства
16.30, 00.30 Глобал 3000
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
01.00 Концерт Табула 

Раса
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, 02.55 «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

2+2 14.35 Х/ф «Вуличний 
боєць»

19.25 Т/с «Ментівські 
війни. Одеса-2»

20.30, 23.00 Т/с «Кістки 
12»

23.55 Х/ф «Ігри на 
виживання»

01.40 «Нове Шалене відео 
по-українськи» Фільм «Ігри на виживання»

23:55
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06.00 ПРОФІЛАКТИКА
14.00 Перша шпальта
14.30 :Радіо. День
15.00, 21.00, 03.00 Новини
15.10, 01.50, 03.40, 04.55 

Погода
15.20 М/с «Гон»
15.35 М/с «Чорний Джек»
16.00 Хто в домі хазяїн?
16.30 Д/ц «Спільноти 

тварин»
17.00 Розсекречена історія
18.00, 00.15 Інформаційна 

година
19.00 з Майклом Щуром
19.40 До справи
20.15, 01.10 Війна і мир
21.30, 03.25 Новини. 

Спорт
21.50 Т/с «Іспанська 

легенда»
23.15 Д/с «Дивовижні 

міста світу»
02.00 ТАКАШОТАМ
02.10 Д/ц «Смачні історії»
02.30 Д/ц «Незвичайні 

культури»
03.45 Складна розмова
04.15 Д/ц «Мистецький 

пульс Америки»
04.40 Лайфхак 

українською
05.00 Д/ц «Орегонський 

путівник»

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20 «Одруження 

наосліп»
14.00, 15.20 «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 «Міф»
04.20 «Гроші 2018»

05.30, 23.00 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

06.50 «Мультфільм»
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 

Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 

з Інтером»
10.00 Т/с «Нехай 

говорять»
12.00 «Новини»
12.25 Т/с «Нехай 

говорять»
14.10 Т/с «Друге життя»
16.10 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 05.15 «Подробиці»
20.40 Т/с «Лінія світла»
00.50 Х/ф «Шок»
02.40 «Орел і Решка. 

Шопінг»
04.45 «Top Shop»

05.40, 19.20 Надзвичайні 
новини

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

новини. Підсумки
10.15 Антизомбі
11.15 Секретний фронт 
12.30, 13.15 Х/ф «Місія 

нездійсненна – 2»
15.35, 16.20 Х/ф «Місія 

нездійсненна – 5: Нація 
ізгоїв»

18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.30 Т/с «Пес-2»
22.45 Свобода слова
00.55 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
02.25 Х/ф «Загін 

особливого 
призначення»

09.30 Х/ф «Король 
повітря: Ліга 
чемпіонів»

11.00 Т/с «Усі жінки – 
відьми»

12.00 Чотири весілля
13.00 Рятівники
14.00, 03.20 Віталька
16.00, 23.00 Країна У
17.00, 02.30 Панянка-

селянка
18.00 Одного разу в Одесі
18.30 Казки У
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Т/с «Догори дриґом»
22.00 Готель Галіція
00.00 Теорія зради
01.00 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенічкіним

02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки

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

09.00 Д/ф «Сонар»
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 «Українська 

мрія»
17.36 Д/ф «Кардинал 

Мар’ян Яворський. 
Нариси з історії»

18.31 Д/с «Незвичайні 
культури»

19.20 Погода
19.48 «Енеїда»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

05.35 Профілактика

12.00 Битва екстрасенсів 

16+

15.55 Все буде добре!

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.40 Слідство 

ведуть екстрасенси 16+

23.35 Один за всіх 16+

07.00 «Три сестри»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Орел і Решка. 

Шопінг»
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»
23.00 Х/ф «Будинок 

проклятих»
01.10 Х/ф «Місяць 2112»
02.40 «Нічне життя»

03.00 Профілактика
12.00 Т/с «Меліса та 

Джой»
12.35 Х/ф «Вторгнення: 

Битва за рай»
14.40 Х/ф «Токарев»
16.35 Х/ф «Примарний 

вершник»
19.00 Ревізор. 

Телекрамниці
21.00 Таємний агент
22.20 Таємний агент. 

Пост-шоу
00.00 Х/ф «Справа 39»
02.20 Служба розшуку 

дітей
02.25 Зона ночі

07.30 Х/ф 
«Сонцестояння»

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

лікар – 4»
15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Обручка з 

рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Подорож до 

центру душі»
23.30 Х/ф «Хеллбой 2: 

Золота армія»
01.55 Телемагазин

06.00 Бандитська Одеса 
07.40, 13.10 Правда 
життя 08.40, 22.30 
Диво-винаходи 09.30 
Вижити серед звірів 10.20 
Африканські річки: дари 
дощів 11.20 Місця сили 
12.20 Прокляття відьом 
14.10, 00.20 Речовий 
доказ 15.20, 21.40 Річкові 
монстри 16.20, 20.50 
Мистецтво виживання 
17.10 Найотруйніші змії 
Африки 18.10 Містична 
Україна 19.00 Секретні 
території 23.20 Любов, 
ненависть і пропаганда 
01.30 Підроблена історія 
05.30 Бандитський Київ 
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НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Профілактика 

технічного обладнання

14.00 Європа в концертах

14.45, 18.30, 19.10, 20.00, 

03.45 Як це було

15.00 В гостях у Добрячка

15.20 Англійські Класи

15.30 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»

16.00 Мозаїка батьківства

16.30 У фокусі Європа

17.00 Знай більше!

18.00 На Часі 18:00

18.45, 21.30, 00.00, 02.30 

Новини «На Часі»

АВЕРС 19.00 Вголос

19.15, 03.00 Т/с «Справа 

Дойла»

20.10 Тайм з Кварцяним

21.00 На Часі 21.00

22.00 Т/с «Пані покоївка»

23.30 На Часі 18:00. 

Повтор

00.30 У фокусі Європа

01.00 «Наша інтонація»

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»

10.10, 18.15 «Спецкор»
10.55, 18.50 «ДжеДАІ»
11.20 Т/с «Стоматолог»
14.55 Х/ф «Тактичний 

напад»

2+2 16.40 Х/ф «Кришталеві 
черепи»

19.25 Т/с «Ментівські 
війни. Одеса-2»

20.30, 23.00 Т/с «Кістки 
12»

23.55 Нове Шалене відео 
по-українськи

02.50 «Облом.UA.»

НТН

07.00 Х/ф «Чорта з два»

08.30 «Свідок. Агенти»

09.05 Х/ф «Дот»

10.50 «Кримінальні 

справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.25 «Свідок»

12.50, 03.05 «Речовий 

доказ»

14.40, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»

19.30, 00.45 Т/с 

«Альпійський патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»

02.55 «Випадковий 

свідок»

НТН

05.05, 04.55 «Правда 
життя. Професії»

05.35 «Легенди 
бандитської Одеси»

06.30 Х/ф «Під прицілом 
кохання»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Осінній 

марафон»
10.45 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.25 «Свідок»
12.50, 03.25 «Речовий 

доказ»
14.40, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»
19.30, 00.45 Т/с 

«Альпійський патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»
02.55 «Випадковий 

свідок»

Фільм «Загін особливого призначення»

02:25
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МАРІЯ ЯРЕМЧУК 
ЗАЯВИЛА, ЩО БІЛЬШЕ 
НЕ СПІВАТИМЕ 

Українська співачка Марія Яремчук, 
яка є донькою легендарного 

Назарія Яремчука, оголосила про 
припинення творчої діяльності. 

Марія займалася вокалом з дитинства. 
Вперше Україна дізналася про співочі здіб-
ності артистки у 2012 році, коли вона де-
бютувала на проекті «Голос країни». Відтоді 
Марія брала участь у престижних міжна-
родних конкурсах, де представ-
ляла Україну. Зокрема, на «Но-
вій хвилі» зірка посіла третє 
місце, а на «Євробаченні-
2014» – шосте. 

Попри стрімку 
кар’єру, Марія Ярем-
чук вирішила все-таки 
припинити виступати. 
Окрім цього, в ефірі 
українського телека-
налу зірка заявила, що 
для неї кожен вихід на 
сцену – як маленька 
смерть.

музика

tv.ua

р д
а «Но-
етє 
ні-
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ЧЕТВЕР 24 травня

СЕРЕДА 23 травня
06.00, 15.35 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, 
16.55, 17.50, 02.00, 02.50, 
03.40, 04.55 Погода 09.35, 
19.25 Д/с «Шамварі: 
територія диких тварин» 
10.30 Телепродаж 11.00 
Д/ц «Столика Японія» 
11.40 Д/ц «Двоколісні 
хроніки» 12.00 Д/ц 
«Смак Дзяннаня» 13.10 
:РадіоДень 13.40, 04.40 
Лайфхак українською 
13.55 Наші гроші 14.30 52 
вікенди 15.20 М/с «Гон» 
16.00 Хто в домі хазяїн? 
16.30 Д/ц «Спільноти 
тварин» 17.05 Війна і мир 
18.00, 00.15 Інформаційна 
година 19.00 Д/с 
«Дешевий відпочинок» 
20.25 Складна розмова 
21.30, 03.25 Новини. 
Спорт 21.50 Т/с «Іспанська 
легенда» 23.20 Д/с 
«Дивовижні міста світу» 
01.10 Світло 02.10 Д/ц 
«Смачні історії» 02.35 Д/ц 
«Незвичайні культури» 
03.45 Д/ц «Мистецький 
пульс Америки» 05.00 Д/ц 
«Орегонський путівник» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.00 Зона ночі
05.00 Абзац
06.55, 08.14 Kids Time
07.00 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»
08.15 Т/с «Меліса та 

Джой»
11.50 Т/с «Підступні 

покоївки»
17.00, 19.00 Від пацанки 

до панянки 16+
21.00 Аферисти в мережах 

16+
22.00 Суперінтуїція
01.55 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.05, 15.55 Все буде 

добре!

08.35 Все буде смачно!

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, 22.40 МастерШеф. 

Кулінарний випускний 

16+

00.30 Один за всіх 16+

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Орел і Решка. 

Шопінг»
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»
23.50 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
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, 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 Найотруйніші змії 
Африки 10.20 Природа 
сьогодення 11.20 Місця 
сили 12.20 Потойбіччя. 
Сни 14.10, 00.20 Речовий 
доказ 15.20, 21.40 Річкові 
монстри 16.20, 20.50 
Мистецтво виживання 
17.10 Вижити серед звірів 
18.10, 05.10 Містична 
Україна 19.00 Секретні 
території 23.20 Бойові 
сили 01.30 Бандитський 
Київ 

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20 «Одруження 

наосліп»
14.00, 15.20 «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 Х/ф «Царство 

небесне»
04.55 Мультфільм

06.00 «Мультфільм»
06.15, 23.00 «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»

10.00, 20.40 Т/с «Лінія 
світла»

12.30 Т/с «Друге життя»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 05.15 «Подробиці»
00.55 Х/ф «Грозовий 

перевал»
02.50 «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, 21.30 Т/с 

«Пес-2»
12.10, 13.15 Х/ф «Брати 

Ґрімм»
15.00, 16.20 «На трьох» 
16.30, 22.40 Т/с «Копи на 

роботі»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.40 Х/ф «Агент 

Гамільтон: Викрадена»
01.25 Х/ф «Агент 

Гамільтон: В інтересах 
нації»

03.15 Т/с «Морська 
поліція. Спецвідділ»

ICTV

09.45 Х/ф «Диявол с 
трьома золотими 
волосинами»

11.00 Т/с «Усі жінки – 
відьми»

12.00 Чотири весілля
13.00 Рятівники
14.00, 03.20 Віталька
16.00, 23.00 Країна У
17.00, 02.30 Панянка-

селянка
18.00 Одного разу в Одесі
18.30 Казки У
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Т/с «Догори дриґом»
22.00 Готель Галіція
00.00 Теорія зради
01.00 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенічкіним

02.00 БарДак

ТЕТ06.00 М/ф «Острів 
Пахапахау»

06.30 Глобал 3000
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 «Тачки»
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»

АВЕРС 13.30 Відкрита влада. 
МІСТО. Повтор

15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Тачки»
16.00 Мозаїка батьківства
16.30, 00.30 Євромакс
18.00 На Часі 18.00
19.00, 20.45 Вголос
19.15 Відкрита влада. 

ОБЛАСТЬ
21.00 На Часі 21.00
23.30 На Часі 18.00. 

Повтор
01.00 Концерт Табула 

Раса
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 Нове Шалене відео 
по-українськи

09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55 «Загублений світ»
12.55 «Помста природи»
15.05 Х/ф «Мабуть, боги 

з’їхали з глузду»

2+2 17.20 Загублений світ
19.25 Т/с «Ментівські 

війни. Одеса-2»
20.30 Т/с «Касл»
22.00 Т/с «Кістки 12»
23.50 Х/ф «Новий 

хлопець моєї мами»
01.35 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.50 «Облом.UA.»

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

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

09.00 Д/с «Неповторна 
природа»

09.26 Д/с «Таємниці 
підводного світу»

13.40, 19.30 Тема дня
14.10 РадіоДень «Модуль 

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

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
17.10 «Наші гроші»
17.36 Д/ф «Нульовий рубіж»
18.31 Д/с «Незвичайні 

культури»
19.20 Погода
19.48 Серіал «За 

службовим обов’язком»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

06.35 Х/ф «Морський 

характер»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Пам’ятай ім’я 

своє»

10.55 «Кримінальні 

справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.25 «Свідок»

12.50, 03.40 «Речовий 

доказ»

14.40, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»

19.30, 00.45 Т/с 

«Альпійський патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»

02.55 «Випадковий 

свідок»

06.00, 15.35 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, 
00.10, 02.00, 03.40, 04.40, 
05.50 Погода 09.35, 19.25 
Д/с «Шамварі: територія 
диких тварин» 10.05 Д/ц 
«Неповторна природа» 
10.30 Телепродаж 11.00 
Д/ц «Столика Японія» 
11.40 Д/ц «Двоколісні 
хроніки» 12.00 Енеїда 
12.25, 01.10 Д/ц «Смак 
Дзяннаня» 13.10 
:РадіоДень 13.40 Лайфхак 
українською 13.55 До 
справи 14.30 :Радіо. День 
15.20 М/с «Гон» 16.00 
Хто в домі хазяїн? 16.30 
Д/ц «Спільноти тварин» 
17.00, 19.00 #ВУКРАЇНІ 
18.00, 00.15 Інформаційна 
година 20.25 Схеми. 
Корупція в деталях 21.30, 
03.25 Новини. Спорт 21.50 
Т/с «Іспанська легенда» 
23.15 Д/с «Дивовижні 
міста світу» 02.10 Д/ц 
«Смачні історії» 02.30 Д/ц 
«Незвичайні культури» 
03.45 Д/ц «Мистецький 
пульс Америки» 04.50 
Фольк-music 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.05 Зона ночі
04.55 Абзац
06.54, 08.09 Kids Time
06.55 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»
08.10 Т/с «Меліса та 

Джой»
11.50 Т/с «Підступні 

покоївки»
17.00, 19.00, 22.00 Хто 

зверху 12+
21.00 Аферисти в мережах 

16+
02.00 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.55, 15.55 Все буде 

добре!

08.20 Все буде смачно!

10.20 Хата на тата 12+

13.05 МастерШеф 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+

23.55 Один за всіх 16+

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Орел і Решка. 

Шопінг»
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»
23.50 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
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»
23.20 Контролер
00.00, 02.15 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 
Вижити серед звірів 10.20 
Природа сьогодення 
11.20 Місця сили 12.20 
Шосте відчуття. Дар 
чи прокляття? 14.10, 
00.20 Речовий доказ 
15.20, 21.40 Річкові 
монстри 16.20, 20.50 
Мистецтво виживання 
18.10 Містична Україна 
19.00 Секретні території 
23.20 Бойові сили 01.30 
Війна всередині нас 05.30 
Бандитська Одеса 

МЕГА

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 01.20, 05.35 
«ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20 «Одруження 

наосліп»
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 «Міняю жінку – 13»
23.30 «Право на владу 

2018»
01.30 Х/ф «Стати зіркою»
04.55 Мультфільм

05.55 «Мультфільм»
06.15, 23.00 «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»

10.00, 20.40 Т/с «Лінія 
світла»

12.30 Т/с «Друге життя»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 05.15 «Подробиці»
00.55 Х/ф «Тринадцять 

днів»
03.20 «Орел і Решка. 

Шопінг»
04.45 «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, 17.35, 21.30 Т/с 

«Пес-2»
12.15, 13.25 Х/ф «Агент 

Гамільтон: Викрадена»
14.40, 16.20 «На трьох» 
16.40, 22.45 Т/с «Копи на 

роботі»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.45 Х/ф «Такий же 

зрадник, як і ми»
01.45 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!

ICTV

09.45 Х/ф «Казкова 
країна достатку»

11.00 Т/с «Усі жінки – 
відьми»

12.00 Чотири весілля
13.00 Рятівники
14.00, 03.20 Віталька
16.00, 23.00 Країна У
17.00, 02.30 Панянка-

селянка
18.00 Одного разу в Одесі
18.30 Казки У
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Т/с «Догори 

дри´ом»
22.00 Готель Галіція
00.00 Теорія зради
01.00 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенічкіним

02.00 БарДак

ТЕТ
06.00 М/ф «Острів 

Пахапахау»
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 «Тачки»
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»

АВЕРС 13.30 Відкрита влада. 
ОБЛАСТЬ. Повтор

15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Тачки»
16.00 Тайм з Кварцяним
16.45 Життя в цифрі
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
00.30 Завтра сьогодні
01.00 Концерт пам’яті 

Назарія Яремчука 1 ч.
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, 02.45 «Облом.UA.»

2+2 15.30 Х/ф «Новий 
хлопець моєї мами»

19.25 Т/с «Ментівські 
війни. Одеса-2»

20.30 Т/с «Касл»
22.00 Т/с «Кістки 12»
23.50 Х/ф «Пітфайтер»
01.30 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

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

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

09.00 Д/с «Неповторна 
природа»

09.26 Д/с «Таємниці 
підводного світу»

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

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
17.10 «Складна розмова»
17.36 Д/ф «Герої 

України. Крути. Перша 
Незалежність»

18.31 Д/с «Незвичайні 
культури»

19.20 Погода
19.48 Серіал «За 

службовим обов’язком»
20.40 Новини

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

05.40 «Правда життя. 

Професії»

06.45 Х/ф «Дві стріли»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Таємниця 

«Чорних дроздів»

10.50 «Кримінальні 

справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.25 «Свідок»

12.50, 03.30 «Речовий 

доказ»

14.40, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»

19.30, 00.45 Т/с 

«Альпійський патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»

02.55 «Випадковий 

свідок»

ПОМЕР АКТОР 
БААДУР ЦУЛАДЗЕ

У Тбілісі на 83-му році життя помер 
відомий актор та режисер Баадур 

Цуладзе.

Народився він в 
Батумі 5 травня 1935 
року. 1961 року здо-
був освіту режисера. 
Своїми наставниками 
вважав Олександра 
Довженка та Михайла 
Чаурелі, повідомляє 
Reginfo.ge.

До творчого до-
робку актора нале-
жать 90 ролей. Най-
відоміші з них – у 
фільмах «Мамо, не го-
рюй!», «Пригоди Бура-
тіно», «Циган», «Тегеран-34» , «Блондинка 
за рогом», «Пеппі Довгапанчоха», «Життя 
Дон Кіхота і Санчо», «Будьте моїм чолові-
ком». Свою останню роль зіграв у 2014 році 
в фільмі «Зальотники». 

Баадур Цуладзе відзняв десять стрічок 
як кінорежисер та сценарист.

memento mori

Фільм «Агент Гамільтон: Викрадена»

23:40

kinoafi sha.ua

Фільм «Тринадцять днів»

00:55

yadom
a.tv

КОНЦЕРТ КОЗЛОВСЬКОГО 
СКАСУВАЛИ ЧЕРЕЗ 
ВИСТУПИ В МОСКВІ 

Львівський нічний клуб «Галерея 
лицарів» відмовився від виступу 

Віталія Козловського після того, як він 
заспівав на концерті до Дня Перемоги 
у Москві. 

Фотографії з виступу оприлюднили ко-
ристувачі соцмереж. Концерт Козловсько-
го разом з іншим співаком Ivan NAVI мав 
відбутися 18 травня, пише ZAXID.NET.

За словами співака, метою його висту-
пу в Росії було «просувати українську ідею і 
правду простим людям». Він заявив, що не 
боїться цькування та не вважає це зрадою. 

21 травня концерт Віталія Козловсько-
го також має відбутися у київському клубі 
Caribbean Club. В адміністрації закладу по-
відомили, що виступ співака не скасують. 

скандал

eg.ru

unian.net
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УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ
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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  

ТАНДЕМ МИСТЕЦТВА ТА СПОРТУ: 
ПОНАД 300 ГІМНАСТОК З УСІЄЇ 
УКРАЇНИ ЗМАГАЛИСЯ ЗА ПЕРШІСТЬ

У ЛУЦЬКУ ВІДБУВСЯ ВОЛЕЙБОЛЬНИЙ ТУРНІР, 
ПРИСВЯЧЕНИЙ ДНЮ ПАМ’ЯТІ ТА ПРИМИРЕННЯ

ВОЛИНЬ СПОРТИВНА

Щороку в ці травневі дні юні 
волейболістки з України та сусідніх країн 
приїздять до Луцька, аби позмагатися 
за першість. Цьогоріч Міжнародний 
традиційний турнір з волейболу серед 
дівчат, присвячений Дню пам’яті та 
примирення і 73-й річниці перемоги над 
нацизмом, зібрав шість команд дівчат 
2004 року народження й молодших. 

Змагання проходили в обласній дитячо-
юнацькій спортивній школі 10-12 травня. 
Звання найкращих виборювали волейбо-
лістки з Луцька, Згоран (Волинська обл.), 
Нетішина (Хмельницька обл.), Червонограда 
(Львівська обл.), Калинівки (Вінницька обл.), 
Мозиря (Республіка Білорусь). 

Захід відбувся за підтримки Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом», який приділяє значну 
увагу розвитку спорту на Волині та в Луцьку 
зокрема. 

Директор ОДЮСШ Богуслав Галицький 
зазначив, що турнір організовують понад 
30 років. Щороку юні волейболістки радо 
приїжджають до Луцька, аби взяти участь у 
змаганнях. За історію турніру його учасника-
ми були команди з Росії, Латвії, Польщі, Біло-
русі та інших країн. 

– Цей турнір покликаний нагадувати на-
шим дітям про тих, кому ми завдячуємо мир-
ним небом, за можливість бігати, тренувати-
ся, грати, – зазначив Богуслав Андрійович.

Уже традиційно на відкриття турніру за-
вітав учасник бойових дій, ветеран Другої 
світової війни Іван Глущук. Також привітати 

Днями Луцьк став 
центром краси, гармонії, 

артистизму та грації. Понад 
300 гімнасток з усієї України – 
спортсменки світового рівня, 
майстри спорту України 
міжнародного класу та юні 
грації збірної – з’їхалися до 
Луцька, щоб узяти участь у 
чемпіонаті України з художньої 
гімнастики. Зауважимо: 
змагання стали відбірковим 
етапом до чемпіонату Європи, 
що пройде на початку червня 
в місті Гвадалахара (Іспанія). 

Захопливе дійство відбулося 10-
14 травня за підтримки Фонду Іго-
ря Палиці «Тільки разом» у рамках 
програми «Волинь спортивна», мета 
якої – залучити якомога більше мо-
лоді до занять фізичною культурою 
та мотивувати знаних спортсменів 
до подальших перемог і загалом 
сприяти розвитку спорту в області.

Чотири виснажливі дні зма-
гань, яким передували роки тре-
нувань, об’єднали спортсменок з 
дев’ятнадцяти областей. Почесними 
гостями змагань стали зірки світо-
вої гімнастики – Герой України, пре-
зидент Федерації гімнастики Альбі-
на Дерюгіна та володарка ордена 
Княгині Ольги Ірина Дерюгіна. 

– Дорогі діти, тренери, судді, 
мені так і хочеться сказати: до-
рогі лучани. Адже всі ми – одна 
сім’я! Бажаємо вам, щоб ви були 
сильними та мужніми. Більшість 
з дітей присутні тут не вперше. 
Федерація художньої гімнастики 
України вдячна організаторам за 
те, що створили всі умови для про-
ведення турніру. Ми дякуємо, що 
ви знову нас приймаєте у своєму 
місті, – звернулася до присутніх 
Альбіна Дерюгіна.

Підтримати учасників чемпіо-

нату завітав радник луцького місь-
кого голови, радник голови прав-
ління Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» Ігор Поліщук. Він зауважив, 
що приймати змагання такого рів-
ня – велика честь для міста. 

– Спорт виховує характер, ці-

леспрямованість та націлює юне 
покоління на результат. Саме тому 
розвиток спорту – один із пріори-
тетних напрямків діяльності Фонду 
та Луцької міської ради, – зазначив 
Ігор Поліщук.

Голова Федерації гімнастики 

Волині, головний суддя змагань, 
суддя національної категорії Тетяна 
Фігель розповіла, що Луцьк прий-
має чемпіонат України з гімнастики 
вдруге. 

– Два роки тому на нашому ки-
лимі, в цій же залі виступали всі 
зірки української художньої гім-
настики. Цього року чемпіонат має 
велику географію. До нас завітали 
25 команд з 19 областей. Навіть 
приїхали представниці з Донеччи-
ни та Луганщини. Дякую всім, хто 
допоміг нам організувати змагання 
найвищого державного рівня, – до-
дала Тетяна Фігель.

Легко і граційно гімнастки де-
монстрували свої номери. Мисте-
цтво та спорт переплелися в есте-
тичному тандемі. 

За підсумками чемпіонату в ін-
дивідуальному заліку за програмою 
майстра спорту України золото ви-
борола Єва Міліщук (Київ), за про-

грамою кандидата в майстри спор-
ту України перше місце дісталося 
Христині Пограничній (Львів). У 
групових вправах перемогу здобу-
ла команда «Дніпро-2», друге місце 
посіла команда «Київ-2», а третє 
дісталося команді «Дніпро-1». 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

юних спортсменів прийшов чоловік, на долю 
якого випало захищати країну в наш час – во-
линський кіборг, учасник АТО, кавалер орде-
на Данила Галицького Вадим Ваврищук. Гості 
привітали учасників турніру та побажали, 
щоб вони ніколи не знали війни.

Серед юних волейболістів – команда Зго-
ранської ДЮСШ. Тренер Василь Саць каже: 
участь у змаганнях такого рівня його вихо-
ванці беруть уперше. Тож турнір – це не лише 
можливість позмагатися, а й неабиякий до-
свід на майбутнє. 

Заступник директора ОДЮСШ Наталія 

Хомюк зауважила, що волейбол серед сучас-
них дітей та молоді дуже популярний. Кожна 
вікова категорія юних волейболісток має пев-
ні досягнення. 

– Вихованці ОДЮСШ, які представляють 
Луцьк у цьому турнірі, – бронзові призери 
чемпіонату України «Дитяча ліга». З-поміж 26 
команд вони вибороли третє місце. Уже фор-
муємо команду дівчат 2006 року народження 
для участі в чемпіонаті України. Кожну вікову 
категорію залучаємо до змагань. Вони постій-
но грають. Це безперервний процес, – розпо-
віла Наталія Хомюк. 

Після наполегливої боротьби перше міс-
це здобула команда ОДЮСШ міста Луцька, 
друге – гості з міста Мозир Республіки Біло-
русь, третє – волейболістики з Калинівки Ві-
нницької області. 

Організатори заходу зазначають: багато 
волейболісток, які брали участь у турнірі в 
попередні роки, стали відомими. Тож цілком 
імовірно, що за кілька років імена цьогоріч-
них учасників засяють новими зірками на во-
лейбольному небосхилі. 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Турнір покликаний нагадувати про тих, 
кому ми завдячуємо мирним небом

Серед дебютантів турніру – 
команда Згоранської ДЮСШ

Участь у чемпіонаті взяли 
25 команд з 19 областей України Видовищні танцювальні номери сподобалися всім 

Мистецтво пластики 
та хореографії

Ігор Поліщук, Альбіна Дерюгіна, Роман Карпюк
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У ЩУРИНСЬКІЙ ГРОМАДІ – 
НОВА МУЗИЧНА 
АПАРАТУРА 
Й ОНОВЛЕНИЙ ФАП

ХОРОШІ СПРАВИ

ФЕСТИВАЛЬ У РИТМІ ТАНЦЮ: «ЗОЛОТА ЛІЛЕЯ» 
ЗІБРАЛА 800 УЧАСНИКІВ

Свято краси, натхнення і 
танцю – саме так можна 
охарактеризувати фестиваль 
хореографічного мистецтва 
«Золота лілея», що відбувся в 
Луцьку. На уже традиційному 
заході зібралися 800 школярів 
з обласного центру Волині та 
Луцького району. Відбірковий 
етап конкурсу пройшов у ЗОШ 
№11-колегіумі міста Луцька. 
Гала-концерт відбувся в Палаці 
культури. 

Уперше «Золоту лілею» про-
вели в 2016 році за підтримки 
фонду розвитку «Ерудит», що діє 
при ЗОШ №11-колегіумі. Відтоді 
фестиваль став традиційним, із 
кожним роком набирає все біль-
ших масштабів. Цьогоріч до орга-
нізації танцювального свята долу-
чився Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом».

– Керівник ансамблю бального 
танцю школи №11 «Лілея» Алі-
на Панасевич давно виношувала 
ідею танцювального фестивалю, 
але потрібна була фінансова під-
тримка. Першим, хто підтримав, 
був фонд розвитку навчального 
закладу ЗОШ №11 «Ерудит». Ми 
закупили подарунки та кубки. Тоді 
в хореографічній боротьбі взяли 
участь 400 дітей. Дуже приємно, 
що з кожним роком кількість охо-
чих позмагатися збільшується, – 
розповіла голова правління фонду 
розвитку Наталія Гунько. – Робота 
фонду розвитку скерована на те, 
щоб покращити навчальний про-
цес наших дітей та зробити їхнє 
дозвілля цікавішим. Тому «Еру-
дит» не лише працює над покра-
щенням матеріальної бази школи, 
а й активно підтримує шкільні 

У будинку культури села Щурин 
Рожищенського району під час 

святкового концерту з нагоди Дня 
матері презентували результати 
успішної реалізації двох проектів 
у селах Тристень і Квітневе 
Щуринської сільської ради, втілених 
за співфінансування Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». Учасниками 
урочистостей стали депутат Волинської 
обласної ради від УКРОПу, радник 
голови облради Вячеслав Рубльов 
та представники рожищенського 
осередку партії УКРОП. 

Святкові віншування для матерів, ба-
бусь лунали зі сцени щуринського будинку 
культури під якісний звуковий супровід но-
вої музичної апаратури, яку отримав трис-
тенський клуб. Слова вдячності, поваги й 
любові звучали від фольклорних гуртів села 
Тристень, щуринської «Журавоньки» та 
«Конопельки» з села Квітневе. Майстерними 
виступами тішили односельців Володимир 
Войтюк, Дарина Клим’юк, Юлія Герман, Ліна 
Карпюк, Світлана Войтович та інші місце-
ві таланти. Особливу шану висловили тим 
матерям, які виховали справжніх воїнів, що 
зараз захищають Україну від російського 
агресора. На жаль, не всі дочекалися повер-
нення синів. Від громади подарунки на знак 
поваги отримали Марія Смолярчук та Світ-
лана Юхимчук. 

Зі сцени будинку культури сільський 
голова Василь Карпюк висловив щирі слова 
шани усім присутнім матерям та запевнив, 
що надалі будуть впроваджувати ініціативи 
на благо людей.

– Наша громада активно співпрацює з 
Фондом Ігоря Палиці «Тільки разом», – за-
значив керівник громади. – Разом уже реалі-
зовано чотири проекти. Зокрема, придбали 
музичну апаратуру, що озвучує сьогодніш-
ній концерт. А фельдшерсько-акушерський 
пункт Квітневого поповнився електронни-

ми вагами, інгалятором, тонометром, також 
у ньому оновлено систему опалення та вста-
новлено енергозберігальні вікна. Раніше ще 
придбали баян для щуринського дошкіль-
ного дитячого закладу й реконструювали 
санвузли в місцевій загальноосвітній школі. 
Сподіваюся, наша плідна співпраця з Фон-
дом «Тільки разом» триватиме. 

Активісти сільської ради створили гро-
мадську організацію «Мрія», яку очолила 
заступник директора школи Оксана Максі-
мова. Тепер вони визначають першочергові 
потреби громади й готують проекти для за-
лучення коштів не лише із Фонду «Тільки 
разом», а й Європейського Союзу.

Депутат обласної ради від партії УКРОП 
Вячеслав Рубльов відзначив ініціативність і 
небайдужість жителів громади. 

– Прекрасно розумію, що талановиті 
діти, молодь і жіночі вокальні колективи, 
що сьогодні виступають, – це цвіт вашої 
сільської ради, та й Волині загалом. Важли-
во підтримувати розвиток талантів. Тому 
сьогодні передаю в школу ноутбук, щоб 
школярі отримували гарні знання, мали 
більше можливостей для розвитку. Ваші 
жінки виховують прекрасних дітей, майбут-
ніх захисників нашої держави, із покоління 
в покоління передають любов до рідної кра-
їни, її традицій. Хочеться, щоб діти завжди 
поверталися додому, завжди пам’ятали сво-
їх матерів. Передаю усім жінкам слова вели-
кої поваги від Ігоря Палиці та депутатсько-
го корпусу обласної ради. Тільки разом до 
нових звершень!

Директор школи Тетяна Войтюк була 
приємно вражена подарунком: 

– Це для мене несподіванка! Ноутбук 
дуже потрібний для навчального закладу. 
Будемо разом працювати над тим, аби ви-
ховувати справжніх патріотів України та 
навчати майбутніх професіоналів для її роз-
будови.

Вячеслав Рубльов обговорив з активіс-
тами громади подальші плани, зокрема ідею 
облаштувати дитячий майданчик у Щурині.

Світлана ЧУНЬ,
Рожищенський районДля потреб школи Вячеслав Рубльов передав ноутбук

Концерт провели з використанням 
нового звукового обладнання

творчі колективи та розвиток 
учнів загалом. 

Директор фестивалю Аліна 
Панасевич зазначила, що цьогоріч 
участь у ньому взяли 23 колекти-
ви з Луцька, Підгайців, Воютина, 
Княгининка. 

– Фестиваль ми започаткува-
ли для того, аби дітки мали змогу 
себе реалізувати. Адже в Луцьку 
багато таких колективів, і не всі 
мають можливість показати себе 
на подібних дійствах, – розповіла 
Аліна Панасевич. – Уперше зголо-
силося до участі 15 колективів. А 
вже наступного року мені почали 
телефонувати з проханнями знову 
організувати конкурс. Тішить, що 
до заходу долучилися меценати. 
Традиційно допоміг із подарун-
ками Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом». Дякую за підтримку й на-
шим депутатам Юрію Безпятку та 
Сергію Балицькому, які теж по-

стійно допомагають, директорці 
ЗОШ №11 Марії Мороз та всім, 
хто сприяв в організації заходу.

Вітаючи учасників фестивалю, 
Юрій Безпятко побажав їм на-
тхнення й прагнення до самороз-
витку.

– Організував цей конкурс ан-
самбль із ЗОШ №11 «Лілея», а сьо-
годні це переросло у велике свято. 
Коли ми прийшли до них вперше, 
побачили, як готуються діти, який 
високий рівень виступів. Більше 
того, в очах у них горить вогник 
радості, що дарує безліч емоцій, 
тому я вважаю, що ми просто 
зобов’язані їх підтримувати, тож 
робимо це всіма можливими спо-
собами, – сказав депутат.

Серед присутніх був і депу-
тат міськради, директор ТзОВ 
«Вишків-Брук» Сергій Балицький.

– Ми щороку допомагаємо, 
адже приємно спостерігати, як 

дітки стараються, розвиваються. 
«Вишків-Брук» пошив костюми 
для дітей з 11-ї школи, приєм-
но, що я можу долучитися до її 
розвит ку, адже це моя рідна шко-
ла, – наголосив Сергій Балицький.

Зауважимо, що правила кон-
курсу не обмежували учасників у 
виборі номінації, тому вони могли 

виступати в кожній. 
На фестивалі немає тих, хто 

програв, адже всі отримали від-
знаки. А для того, аби журі було 
незаангажоване, запросили не-
залежних педагогів та керівників 
студій. 

Вадим ПАНАФІДІН,
Луцьк

Свято краси, натхнення і танцю

«Золота лілея» об’єднала небайдужих людей

Фестиваль потішив глядачів розмаїттям талантів
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Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

НАЙКРАЩЕ  ДІТЯМ

У ШКОЛІ СЕЛА РАЧИН – НОВЕ 
МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ

ВІЗИТ ІГОР ПАЛИЦЯ: «УСІ МЕДИЧНІ 
ЗАКЛАДИ ОБЛАСТІ ПРИВЕДЕМО 
В ДОСТОЙНИЙ СТАН»

Голова Волинської обласної ради 
Ігор Палиця побував у Волинському 

обласному госпіталі для інвалідів війни 
та Луцькому гарнізонному госпіталі.

Під час візиту очільник депутатського 
корпусу вручив головному лікарю госпіталю 
для інвалідів війни Тетяні Масіковій серти-
фікат на 330 тис. грн на придбання апарата 
для озонотерапії від Фонду «Тільки разом».

– Фонд робить усе можливе, аби допо-
могти ветеранам, і не тільки до свят, те саме 
робить і обласна рада. Цього року ми виді-
лили мільйони гривень на медичні установи 
області. На жаль, вашому закладу дісталися 
кошти лише на покрівлю, але цього року хо-
чемо здати в експлуатацію і перинатальний 
центр, і інфекційну лікарню. Обіцяю, що че-
рез півроку ми дійдемо й до вашого госпіта-
лю. Всі медичні заклади області буде приве-
дено в достойний стан, аби пацієнтам було 
комфортно, – зазначив голова облради.

Крім того, Ігор Палиця запевнив праців-
ників медустанови, що до кінця року заклад 
матиме швидку. 

До слова, у госпіталі проходять ліку-
вання хлопці, які дістали поранення під час 
АТО на сході України. Ігор Палиця звернув-
ся до них та підкреслив, що 9 травня потріб-
но згадувати історію українського народу та 
намагатися не допускати минулих помилок. 

– Ми всі розуміємо, що АТО – це війна. 
Добровольці у 2014 році пішли на фронт 
захищати свої сім’ї, і ніхто не знав, де зупи-
ниться Росія. Після цього політики зробили 
з АТО бізнес, який процвітає і нині. А доб-
ровольці, які загинули, ішли захищати свої 
домівки. Я хочу подякувати вам і сказати, 

Оновлення 
матеріально-
технічної бази 
навчального 
закладу стало 
можливим 
завдяки 
ініціативній 
громаді та 
Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки 
разом».

ДУМКА

МИХАЙЛО ІМБЕРОВСЬКИЙ: 
«ВЛАДА ГАЛЬМУЄ 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ»
Стратегія регіонального розвитку 
Волині потребує допрацювання та 
поправок, і це цілком очевидно. 
Про це в ефірі програми «На часі» 
телеканалу «Аверс» заявив депутат 
Волинської обласної ради від 
УКРОПу Михайло Імберовський. 

На його думку, стратегію регіональ-
ного розвитку Волині треба розробляти 
за участі всіх ланок влади. 

– Стратегія визначає кілька пріо-
ритетних напрямків життя і діяльності 
територіальної громади Волині. Ключо-
вими серед них є розвиток людського 
потенціалу, промисловості, сільського 
господарства й туризму. На сесії обл-
ради 4 квітня голова ОДА Олександр 
Савченко зазначив, що документ треба 
допрацювати із залученням обласних 
депутатів, – зазначив Імберовський.

За словами депутата, такі спільні на-
працювання допоможуть об’єднати фі-
нансові можливості для раціонального 
використання коштів, бо бюджет Волині 
невеликий. 

– Бюджет розвитку складає 160 міль-
йонів гривень, усі наші доходи станов-
лять 1,5 мільярда гривень. Державний 
фонд – це майже 200 мільйонів, соц-
економ – у межах 100 мільйонів гривень. 
Якби ми об’єднали можливості, то фі-
нансовий ресурс вдалося б використати 
значно раціональніше. Коли узгодже-
ності немає, то кожен рухається у фар-
ватері свого бачення, – сказав обранець 
громади.

Крім цього, депутат не залишив без 
уваги й питання децентралізації. За його 
словами, через дуалізм влади в Україні 
реформа, що має на меті передання фі-
нансового ресурсу із центру безпосеред-
ньо на місця, гальмується.

– З часу утворення перших об’єд-
наних територіальних громад стало 
цілком очевидно, що вони на місцях 
значно ефективніше і швидше оперують 
коштами. І, що найголовніше, люди ба-

що історію не можна переписувати, історію 
треба пам’ятати – якщо ми це будемо роби-
ти, то в нас не буде війни, – наголосив Ігор 
Петрович.

Після цього голова облради відвідав 
Луцький гарнізонний військовий госпі-
таль – Військову частину А-4554. За словами 
керівника установи Василя Криворучка, за-

раз тут проходять лікування 70 людей. Най-
молодшому пацієнту закладу 18 років, най-
старшому – 93. Найбільшою проблемою, за 
словами Василя Криворучка, є відсутність 
житла для військовослужбовців – наразі че-
рез це в госпіталі бракує лікарів.

Крім того, для потреб пацієнтів та ліка-
рів обох медзакладів директор державного 

виробничо-торгового підприємства «Во-
линьфармпостач» Михайло Півнюк передав 
медикаменти. 

– Ми постійно співпрацюємо з обома 
госпіталями й надаємо їм медикаменти та 
матеріали. Керівники цих медичних установ 
самі визначають, які насамперед ліки їм по-
трібні, складають список і передають нам. 
Десь треба більше перев’язочних матеріалів, 
десь потрібні розхідні матеріали – шприци, 
системи для капання, те, що завжди має 
бути під рукою, – каже Михайло Півнюк.

Щодо медичного забезпечення, то 
в цьому закладі найбільше потребують 
офтальмологічного обладнання. За словами 
офтальмолога Олени Маркевич, їм украй 
потрібні автокераторефрактометр для ко-
рекції зору та пневмотонометр для вимірю-
вання внутрішньоочного тиску. 

– Зараз ми проводимо діагностику за 
старими методами, а це забирає час. Апара-
ти, які нам потрібні, дозволять все робити 
безконтактно за кілька секунд, – наголошує 
лікарка.

Ігор Палиця попросив керівника госпі-
талю написати відношення на адресу Фонду 
«Тільки разом» щодо придбання потрібного 
обладнання.

Анна ВОЛОЩУК,
Луцьк 

Ігор Палиця запропонував медикам Луцького 
гарнізонного госпіталю звернутися у Фонд «Тільки 
разом» по допомогу в придбанні обладнання

чать результат. Однак досить часто ми 
спостерігаємо відверте гальмування цих 
процесів. Так, у грудні 2017 року ми ухва-
лили відповідні зміни до перспективно-
го плану, а Кабінет Міністрів досі їх не 
затвердив. З цієї причини новоутворені 
ОТГ не можуть працювати по-новому, – 
зазначив Михайло Імберовський. 

На думку депутата, попри всі по-
зитивні зміни, які несе у собі реформа 
децентралізації, влада чомусь і далі зво-
лікає. ОТГ утворюються в тих громадах, 
де пропрезидентська партія має міцні 
позиції, там же, де цієї підтримки не-
має, на жаль, спостерігаються процеси 
гальмування.

– Територіальні громади відчули 
реальні зміни. Зразком може слугува-
ти Княгининівська ОТГ, яка до рефор-
ми мала бюджет 7 мільйонів гривень, а 
після – більш як 50 мільйонів. Це мож-
ливість для людей змінити життя на 
краще. Я маю надію, що коли реформа 
децентралізації завершиться, ми зможе-
мо зробити великий крок у розвитку і 
Волині, і України загалом, – підсумував 
Михайло Імберовський. 

Катерина ОСТАПЕНКО,
Луцьк

На урочисту презентацію проекту, а та-
кож для обговорення найгостріших проблем 
громади в село Рачин Горохівського району 
завітав депутат Волинської обласної ради від 
УКРОПу Вячеслав Рубльов. 

Зустріч відбулася в загальноосвітній шко-
лі І-ІІ ступенів села Рачин. Директор освіт-
нього закладу Надія Курилюк зазначила, що в 
школі усього п’ять комп’ютерів, що в ниніш-
ніх умовах просто неприпустимо.

– Я свідома того, що для деяких сільських 
шкіл навіть така кількість техніки – вже ра-
дість. Але ж час диктує і учням, і вчителям 
свої правила. Віднедавна ми провели інтернет-
мережу, щоб умови навчання наших учнів бо-
дай чимось були наближені до тих, які мають 
їхні ровесники з міста. Підтримка Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» допомагає сільським 
школам залишитися конкурентоспроможни-
ми, – розповідає Надія Курилюк.

У рамках проекту для школярів придбали 
ноутбук, проектор, проекційний екран, прин-
тер та шкільну дошку в клас інформаційних 
технологій. 

– Надзвичайно приємно повертатися в 
ті школи, де вже було втілено проекти. Зараз 
освіта відходить від практики механічного 
засвоєння матеріалу. На жаль, обставини 
складаються так, що діти, які навчаються в 
сільських школах, позбавлені можливості 
отримати знання за сучасними технологіями 
через елементарну відсутність комп’ютерів, 
інтернету, проекторів і навіть принтерів. За 
таких умов навчання вони не в змозі склас-
ти конкуренцію учням міських шкіл, які за-

безпечені усім потрібним. Я сподіваюся, що 
мультимедійна техніка допоможе дітям опа-
нувати знання та вміння, а комусь, можливо, 
навіть визначитися з майбутнім професій-
ним шляхом, адже підвалини ми закладаємо 
саме тут, у школі, – зазначив Вячеслав Руб-
льов. 

Крім відсутності технічних засобів, у шко-
ли ще чимало проблем. Зокрема, тут дуже 
давно не замінювали вікна. Нещодавно бать-
кам вдалося за власний кошт замінити 17 ві-
кон на енергоощадні. Однак решта, а саме у 
спортивному залі, кабінеті інформаційних 
технологій, їдальні та учительській все ще 
потребують заміни. Батьки зізнаються: звер-
талися по допомогу до районної ради, однак 
коштів бракує.

Вячеслав Рубльов запропонував громаді 
альтернативний варіант розв’язання пробле-
ми, нагадавши про конкурс міні-проектів, 
який було створено з ініціативи голови Во-
линської обласної ради Ігоря Палиці. 

– Кожна ініціативна громада може напи-
сати свій проект, визначивши пріоритетне 
зав дання, й подати його на розгляд експертної 
комісії. Від громади потрібні лише готовність 
до співфінансування, ініціатива та прагнення 
покращити свій добробут. Волинська обласна 
рада виділяє суму, максимальний розмір якої 
становить 100 тисяч гривень, на реалізацію 
вашого проекту. Тому долучайтеся, будьте 
активними, адже лише так можна досягнути 
мети, – підкреслив депутат.

Анна ВОЛОЩУК,
Горохівський район

Нова техніка – незамінний помічник на уроках в школі

«ОТГ значно ефективніше 
використовують кошти», – 
Михайло Імберовський
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УКРОПУКРОП

ДЕНЬ З ДЕПУТАТОМ 

Днями народний депутат України 
від УКРОПу Ірина Констанкевич 

побувала з робочим візитом на Камінь-
Каширщині – у селах Личини, Качин, 
Нуйно, Сошичне та Запруддя. 

У Личинах більшість селян офіційно не 
працюють, бо ніде. На зустрічі з депутатом 
висловили обурення з приводу того, що те-
пер при призначенні субсидій для тих, хто не 
працює, враховують три прожиткові мініму-
ми, а через це для багатьох ці допомоги вже 
не виходять. Так само личинівці висловили 
побажання, аби депутати передбачили зако-
нодавчо замість виплат малозабезпеченим 
сім’ям допомогу на кожну дитину незалежно 
від їхньої кількості у сім’ї. 

– Я підніматиму ці питання. Ми обгово-
римо їх із міністром соцполітики. Але майте 
на увазі, що в Камінь-Каширському районі 
із 64 тисяч населення лише 6 тисяч – зайняті 
громадяни, відрахування із зарплат яких над-
ходять у бюджет, – зауважила Ірина Констан-
кевич. 

Селяни також звертали увагу народного 
депутата на мізерне пенсійне забезпечення. 

– Я зареєструвала кілька десятків законо-
проектів, але на розгляд їх не виносять, – роз-
повіла Ірина Мирославівна. – Зокрема, разом 
з народними депутатами від УКРОПу під-
готували три законопроекти по пенсіях, од-
нак уряд їх відхилив. Ми подавали правки 
до законопроекту щодо пенсійної реформи, 
які стосувалися жінок, людей з інвалідніс-
тю, чорнобильців, проте в комітеті ці правки 
відхилили і в парламенті не проголосували. 
Тому за пенсійну реформу я не голосувала. 
Наразі ми знову готуємо зміни до закону про 
перерахунок пенсій.

Личинівці дякували Ірині Мирославівні 
за підтримку. Зокрема за те, що з її допомо-
гою перекрили дах місцевої школи – 300 тис. 
грн для цього нардеп залучила з фонду соц-
економу. 

У Качині головне питання – перспектива 
відкриття в селі дитячого садочка. Торік Іри-
на Констанкевич залучила з фонду соцеконо-
му 120 тис. грн на виготовлення проектно-
кошторисної документації на реконструкцію 
приміщення колишнього бару під дошкіль-
ний навчальний заклад. Наразі все ще в про-

Народний депутат Ірина Констанкевич 
поспілкувалася з громадами 
Маневицького району та відвідала 
ТзОВ «Баффало». 

ВЕЛИКА ОСНИЦЯ  
Громада села Велика Осниця занепокоєна 

станом місцевих доріг. 
– Автомобільна дорога Маюничі-Велика 

Осниця-Красноволя-Колки сільраді не під-
порядковується, бо вона державного зна-
чення, однак відрізок від Великої Осниці до 
Маюничів нині в жахливому стані. Численні 
звернення в різні інстанції не дали жодних 
результатів. А крім того, що ця дорога дає 
вкрай потрібне жителям маршрутне сполу-
чення з Колками та Варашем, з Малої Осниці 
у Великоосницьку ЗОШ доїжджає 76 дітей (а 
це практично половина загальної кількос-
ті учнів школи), перевізники ж погрожують 

цесі. Але є надія, що дитсадок у селі таки буде, 
адже в Качині близько восьми десятків дітей 
дошкільного віку. 

У селі Нуйно активні селяни висловлю-
вали невдоволення роботою Верховної Ради. 
Вони зауважували, що працює законодавчий 
орган зовсім неефективно. 

– Цілком з вами погоджуюся. Більше 
того, скажу: попри те, що Верховна Рада все 
ж голосує за певні закони, вони не завжди на 
часі. Дуже часто хороші законопроекти, які 
покликані покращити життя людей, однак 
невигідні владній верхівці, навіть не вносять 
до порядку денного засідання парламенту, – 
відповіла народний депутат.

А як варіант покращення роботи нарде-
пів, на її думку, може бути не лише вдоско-
налення регламенту, а передусім зняття де-
путатської недоторканості. Окрім того, Ірина 
Констанкевич вважає, що потрібно перед-
бачити процедуру імпічменту Президента, 
адже всі мають бути рівні перед законом.

Сошичненці на зустрічі з народним депу-
татом порушили питання нестачі коштів на 
заробітні плати для технічних працівників. 

– Насправді така ситуація із зарплатами 
для техпрацівників склалася лише в Камінь-
Каширському районі, – каже Ірина Миросла-

вівна. – Щоб розв’язати проблему в 2017 році, 
доводилося втручатися особисто. І для мене 
стало великим здивуванням, що почався 2018 
рік – і та ж сама ситуація. Тепер кажуть, що 
це в Києві щось не так порахували. Коли за-
питую в міністерства, чому так сталося, мені 
кажуть, що такі були пропозиції знизу. Проте 
турбуватися про розв’язання цього питання 
має передусім місцева виконавча влада. 

Додамо: нещодавно на депутатське звер-
нення надійшла відповідь від Волинської обл-
держадміністрації, де зазначено, що область 
має 30 млн грн нерозподільного резерву. 

Інше наболіле питання озвучила завіду-
вачка місцевого садочка Ганна Гаврилюк. 

– Коли вже нарешті держава повернеться 
обличчям до дошкільної освіти? Уже 15 років 
минуло, як наш садочок відновив роботу. І 
за цей час держава нам не виділила жодної 
копійки ні на що. У нас все за рахунок бать-
ків. Працівники нашого ДНЗ наразі отрима-
ли лише 10% зарплати за квітень! – звернула 
увагу Ганна Гаврилюк.

Питання малих зарплат для працівників 
дошкілля є проблемним загалом.

– Направду, дошкілля у нас залишилося 
поза увагою держави, – зазначила Ірина Ми-
рославівна. – Законом зарплати гарантували 

лише для вчителів. Для дошкілля, позашкіл-
ля, профтехосвіти, вищої школи цих гарантій 
немає. Тому ми напрацювали законопроект. 
Його ідея полягає в тому, що має бути витри-
маний принцип зростання зарплати для всіх 
педагогічних працівників. Але міністерство 
каже, що грошей немає, тому, правду кажучи, 
перспектива невтішна. Втім намагаюся під-
тримати освітні заклади. І, наприклад, торік 
кошти фонду соціально-економічного розвит-
ку ми спрямовували на потреби близько 50 
шкіл та 30 садочків мого виборчого округу. 

У Камінь-Каширському районі на потре-
би дошкільних закладів було скеровано 1 млн 
120 тис. грн.

Поряд з цим, сошичненці гостро по-
ставили питання виділення землі місцевим 
атовцям. На що Ірина Констанкевич заува-
жила, що учасникам АТО справді пообіцяли 
землю (законом її гарантовано), але дуже час-
то з цим є зловживання на рівні Держгеока-
дастру. Нардеп мала з цього приводу розмову 
з Прем’єром Володимиром Гройсманом.

Наприкінці свого візиту на Камінь-
Каширщину Ірина Констанкевич відвідала 
Свято-Успенську церкву в селі Запруддя.

Тетяна ПРИХОДЬКО, 
Камінь-Каширський район 

взагалі припинити тут їздити, – зазначив 
сільський голова Сергій Ковбасюк. 

Нардеп пообіцяла підготувати звернення 
до голови Державного агентства автомобіль-
них доріг України для розв’зання проблеми з 
катастрофічним станом дороги. 

КРАСНОВОЛЯ
Забезпечення земельними ділянками 

учасників АТО, створення Красновільської 
ОТГ, низька плата за оренду паїв, безробіття, 
початок будівництва обіцяної нової медичної 
амбулаторії, призначення директора школи, 
низькі ціни на молоко й вирощену сільгосп-
продукцію – всі ці болючі для представників 
сільської громади питання було озвучено під 
час зустрічі з нардепом.

– Постійне спілкування з виборцями до-
помагає депутату зрозуміти, в якому руслі 

працювати далі, – зазначила Ірина Констан-
кевич і запевнила: вона робить усе можливе 
для того, щоб законотворчо вплинути на ці-
нову політику щодо молока та інших продук-
тів сільгоспвиробництва. 

СИТНИЦЯ
Окремою болючою темою для жителів 

Ситниці є масовий продаж горілки в селі, 
через який спивається молодь. Як зауважив 
староста Старосільського округу Віктор Реге-
шук, навіть коли приїжджає поліція і поруш-
никам виписують штраф (а це лише 171 грн), 
то вони мало не з посмішкою віддають ці гро-
ші, бо це ніщо порівняно з прибутками само-
гонщиків. Місцеві жителі звернулися до Іри-
ни Констанкевич з проханням підготувати 
законопроект, який відчутно посилить відпо-
відальність за виготовлення і збут самогону. 

Хвилює селян і низька ціна, за якою вони 
здають молоко: нині вона становить 4,5 грн за 
літр, а надалі опускатиметься ще нижче. На-
родний депутат запропонувала організувати 
брифінг у Верховній Раді щодо цього, а місце-
вим жінкам взяти у ньому участь. 

– Якщо такі питання піднімають самі 
жителі, на них набагато краще реагують, ніж 
тоді, коли чують все це з уст депутата, – зазна-
чила Ірина Мирославівна. 

«БАФФАЛО»
Ознайомив Ірину Констанкевич та коман-

ду укропівців з роботою ферми з відгодівлі 
тварин та провів екскурсію одним із пасовищ 
виконавчий директор ТзОВ «Баффало» Рус-
лан Паш’ян. Він зазначив, що підприємство 
функціонує вже близько десяти років, але 
лише в останні три роки стало прибутковим. 
Нині тут безприв’язним способом розводять 
близько 4200 голів шести племінних м’ясних 
порід великої рогатої худоби. 

Руслан Гургенович розповів про те, що 
минулоріч «Баффало» через бюрократичний 
нюанс не отримало дотації від держави. Ірина 
Мирославівна зауважила, що саме такі під-
приємства, які відроджують тваринницьку 
галузь, розвивають економіку та створюють 
робочі місця, і має всіляко підтримувати дер-
жава. 

Додамо, що народні депутати від УКРОПу 
пропонують обмежити бюджетні дотації ве-
ликим агрохолдингам і спрямувати державні 
кошти на підтримку дрібних та середніх сіль-
госпвиробників. З цією метою у Верховній 
Раді укропівці вже зареєстрували відповід-
ний законопроект. 

Софія ІШИНА, 
Маневицький район

Ірина Констанкевич з помічниками Леонідом 
Новаком, Миколою Васагою та директором школи 
села Велика Осниця Вітою Ковбасюк

У Личинах Ірина Констанкевич взяла участь 
в урочистостях із вшанування пам’яті тих, хто 
загинув у роки Другої світової війни

Громада села Нуйно поспілкувалася 
зі своїм народним депутатом про наболіле
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СУБОТА 26 травня

П’ЯТНИЦЯ 25 травня
06.00, 15.45 М/с «Чорний 
Джек» 06.30, 07.00, 
08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброго ранку, Країно! 
09.30, 11.45, 14.20, 15.10, 
16.40  Погода 09.35 Д/ц 
«Неповторна природа» 
11.00 Д/ц «Столика 
Японія» 12.00 Енеїда 12.25 
Д/ц Смаки Культур 13.10 
:РадіоДень 13.40 Лайфхак 
українською 13.55 Схеми. 
Корупція в деталях 14.30 
:Радіо. День 15.20 М/с 
«Гон» 16.15 Хто в домі 
хазяїн? 16.50 Фольк-music 
18.00, 00.15 Інформаційна 
година 18.50 VoxCheck 
19.00 Культурна афіша 
здорової людини 19.25 
Д/с «Шамварі: територія 
диких тварин» 19.55 Д/ц 
«Спільноти тварин» 20.25 
Перша шпальта 21.30, 
03.25 Новини. Спорт 
21.50 Сильні долі 22.45 
Д/ц «Гордість світу» 23.15 
Д/с «Дивовижні міста 
світу» 01.10 Складна 
розмова 01.30 До справи 
02.05 Д/ц «Незвичайні 
культури» 03.45 Д/ц 
«Мистецький пульс 
Америки» 04.10 Концерт 
симфонічного оркестру 
K&K Philharmoniker. Die 
shonstenOpernchore

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.10 Зона ночі
05.05 Абзац
06.54, 08.14 Kids Time
06.55 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»
08.15 Т/с «Меліса та 

Джой»
11.50 Т/с «Підступні 

покоївки»
17.00, 19.00, 22.00 Хто 

зверху 12+
21.00 Аферисти в мережах 

16+
02.00 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 Моя правда. 

Анастасія Приходько. 
Викувана чоловіками

07.45 Х/ф «Вам і не 
снилося»

09.25 Х/ф «П’ять років та 
один день»

11.30 Х/ф «Червонi 
браслети»

17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.40 Холостяк 12+
23.15 Давай поговоримо 

про секс 16+

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Орел і Решка. 

Шопінг»
10.10 Т/с «Дикий ангел»
11.50, 20.00 

«Орел і Решка. 
Перезавантаження»

12.50, 21.00 «Орел і 
Решка. Рай та пекло 2»

13.50 «Орел і Решка. 
Навколосвітня подорож»

22.00 «Бєдняков+1»
23.45 «Вірю не Вірю»
00.40 «Вечірній квартал»
02.15 «Нічне життя»

К1
06.00, 09.30 Зірковий шлях
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 02.30, 05.15 
Сьогодні

11.10 Реальна містика
13.10, 15.30 Т/с «Серце 

слідчого»
18.00 Т/с «Обручка з 

рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00, 00.00 Т/с 

«Присягаюсь кохати 
довіку»

23.20 Слідами
02.00 Телемагазин
03.15 Т/с «CSI: Нью-Йорк»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
07.40, 13.10 Правда 
життя 08.40, 22.30 Диво-
винаходи 09.30, 17.10 
Вижити серед звірів 10.20 
Природа сьогодення 11.20 
Дракула та інші 12.20 
Таємниці пірамід 14.10, 
00.20 Речовий доказ 15.20, 
21.40 Річкові монстри 
16.20, 20.50 Мистецтво 
виживання 18.10, 03.40 
Містична Україна 19.00 
Секретні території 23.20 
Бойові сили 01.30 Місто 
02.10 Лікар Хайм 03.00 
Аджимушкай. Підземелля 
смерті 05.30 Бандитський 
Київ 

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20, 12.55 

«Одруження наосліп»
14.20, 15.20 «Міняю 

жінку»
17.10 Т/с «Кохання 

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

Валерія Жидкова»
23.00, 00.00, 04.30, 05.15 

«Розсміши коміка»
00.55 «Вечірній Київ»

05.55 «Мультфільм»
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»

10.00 Т/с «Лінія світла»
12.30 Т/с «Друге життя»
14.50, 15.45, 16.45, 01.50 

«Речдок»
18.00, 04.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
23.50 Х/ф «Чужі тут не 

ходять»
01.20 «Скептик 3»
04.45 «Top Shop»
05.15 «Україна вражає»

1+1 ІНТЕР

05.40 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 02.10 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Інсайдер
11.10, 17.35 Т/с «Пес-2»
12.10, 13.25 Х/ф «Такий 

же зрадник, як і ми»
15.25, 16.20 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
16.35 Т/с «Копи на роботі»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30 Дизель-шоу 16+
00.00 Х/ф «Брати ¥рімм»
02.30 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»

ICTV

09.30 Х/ф «Король 
повітря: Повернення»

11.00 Т/с «Усі жінки – 
відьми»

12.00 Чотири весілля
13.00 Рятівники
14.00, 03.35 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 02.45 Панянка-

селянка
18.00 Одного разу в Одесі
18.30 Казки У
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Х/ф «DZIDZIO 

Контрабас»
22.30 Х/ф «Крутий чувак»
00.15 Теорія зради
01.15 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенічкіним

02.15 БарДак

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 Д/с «Неповторна 

природа»
09.26 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
13.40, 19.22 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 «Схеми»
17.36 «Протилежний 

погляд»
18.31 Д/с «Незвичайні 

культури»
19.20 Погода
19.48 Серіал «За 

службовим обов’язком»
20.40 Новини

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 М/ф «Острів 
Пахапахау»

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 «Тачки»
10.00 Т/c «Справа Дойла»
10.50, 18.30, 19.05, 22.00, 

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 «Тачки»
16.00 Мозаїка батьківства
16.30 Завтра сьогодні
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
22.10 Європа в концертах
23.00 Завтра сьогодні
23.30 На Часі 18.00. 

Повтор
00.30 Огляд світових 

подій
01.00 Концерт пам’яті 

Назарія Яремчука 2 ч.
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, 02.55 «Облом.UA.»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.20 «Загублений 

світ»
12.55 Відеобімба
15.35 Х/ф «Пітфайтер»

2+2 19.25 Х/ф «Захисник»
21.05 Х/ф «Хроніки 

месника»
23.05 «Змішані 

єдиноборства. UFC. 
Найращі бої Вайдмана та 
Гастелума»

01.40 «Нове Шалене відео 
по-українськи»

НТН

05.00, 04.05 «Правда 
життя. Професії»

06.05 Х/ф «Постріл у 
труні»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Страх висоти»
10.45 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.25 «Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
14.40, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»
19.30, 00.45 Т/с 

«Альпійський патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»
02.55 «Випадковий 

свідок»
03.10 «Легенди 

бандитської Одеси»

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

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

00.15, 03.00 Новини
09.30, 01.50, 02.50 Погода
09.35 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.30 Лайфхак 

українською
11.00 Д/ц «Незвідані 

шляхи»
12.00 Х/ф «Свята 

Варвара»
14.00 Телепродаж
14.20 Сильні долі
15.15 Д/ц «Вагасі – 

японські смаколики»
16.15, 23.55 Д/ц 

«Неповторна природа»
16.45 Д/с «Жива природа»
16.55 Т/с «Іспанська 

легенда»
19.35 Д/ц «Гордість світу»
20.00 Розсекречена історія
21.35 Як дивитися кіно
22.00 Х/ф «Діпан»
00.40 Д/ц «Спільноти 

тварин»
01.10 Д/ц «Пліч-о-пліч»
02.00 Д/ц «Незвичайні 

культури»
03.45 Складна розмова
04.20 Концерт 

симфонічного оркестру 
K&K Philharmoniker. 
Kendlinger dirigent Straub

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.45 Зона ночі
05.49, 07.05 Kids Time
05.50 М/с «Лунтик та його 

друзі»
07.10 Ревізор. 

Телекрамниці
09.00 Таємний агент
10.30 Таємний агент. 

Пост-шоу
12.15 Т/с «Бібліотекарі»
15.55 М/ф «Геркулес»
17.50 Х/ф «2012»
21.00 Х/ф «Розлом Сан-

Андреас»
23.10 Х/ф «Піраньї 3D»
01.00 Х/ф «Справа 39»

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

12+
09.00 Все буде смачно!
10.00 Т/с «Коли ми 

вдома»
10.45 МастерШеф. 

Кулінарний випускний 
16+

14.30 Холостяк 12+
17.05 Х/ф «Іван 

Васильович змінює 
професію»

22.05 Вечір з Наталею 
Гаріповою. Андре Тан 
12+

23.15 Світами за скарбами 
12+

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 Мультфільми

09.00 «Карамболь»

10.00 «Ух ти show»

11.35 М/ф «Астерікс і 

Обелікс: Велика бійка»

13.00 «Орел і Решка. На 

краю світу»

23.00 Х/ф «Кохання з 

перешкодами»

01.00 «Вечірній квартал»

02.35 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 04.00 

Сьогодні
07.15, 04.30 Зірковий шлях
08.00 Х/ф «Пігулка від 

сліз»
10.00, 15.20 Т/с «Подорож 

до центру душі»
18.00, 19.30 Святкове шоу 

«Ліга зірок»
21.30 Футбол. Фінал Ліги 

Чемпіонів УЄФА «Реал» 
– «Ліверпуль»

00.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
01.50 Телемагазин
02.20 Реальна містика

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.40 Брама часу
09.10, 18.30 У пошуках 

істини
11.00 Бойові сили
12.30 Боїнг 747: революція
14.30 Мегаяхти
15.30 Природа сьогодення
17.30, 23.50 Річкові 

монстри
21.00 Таємниці Хреста. Хто 

вбив Ісуса?
23.00 Подорожі з Ісусом
00.40 Містична Україна
02.20 Прихована 

реальність

МЕГА

06.00 «Гроші 2018»
07.00, 23.20 «Світське 

життя 2018»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
10.00 Т/с «Хороший 

хлопець»
14.10 «Ліга сміху 2018»
16.30 «Вечірній квартал 

2018»
18.30 «Розсміши коміка. 

Діти 2018»
19.30 «ТСН»
20.15 «Українські сенсації»
21.15 «Вечірній квартал»
00.20, 01.55 «Вечірній 

Київ»
05.30 «Розсміши коміка. 

Діти»

1+1

06.00, 05.15 Д/п «Кумири. 
Олег Єфремов»

07.00 «Мультфільм»
07.25 «Чекай мене»
09.00 Х/ф «Було у батька 

три сини»
11.40 Х/ф «Ще раз про 

кохання»
13.40 Х/ф «Три тополі на 

Плющисі»
15.15 Х/ф «Бережись 

автомобіля»
17.10, 20.30 Т/с «Друге 

життя»
20.00 «Подробиці»
00.00 Х/ф «Він, вона і я»
01.55 Х/ф «Дідька 

лисого»
03.15 Ток-шоу «Стосується 

кожного»
04.45 «Top Shop»

ІНТЕР

05.15, 04.55 Скарб нації
05.25 Еврика!
05.35, 12.45 Факти
05.55 Більше ніж правда
07.30 Я зняв!
09.25 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
16.50 Х/ф «Смокінг»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.10 Х/ф 

«Прискорення»
22.00 Х/ф «Секретні 

агенти»
00.10 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
01.55 Х/ф «Циган»

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Банда 

Тигрокачка»
12.00 Х/ф «Казкова 

країна достатку»
13.00 Т/с «Догори 

дри´ом»
14.00 Рятівники
17.30, 23.00 Країна У
19.00 Х/ф «Бібліотекар: У 

пошуках списа»
21.00 Танька і Володька
00.00 Теорія зради
01.00 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенічкіним

02.00 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька
05.40 Корисні підказки

ТЕТ
07.00 М/с «Принцеса Сісі»

08.00 «Ранок «Нової 

Волині»

09.34 «Енеїда»

13.30 «Едера»

13.40, 19.30 Тема дня

14.05 «Розсекречена 

історія»

15.10 «Радіодень. 

Книжкова лавка»

16.04 «Культурна афіша 

здорової людини»

16.35 Художній фільм

18.05 Д/ф «Сонар»

19.00 Новини. 

Сурдопереклад

20.00 Концерт

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 М/ф «Острів 
Пахапахау»

07.00 Євромакс
07.30 Огляд світових 

подій
08.00, 09.00 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 «Тачки»
12.30 Відкрита влада. 

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

Повтор
17.45 Добрий сад
18.00 На Часі 18.00

АВЕРС 18.30, 21.45, 00.15, 02.45 
Як це було

18.45, 21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На Часі». 
Спецвипуск

19.00 Завтра-сьогодні
19.30 Огляд світових 

подій
20.00 Європа в концертах
20.45 Ландшафтний бум
21.00 На Часі 21.00
21.55, 00.25, 03.55 Вголос
22.00, 03.00 Т/с «Справа 

Дойла»
23.30 На Часі 18.00. 

Повтор
00.30 Глобал 3000
01.00 Концерт пам’яті 

Назарія Яремчука 3 ч.
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
04.30 Заручники свободи

06.00 Мультфільми
08.00 «102. Поліція» 16
08.50 «Цілком таємно»
09.15, 16.30 «Загублений 

світ»
12.10 Х/ф «Мабуть, боги 

з’їхали з глузду»

2+2 14.15 «Він, вона та 
телевізор»

18.30 Х/ф «Інферно»
20.10 Х/ф «Самоволка»
22.10 Х/ф «Поцілунок 

дракона»
00.00 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.55 «Облом.UA.»

НТН

05.05 Х/ф «Мачуха»
06.40 Х/ф «Наприкінці 

ночі»
09.15 Х/ф «Слухати у 

відсіках»
12.00 «Свідок. Агенти»
12.35, 03.00 «Речовий 

доказ»
15.30 «Склад злочину»
17.05 «Таємниці 

радянського дефіциту»
19.00, 02.20 «Свідок»
19.30 Х/ф 

«Інтердівчинка»
22.30 Х/ф «Прибульці – 

3: Взяття Бастилії»
00.35 «Таємниці 

кримінального світу»
02.55 «Випадковий 

свідок»
04.00 «Правда життя. 

Професії»
04.55 «Легенди 

бандитської Одеси»

В УКРАЇНУ НЕ ВПУСТИЛИ 
РОСІЙСЬКУ АРТИСТКУ 

У пункті пропуску «Жуляни» 
(аеропорт «Київ») прикордонники 

не пропустили в Україну і заборонили 
в’їзд на три роки артистці з Росії, 
екс-солістці гурту «Нічні снайпери», 
лідерці групи «Сурганова і Оркестр» 
Світлані Сургановій.

За словами по-
мічника керівника 
Де рж п р и ко рд о н -
служби Олега Сло-
бодяна, у травні 
2016 року вона при-
була в Крим авіарей-
сом із Петербурга 
до Сімферополя, а 
через два дні повер-
нулася у Росію. І хоч 
в Україну співачка 
прилетіла в особистих справах, законодав-
ство про тимчасово окуповані території не 
передбачає винятків.

Усього за два роки прикордонники не 
пропустили через кордон і заборонили 
в’їзд в Україну вже 117 артистам та іншим 
публічним діячам з РФ.

табу

leopolis.new
s

Фільм «DZIDZIO Контрабас»

21:00

«ШЕРЛОК ХОЛМС-3» 
ВИЙДЕ ЧЕРЕЗ ДВА РОКИ  

Студія Warner Bros cповістила, 
що прем’єра фільму «Шерлок 

Холмс-3» відбудеться 25 грудня 
2020 року, пише Deadline.

Головні ролі в фільмі зіграють актори 
Роберт Дауні-молодший і Джуд Лоу.

Загальна сума касових зборів франши-
зи «Шерлок Холмс» становить $1,07 млрд.

Над сценарієм стрічки працюють Ні-
коль Перлман («Вартові Галактики»), Джас-
тін Мейлен («Рятувальники Малібу»), Гарі 
Вітт («Ізгой-один»), Дженіва Робертсон-
Дуарет (нова «Лара Крофт») і Кіран Фіцдже-
ральд («Сноуден»).

прем’єра 

Фільм «Кохання з перешкодами»

23:00

kinoafi sha.ua

tntla.com
obozrevatel.com
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ФУТБОЛ 1

ПН 21 травня ВТ 22 травня СР 23 травня ЧТ 24 травня ПТ 25 травня СБ 26 травня НД 27 травня
06.00 Профілактика 09.00 
Марсель – Атлетіко. Фінал. 
Ліга Європи УЄФА 11.15 Енріке 
Гонсалес «Кіні». Чемпіонат 
Іспанії 12.00 Ньюкасл – Челсі. 
Чемпіонат Англії 13.50 Топ-
матч 14.00 Шахтар – Арсенал 
(2000/2001). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів 15.40, 22.30 Фут-
бол NEWS 16.00 Огляд фіналу. 
Кубок Англії. Прем’єра 16.30 
Журнал Ліги Чемпіонів 17.00 
Ліверпуль – Реал (2008/2009). 
Золота колекція Ліги Чемпіонів. 
Прем’єра 18.45 Олександрія 
– Олімпік 20.30 Барселона – Со-
сьєдад. Чемпіонат Іспанії 22.50 
Шахтар – Селтік (2004/2005). 
Золота колекція Ліги Чемпіонів 
00.35 Челсі – МЮ. Фінал. Кубок 
Англії 02.25 Ворскла – Зоря 
04.10 Вільярреал – Реал. Чемпі-
онат Іспанії 

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.20 Ліверпуль – 
Гоффенгайм. Плей-оф. Ліга Чем-
піонів УЄФА 09.05, 21.30 Чемпі-
онат Іспанії. Огляд туру 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 10.20 
Ворскла – Зоря 12.05 «Великий 
футбол» 13.55 Шахтар – Бар-
селона (2004/2005). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів 17.20 
Реал – АПОЕЛ. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 19.10 Огляд фіналу. Кубок 
Англії 19.40 Ліверпуль – Севі-
лья. Ліга Чемпіонів УЄФА 22.50 
Шахтар – Валенсія (2006/2007). 
Золота колекція Ліги Чемпіонів 
00.40 Боруссія (Д) – Реал. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 02.25 Марибор 
– Ліверпуль. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 04.10 Леганес – Бетіс. 
Чемпіонат Іспанії 

06.00 Севілья – Ліверпуль. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 07.45, 16.00 
«Моя гра» О. Кобахідзе 08.15 
Реал – Тоттенгем. Ліга Чемпі-
онів УЄФА 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.20 Ліверпуль 
– Спартак. Ліга Чемпіонів УЄФА 
12.05 Тоттенгем – Реал. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 13.55 Шахтар 
– Базель (2008/2009). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів 16.30, 
19.00, 21.30, 03.55 Топ-матч 
16.45, 19.15 LIVE. Плей-оф 21.35 
Журнал Ліги Європи 22.50 Бар-
селона – Шахтар (2008/2009). 
Золота колекція Ліги Чемпіонів 
00.40, 01.30, 03.25 «Студія» 
00.55 Прес-конференція ФК 
«Вольфсбург». Жіноча Ліга 
Чемпіонів УЄФА 02.50 Прес-
конференція ФК «Ліон». Жіноча 
Ліга Чемпіонів УЄФА 04.10 
Ліверпуль – Марибор

06.00 Реал – Боруссія (Д). Ліга 
Чемпіонів УЄФА 07.45 Огляд 
фіналу. Кубок Англії 08.15 
Порту – Ліверпуль. 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.25 «CHAMPIONS FEST» 11.25, 
17.50 «Моя гра» О. Кобахідзе 
11.55 Плей-оф 13.45, 04.40 Топ-
матч 13.55 Шахтар – Арсенал 
(2010/2011) Ліги Чемпіонів 
16.00 Реал – ПСЖ. 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 18.20 
Ліверпуль – Порту. 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 20.10 
ПСЖ – Реал. 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 22.00 Журнал 
Ліги Чемпіонів 22.50 Ювентус 
– Шахтар (2012/2013). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів 00.40, 
04.00 «Студія» 01.40 Воль-
фсбург – Ліон. Фінал. Жіноча 
Ліга Чемпіонів УЄФА 

06.00 Ліверпуль – Ман Сіті. 1/4 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
07.50 «LaLiga Chronicles» 08.10 
Ювентус – Реал. 1/4 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS 10.25, 
15.15, 16.40, 17.25, 18.10, 19.05 
«CHAMPIONS FEST» 11.25 Топ-
матч 11.35 Ман Сіті – Лівер-
пуль. 1/4 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 13.25 Шахтар – Челсі 
(2012/2013) 15.55, 16.45 LIVE. 
Матч всіх зірок 17.30 LIVE. Матч 
за 3-є місце. Матч всіх зірок 
18.15 LIVE. Фінал. Матч всіх 
зірок 19.30 Журнал Ліги Чемпіо-
нів 20.00 Вольфсбург – Ліон. 
Фінал. Жіноча Ліга Чемпіонів 
УЄФА 22.00 Світ Прем’єр-Ліги 
22.50 Шахтар – Боруссія Д 
(2012/2013) 00.40, 01.35, 03.30 
«Ліга Чемпіонів» 00.55 Прес-
конференція ФК «Ліверпуль». 
Ліга Чемпіонів УЄФА

06.00 Ліверпуль – Рома. 1/2 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
07.45, 13.20, 18.30 Журнал Ліги 
Чемпіонів 08.15 Баварія – Реал. 
1/2 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 10.00, 15.40, 20.50, 22.30 
Футбол NEWS 10.25, 13.10, 
17.50 «CHAMPIONS FEST» 11.25, 
04.00 Топ-матч 11.40 Матч за 
3-є місце. Матч всіх зірок 12.20 
Фінал. Матч всіх зірок 13.50 
Рома – Ліверпуль. 1/2 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 16.00 
Реал – Баварія. 1/2 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 18.00 Світ 
Прем’єр-Ліги 19.00, 21.00, 00.00 
«Ніч Ліги Чемпіонів» 21.30 LIVE. 
Реал – Ліверпуль. Фінал. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 01.00 Журнал 
Ліги Європи 01.55 Барселона 
– Сосьєдад. Чемпіонат Іспанії 
04.10 Ворскла – Зоря 

06.00 Плей-оф 07.45, 19.45, 
05.20 Світ Прем’єр-Ліги 08.15 
Олександрія – Олімпік 10.00, 
15.40, 21.05 Футбол NEWS 
10.25 «CHAMPIONS FEST» 
11.25 Вольфсбург – Ліон. 
Фінал. Жіноча Ліга Чемпіонів 
УЄФА 13.50, 16.00, 18.45 «Ніч 
Ліги Чемпіонів» 16.30, 23.00 
Реал – Ліверпуль. Фінал. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 20.15 Журнал 
Ліги Європи 21.20 «Великий 
футбол» 01.15 Шахтар – МЮ 
(2013/2014). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів 03.05 «LaLiga 
Chronicles». Чемпіонат Іспанії 
03.30 Валенсія – Депортіво. 
Чемпіонат Іспанії 

пісенний конкурс

НЕДІЛЯ 27 травня
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 

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

00.15, 03.00 Новини
09.30, 12.00, 16.50 Погода
09.35 Х/ф «Святий 

Августин»
11.15 Д/с «Дешевий від-

починок»
11.45 Д/ц «Двоколісні 

хроніки»
12.10 Перший на селі
12.40 Енеїда
13.35 Д/ц «Гордість світу»
14.00 Телепродаж
14.20 Фольк-music
15.25, 23.40 Д/ц «Непо-

вторна природа»
16.55 Т/с «Римська Імперія»
20.00 Д/с «Як працюють 

міста»
21.35 з Майклом Щуром
22.15, 01.35 Букоголіки
22.45 Д/ц «Вагасі – япон-

ські смаколики»
00.45 Д/ц «Спільноти 

тварин»
01.10 Культурна афіша 

здорової людини
02.10 Д/ц «Незвичайні 

культури»
03.45 Війна і мир
04.30 Концерт симфо-

нічного оркестру 
K&K Philharmoniker. 
Kendlinger dirigent 
Straub

05.05 Еврика!
05.15, 12.45 Факти
05.45 Інсайдер
07.45 Т/с «Ніконов і Ко»
09.45 Т/с «Відділ 44»
12.35, 13.00 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
15.00 Х/ф «Смокінг»
16.50 Х/ф «Приско-

рення»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Іноземець»
22.55 Х/ф «Афера Тома-

са Крауна»
01.05 Т/с «Морська по-

ліція. Спецвідділ»
02.40 Х/ф «Циган»

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
11.30 Х/ф «Король пові-

тря: Повернення»
13.00 Т/с «Догори 

дри´ом»
14.00 Рятівники
17.30, 23.00 Країна У
19.00 Х/ф «Крутий 

чувак»
21.00 Танька і Володька
00.00 Теорія зради
01.00 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенічкіним

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»

07.05, 11.00 Хата на тата 
12+

09.00 Все буде смачно!
10.00 Караоке на Майдані
13.05 ЕксперименТИ 16+
15.05 Х/ф «Іван 

Васильович змінює 
професію»

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

09.00 «Ух ти show»

10.35 М/ф «Астерікс і Обе-

лікс: Велика бійка»

12.00 «Орел і Решка. На 

краю світу»

00.00 Х/ф «Татусі без 

шкідливих звичок»

01.50 «Нічне життя»

06.00 Бандитська Одеса
07.40 Брама часу
09.10, 18.30 У пошуках 

істини
11.00 Бойові сили
12.30, 21.00 Таємниці 

Хреста. Хто вбив Ісуса?
14.30 Подорожі з Ісусом
15.30 Природа сьогодення
17.30 Річкові монстри
23.00 Секретні території
23.50 Шалена подорож
00.40 Містична Україна
02.20 Два Миронових
03.00 Юрій Нікулін
03.40 Ролан Биков
04.20 Богдан Ступка
05.10 Володимир Івасюк

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

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

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

ведмідь»
09.55 «Поверніть мені 

красу – 3»
11.15, 12.15 «Світ нави-

воріт – 9»
13.15, 14.15 «Світ нави-

воріт: Камбоджа»
15.05 Т/с «Хороший 

хлопець»
19.30, 05.00 «Тсн-

тиждень»
21.00 Х/ф «Горизонти 

кохання»
00.40 Х/ф «Після тебе – 

нікого»
02.15 «Світське життя 

2018»

06.00 «Мультфільм»
06.30 Х/ф «Три тополі 

на Плющисі»
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 «Туз»
14.10 Х/ф «Блеф»
16.10 Х/ф «Бебі-бум»
18.00, 20.30 Х/ф «Два 

Івани»
20.00 «Подробиці»
22.25 Х/ф «Політ фан-

тазії»
00.25 Х/ф «Малахоль-

на»
02.25 «Речдок»

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

05.00 Стендап-Шоу
05.55, 07.49 Kids Time
06.00 М/ф «Геркулес»
07.50 М/ф «Планета 

скарбів»
09.45 Х/ф «Загублене 

майбутнє»
11.35 Х/ф «Повінь»
15.20 Х/ф «2012»
18.30 Х/ф «Розлом Сан-

Андреас»
21.00 Х/ф «Зіткнення з 

безоднею»
23.20 Х/ф «Піраньї 

3DD»
00.55 Х/ф «Піраньї 3D»
02.40 Зона ночі

06.00 М/ф «Острів Паха-
пахау»

07.00, 20.15 Глобал 3000
07.30 На Часі 18.00 
08.00, 09.00 Новини «На 

Часі». Спецвипуск
08.15, 20.05, 20.50 Як це 

було
08.30 На Часі 21.00. Повтор
09.15 Ландшафтний бум
09.30 Євромакс
10.00 Духовність
10.30 Огляд світових подій
11.00 М/с «Тачки»
12.00 Малюваки
12.30 Відкрита влада. 

ОБЛАСТЬ. Повтор
14.00 Т/с «Пані покоївка»
17.00 Мозаїка батьківства
17.30 Завтра сьогодні

АВЕРС 18.00 На Часі 18.00
18.30 Новини «На Часі». 

Підсумки тижня
19.05 Європа в концертах
20.00, 20.45 Вголос
21.00 На Часі 21.00
21.30 Новини «На Часі». 

Підсумки тижня
22.00, 03.00 Т/с «Справа 

Дойла»
23.30 На Часі 18.00. 

Повтор
00.00 Новини «На Часі». 

Підсумки тижня
00.30 Завтра сьогодні
01.00 Концерт 

К.Малицької
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
02.30 Новини «На Часі». 

Підсумки тижня
04.30 Відділ кадрів

06.00 Мультфільми
08.00 «Бушидо»
09.20 «Угон по-нашому»
13.30 «ДжеДАІ. Дай-

джест»
14.30 Х/ф «Захисник»
16.10 Х/ф «Голодний 

кролик атакує»

2+2 18.10 Х/ф «Гра на ви-
живання»

19.55 Х/ф «Втеча»
22.00 «ПРОФУТБОЛ»
23.15 «Змішані єдинобор-

ства. UFC. Найращі бої 
Вайдмана та Гастелума»

01.45 «Нове Шалене відео 
по-українськи»

03.00 «Облом.UA.»

НТН

05.45 Х/ф «Діти Дон 

Кіхота»

07.10 «Страх у твоєму 

домі»

10.50 Х/ф «Небезпечно 

для життя!»

12.40 Х/ф «Без року 

тиждень»

14.00 Х/ф «Прибульці – 

3: Взяття Бастилії»

16.10 Х/ф «Танцюрист 

диско»

19.00 Х/ф «Максим 

Перепелиця»

20.45 Х/ф «Любов на 

асфальті»

22.55 Х/ф «Люби мене»

00.50 Х/ф «Комісова-

ний»

02.20 «Речовий доказ»

РОНАЛДУ СТАНЕ 
ПРОДЮСЕРОМ 

Футболіст іспанського «Реала» 
та збірної Португалії Кріштіану 

Роналду стане продюсером нового 
серіалу для Facebook. 

Серіал, який поки не має назви, розпо-
відатиме про дівочу команду з футболу у 

Нью-Йорку, пише Hollywood 
Reporter. 

У ньому буде піднято 
теми дівочої дружби, сто-
сунків, зрад, а також роз-
біжностей на фоні расових, 

етнічних та класових відмін-
ностей, які доведеться дола-
ти за допомогою футболу. 

«Бути виконавчим про-
  дю сером цього серіа-

 лу – дивовижний досвід, 
особ ливо з огляду на 

талант людей, які 
дуже важко працю-
ють, щоб здійснити 
свою мрію. У моє-

му житті було багато 
схожого з тим, про що йти-
меться в цьому серіалі», – 
розповів Кріштіану. 

кіно

Фільм «2012»

15:20

kinoprofi .org

07.00 Сьогодні
07.30, 05.30 Зірковий шлях
09.20 Т/с «Присягаюсь 

кохати довіку»
13.30 Т/с «Каблучка з 

бірюзою»
17.00, 21.00 Т/с «Дружина 

за обміном»
19.00, 01.00 Події тижня з 

Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00 Х/ф «Кохання з 

пробірки»
02.00 Х/ф «Щурячі 

перегони»
03.45 Реальна містика

Переможницею 
пісенного конкурсу 
«Євробачення-

2018» стала представниця 
Ізраїлю – співачка Нетта 
Барзілай з піснею Toy. За 
результатами голосування 
глядачів та журі вона 
отримала максимальні 
529 балів. Це четверта 
перемога Ізраїлю на 
конкурсі. Виконавці з цієї 
країни перемагали у 1978, 
1979 та 1998 роках, пише 
Gazeta.ua. 

З Неттою Барзілай стався кон-
фуз під час вручення нагороди: 
вона впала на сходах після першо-
го виступу й розбила кришталевий 
трофей. Однак артистці вручили 
іншу цілу статуетку. 

Цікаво, що переможницю кон-
курсу запросив взяти участь у пре-
мії «Трансформація» російський 

телеканал «МУЗ-ТВ». Але вона від-
мовилася, сказала, що буде зайня-
та цього дня, візьме участь у гей-
параді в Ізраїлі. Адже це дійство для 
неї набагато важливіше за виступ у 
Росії. 

Друге місце на «Євробаченні-
2018» посіла Елені Фурейра з Кіпру. 
Трійку лідерів закрили представни-

ки Італії Ермаль Мета та Фабріціо 
Моро.

Представник від України співак 
Melovin увійшов до фіналу та посів 
17 сходинку. Виконавець отримав 
130 балів. За результатами голосу-
вання журі він опинився на остан-
ньому місці.

Цьогоріч за перемогу боролися 

avatanplus.com

НА «ЄВРОБАЧЕННІ» ПЕРЕМОГЛА ІЗРАЇЛЬТЯНКА 
представники 26 країн. Ні Росія, ні 
Білорусь не зуміли пройти у фінал.

На «Євробаченні» не обійшлося 
і без скандалів: номер ірландсько-
го співака Раяна О’Шонессі під час 
трансляції в Китаї цензурували, 
пов ністю вирізавши. У підсумку Єв-
ропейський мовний союз розірвав 
договір з єдиною китайською ком-
панією, яка транслювала конкурс. 
Тож фінал «Євробачення» жителі 
цієї країни не побачили.

Також несподіваним і неприєм-
ним сюрпризом для росіян на «Єв-
робаченні» цьогоріч став виступ 
Юлії Самойлової. Представниця 
Росії не пройшла у фінал, артистку 
піддали жорсткій критиці в РФ.  

Співачка з інвалідністю та очіль-
ниця комісії Громадської палати 
з підтримки сім’ї, материнства та 
дитинства Діана Гурцкая вважає, 
що учасниця від Росії Юлія Самой-
лова виступила так погано на 
«Євробаченні-2018», оскільки торік 

Україна їй заборонила брати участь 
у цьому пісенному конкурсі.

«Юля ж – молодець не з причи-
ни її фізичного стану, а тому, що зу-
міла вистояти, коли проти неї була 
країна, яка не пустила її на конкурс. 
Я впевнена, що торік результат був 
би набагато вищим. А за рік зібра-
лася психологічна втома – годі не 
перегоріти за такий довгий період. 
Вважаю категорично неправильним 
висловлювати Юлі жалість з причи-
ни інвалідності, – сказала Гурцкая. – 
Музика – це той світ, де немає поділу 
на здорових і людей з обмеженими 
можливостями. На «Євробаченні» 
всі конкурують на рівних». 

Мати російської співачки 
Самой лової вважає винними в по-
разці доньки людей, які замість під-
тримки посилали їй лише негатив. 
Саме це, на думку Рити Самойлової, 
зламало Юлію ще до конкурсу. А ще 
жінка вважає, що на кліп та номер її 
дочки пошкодували грошей.

tsn.ua

Нью Йорку, пише 
Reporter. 

У ньому бу
теми дівочої др
сунків, зрад, а 
біжностей на фо

етнічних та класо
ностей, які довед
ти за допомогою

«Бути викон
  дю сером ць

 лу – дивовиж
особ ливо з

талант л
дуже важ
ють, що
свою м

му житті 
схожого з тим, 
меться в цьому
розповів Кріш

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

КБ «ПРИВАТБАНК» 
Р/Р № 26003055518827, 

МФО 303440

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

При обрізанні від 42 см – 
                   СТРИЖКА БЕЗПЛАТНА

Щовівторка

від 300 до 
75000 грн за 1 кг

купуємо ВОЛОССЯ

БУДІВНИЦТВО

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

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

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

АВТО

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

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

ПОСЛУГИ

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

 Чищення каналізацій професійним об-
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.

 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. 

Розпродаж квартир 3-ї черги!

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

êâàðòèðó ïëîùåþ 39,4 ì2 
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ПОСПІШАЙТЕ ПРИДБАТИ

335 000 ãðí

хто б подумав на заміткуБОЛЯТЬ ПЛЕЧІ? 
РОЗДІЛІТЬ ТУРБОТИ 
З БЛИЗЬКИМИ

МЕНШЕ ЦУКРУ – 
БІЛЬШЕ ЗДОРОВ’ЯЛюдський 

організм – досконала 
система, в якій 

усе взаємопов’язано. 
Якщо вас турбує якийсь 
орган, лікувати його не 
обов’язково пігулками чи 
мазями. Достатньо лише 
змінити своє ставлення до 
життя. 

Головний біль. Якщо ви по-
стійно перебуваєте в стресовому 
стані й відчуваєте серйозні пере-
вантаження, не дивуйтеся, що у вас 
болить голова. Найкращий спосіб 
перемогти головний біль – заспо-
коїтися, медитувати, гармонізувати 
емоційний стан.

Шия. Людина, яка не може собі 
пробачити за щось, скаржиться на 
біль у шиї. Тягар вини паралізує це 
місце, тому від самоїдства і мук со-
вісті слід позбавлятися терміново. 
Щоби біль у шиї минув, світ слід 
сприймати таким, яким він є. Вчіть-
ся пробачати собі й тим, хто поряд, 
це піде на користь вашому самопо-
чуттю. 

Плечі. Це – зона, куди лягають 
вся відповідальність і турботи, що 
супроводжують людину. Найкра-
щий спосіб позбутися болю в пле-
чах – розділити турботи з близьки-
ми, перестати тягнути все на собі. 

Біль у верхньому відділі спи-
ни. Ця зона відповідає за любов, її 
отримання і віддачу. При болях у 
цьому місці пора взятися за свої сто-
сунки з людьми, збалансувати про-
цес обміну енергіями. Отримувати й 
віддавати любов треба рівномірно. 

Зазвичай ми не відчуваємо, 
як цукор руйнує наше 
здоров’я. Якщо не 
контролювати кількість його 
споживання, він дасть про 
себе знати різноманітними 
захворюваннями. Чим же 
небезпечне зловживання 
цукром та які переваги для 
здоров’я можна отримати, 
обмеживши його споживання?

ДОБРЕ САМОПОЧУТТЯ
Більше цукру в раціоні – біль-

ше спожитих калорій. У резуль-
таті зростає ризик збільшення 
ваги тіла, що може призвести до 
погіршення самопочуття та цілої 
низки проблем зі здоров’ям.
ПРОФІЛАКТИКА 
ДІАБЕТУ ІІ ТИПУ

Протягом останніх десяти 
років кількість пацієнтів з діагно-
зом діабет збільшилася майже 
на 50%. Фахівці стверджують, що 
саме обмеження цукру в раціоні 
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Стегна. Відповідають за рух 
уперед, у майбутнє. Не бійтеся 
змін, подивіться в очі тим подіям, 
що на вас чекають, і біль у стегнах 
не турбуватиме. Бути гнучким і від-
критим для всього нового – запо-
рука міцного психічного та фізич-
ного здоров’я. 

Коліна. Відображають пробле-
ми з самооцінкою. Якщо людина 
себе незаслужено принижує чи 
вивищується над іншими, непри-
ємностей з колінами не уникнути. 
Спробуйте припинити дуже кри-
тично ставитися до себе й тих, хто 
поряд, вчіться з гумором дивити-
ся на себе і ситуації, які вам дарує 
життя. 

Литковий м’яз. Образи й за-
здрість концентруються саме у 
цьому місці. Вчіться жити з миром в 
душі, тоді жодна м’язова напруга не 
завдаватиме вам дискомфорту. 

Литки. Біль у цій ділянці тіла 
свідчить про те, що ви не вмієте роз-
слаблятися й насолоджуватися мо-
ментом. Не варто позбавляти свої 
дні яскравих фарб і світлих емоцій, 
дозвольте собі максимально радіти 
життю. 

Стопи. Якщо у вас болять стопи, 
пора навчитися відпускати негатив і 
проблеми, перестати зациклювати-
ся на поганому. Треба цінувати кож-
ну позитивну дрібницю, а на серйоз-
ні проблеми звертати менше уваги, 
тоді вони неодмінно зникнуть.

є вагомим кроком для профілак-
тики діабету ІІ типу.
ЗДОРОВЕ СЕРЦЕ

Надмірна вага та ожиріння, 
збільшення глюкози (цукру) в 
крові призводять також до підви-
щення ризику серцево-судинних 
захворювань. Смертність від 
серцево-судинних захворювань 
у світі становить 31%, в Україні – 
67%.
ПРОФІЛАКТИКА 
ОСТЕОАРТРОЗУ

Через надмірну вагу вини-
кає загроза порушення опорно-
рухового апарату. Тому, щоб зни-
зити ризик таких наслідків, слід 
скоротити споживання цукру.
МЕНШЕ ЦУКРУ – 
ЗДОРОВІШІ ЗУБИ

Карієс – найбільш поширене 
неінфекційне захворювання, а 
цукор є однією з основних при-
чин його виникнення. Він роз-
вивається, коли бактерії в роті 
перетворюють цукор на кислоту, 
що демінералізує тверді тканини 
зубів (емаль та дентин).

ВООЗ рекомендує обмежити 
споживання вільного цукру до 
10% від загальної кількості спо-
житих калорій. Для людей, які 
щодня витрачають у середньому 
2000 ккал (а це більшість дорос-
лих, які провадять малоактивний 
спосіб життя) – до 50 г на добу 
(10 чайних ложок).

Поперек. Нижня частина спи-
ни відповідає за фінансові спра-
ви. Якщо ви не задоволені своїм 
матеріальним становищем, не ди-
вуйтеся, що болі в попереку часто 
нагадують про себе. Постарайтеся 
розумно налагодити свої стосунки 
з грошима. 

Лікті. Вони відображають, на-
скільки ви жорстокі з зовнішнім 
світом. Будьте добріші, спробуйте 
йти на компроміси, і лікті не болі-
тимуть. 

Руки. Через руки відбувається 
більшість взаємодій із зовнішнім 
світом. Біль у руках свідчить або 
про брак спілкування з людьми, або 
про його надлишок. Все має бути в 
міру, не забувайте про це. 
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Якщо вас турбує якийсь орган, 
лікувати його не обов’язково 
пігулками чи мазями
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Любов – це коли нічого не соромно, нічого не страшно, розумієте? 
Коли тебе не підведуть, не зрадять. Коли вірять. Антуан де Сент Екзюпері
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  Тетяна БОЯРИН
Рожищенський район

як це було 

Із кожним роком усе 
менше стає очевидців 
Другої світової війни. Ці 

люди пам’ятають події, про 
які не завжди розповідали 
підручники історії.

Дев’ятнадцятирічного Миколу 
Пахольчука з села Незвір разом 
із іншими п’ятьма односельцями, 
серед яких був і найкращий друг 
Петро Михальчук, мобілізували у 
травні 1944-го. За місяць до того 
провели батьки Миколи на фронт 
старшого сина Данила, який зали-
шив удома молоду дружину та кри-
хітну донечку.

«ПОЩАСТИЛО, 
ЩО ПОТРАПИЛИ В 
АРТИЛЕРІЮ. ПІХОТІ 
ВИЖИТИ БУЛО ВАЖЧЕ»

– Залізницею завезли нас аж 
за Москву, в місто Пензу на про-
ходження військових навчань. Два 
місяці вчили стріляти, годували 
абияк, багато хто навіть захворів, – 
згадує перші дні військової служби 
Микола Федорович. – А потому від-
правили на фронт в Угорщину.

Мінометний дивізіон, у склад 
якого потрапили Микола Пахоль-
чук з Петром Михальчуком, стояв 
саме на підступах до Будапешта.

– Німець стріляв немилосердно. 
З повітря бомбили винищувачі. Ми ж 
відстрілювалися 120-міліметровим 
мінометом. Усе палає, гримить. Во-
рожа куля поцілила у їздового, який 
постачав боєприпаси. Тож довго не 
роздумуючи, командир Панщин 
запитав: «Пахольчук, ви з Західної 
України, кіньми управляти вмієте? 
То будете підвозити боєприпаси 

ВОЛИНЯНИН ВОЮВАВ 
І В УГОРЩИНІ, І В ІРАНІ

на передову». Я тільки кивнув. Так 
Петро залишився біля міномета, а 
я взявся до коней, – розповідає Ми-
кола Пахольчук.

Скільки разів їздовий Пахольчук 
їздив у тил і повертався з боєприпа-
сами на передову, годі й полічити. І 
щоразу ця дорога таїла в собі нову 
небезпеку.

– Жену ті коні, а німець то переді 
мною, то позаду влучить. Страшно, 
але розумієш, що тебе чекають з мі-
нами там, на передовій, і їдеш чим-

дуж. А якось дуже бомбили з повіт-
ря, коні норовляться, як чую – біля 
великої вирви хтось гукає: «Сол-
датику, ховайся сюди! Двічі в одну 
воронку не влучають». Пересиділи 
в тій ямі бомбардування.

Зі сльозами на очах згадує Ми-
кола Пахольчук бойових побрати-
мів, які поклали голови в запеклих 
боях з німецьким загарбником, і 
щиро зізнається: «Нам з Петром по-
щастило, що потрапили в артиле-
рію. Піхоті вижити було важче».

госпи, про це теж добре пам’ятає 
ветеран.

– Тільки-но повернувся додо-
му, як кличуть у сільську раду: об-
клали податками, змусили платити 
холостяцьке. Тоді з цим було суво-
ро, – згадує нелегкі повоєнні роки 
Микола Пахольчук.

І працювали, нелегко працю-
вали всією родиною, аби заробити 
лісу на хату.

– А що ми тоді мали? У чому 
повернувся з війни, ото й вся одіж 
була. У сусідніх Боровичах Мане-
вицького району жила тітка, а її син 
добре шив, то перешивав дещо й 
нам. У тому ж селі і дружину собі 
знайшов, у 1949-му з Глафірою 
одружилися, – веде оповідь Мико-
ла Федорович.

Глафіра Минівна, за словами ве-
терана, була справною господинею: 
і шити вміла, і будь-яку домашню 
роботу виконувала до ладу.

Глафіра та Микола Пахольчуки 
виростили двох доньок – Ганну та 
Ніну. Все життя пропрацював наш 
співрозмовник у місцевому колгос-
пі, спочатку в будівельній бригаді, 
пізніше – сторожем. Нині Микола 
Федорович уже півтора десятка літ 
проживає після смерті дружини у 
дочки Ніни в сусідньому Лукові. Ін-
валід першої групи, що ледь пересу-
вається на милицях по хаті, вже не 
ходить до обеліска. Вшанувати ве-
терана представники місцевої вла-
ди приходять додому. Але 9 травня 
було і залишається для Миколи Фе-
доровича святом перемоги життя 
над смертю, святом пам’яті тих, хто 
не повернувся з військових доріг. 
Білопінний травень щороку прино-
сить Миколі Федоровичу Пахольчу-
ку ще одне свято – день народжен-
ня. 25 травня ветерану виповниться 
93 роки. Тож хай благословить Бог 
довголіттям, бо доки живуть ветера-
ни, доти живе правдива історія тих 
далеких та грізних подій.

  Оксана ХВЕДЧЕНЯ
Луцьк

повороти долі

Ще кілька років тому 
уродженець Техасу Даниїл 

Терразас навіть не міг подумати, 
що здобуватиме богословську 
освіту. Та ще й за океаном, 
в далекій Україні. «Події, які 
відбуваються у моєму житті, схожі 
на сон», – зазначає чоловік.

У квітні церковнослужитель патріаршої 
ставропігійної парафії святителя Миколая у 
Філадельфії, студент Волинської православ-
ної богословської академії Даниїл Терразас 
став дияконом. У Провідну неділю за Боже-
ственною Літургією в кафедральному соборі 
Святої Трійці, з благословення Святійшого 
Патріарха Київського і всієї Руси-України Фі-
ларета, висвяту звершив митрополит Луць-
кий і Волинський Михаїл. Наразі отець Даниїл 
продовжує навчання і проходить практику в 
богослужінні у Луцьку. 

Зазначимо, що Даниїл Терразас – успіш-
ний оперний співак. Музичну освіту він здо-
був в Університеті північного Техасу (University 
of North Texas) і наразі є оперним артистом 
Opera у місті Філадельфія в США.

Чому співак вирішив стати дияконом, роз-
повів сам Даниїл Терразас.

– Я народився в американському штаті 
Техас, але живу у Філадельфії. У жовтні мину-
лого року вперше зайшов у церкву святого 
Миколая. На той момент я нічого не знав про 
православ’я. Але в храмі відчув душевний 
спокій, доброту і любов. Слова молитви вли-
валися у мою душу й серце. Почав підхоплю-
вати і співати. Півтори години я співав разом з 
усіма, – пригадує священик.

Після служби прихожани спілкувалися 
в дружній атмосфері за кавою і канапками. 
Даниїл Терразас був приємно здивований, 
якими відкритими і дружелюбними були ці 
люди. 

– Я пережив сильне відчуття братерства й 

ОПЕРНИЙ СПІВАК ІЗ ФІЛАДЕЛЬФІЇ 
СТАВ ДИЯКОНОМ У ЛУЦЬКУ

сім’ї. Мені захотілося знову і знову приходити 
у церкву. Здружився зі священиком Богданом 
Згобою, випускником Волинської православ-
ної богословської академії. Спочатку співав у 
хорі, а згодом відчув, що зможу робити біль-
ше. Пастир порадив мені здобути богослов-
ську освіту в Луцьку. Я подумав і погодився, 
це було моє свідоме рішення. Дуже радий, 
що маю можливість навчатися на диякона і 
продовжувати шлях у православ’я, – зазначає 
отець Даниїл. 

За словами диякона, він ріс у родині бап-
тистів. Хоча батьки виховували сина в стилі 
католицизму. У сім’ї глибоко вивчали Біблію, 
дуже багато молилися і співали. Оскільки Да-
ниїл навчався на співака, він мав можливість 
бувати у храмах різних конфесій, адже в США 
церкви офіційно наймають хористів за гроші. 

– Я співав у багатьох церквах, мав мож-
ливість порівняти, як проходять служби. У 
православному храмі сподобалися найбіль-
ше і техніка виконання, і музика, і слова. Ще 
мене дуже здивувало, наскільки глибоко з 
покоління в покоління православні переда-
ють свої традиції та обряди. А коли приїхав 
в Україну, дізнався, як їх тут плекають – усі 
догми, кожен рух, правила. Мене здивувало, 
наскільки суворо все регламентовано, як і 
сотні років тому. Помітив, що це прищеплю-
ють семінаристам. Зрозумів для себе, що суть 
православної церкви – традиційність, – роз-
повідає священик.

Даниїл Терразас каже, що не має наміру 
залишати оперної кар’єри. Він поєднуватиме 
обов’язки диякона і співака, буде виступати 
на сцені й викладати вокал. 

У Відні, столиці Австрії, зустрі-
ли День Перемоги. Та на цьому 
військова служба не завершилася. 
Спочатку їхній дивізіон дислокував-
ся в Ростові-на-Дону, а згодом до-
роги побратимів розійшлися. Петро 
Михальчук потрапив на радянсько-
японську війну, а Микола Федоро-
вич понад рік служив в Ірані. Скажу 
відверто, про так звану Іранську 
кризу на уроках історії нам не роз-
повідали, тому спогади ветерана, 
хай і плутані, були особливо ціка-
вими. Бо саме завдяки цим розпо-
відям дізналася про невдалу спро-
бу розширення радянської зони 
впливу на Іран у 1945-1946 роках, 
відкрила для себе нову сторінку по-
літики Сталіна.

«У ЧОМУ ПОВЕРНУВСЯ 
З ВІЙНИ, ОТО Й ВСЯ 
ОДІЖ БУЛА»

Завершилася військова служба 
рядового Пахольчука в Білорусі, 
де до травня 1948-го Микола Фе-
дорович з побратимами працював 
на відбудові аеродрому «Баранови-
чі». Повернувшись у рідний Незвір, 
Микола застав гнітючу картину: від 
хати залишилося лише згарище, а 
старенькі батьки мешкали у вико-
паній землянці.

– Добре, що хоч корова була 
та віл, то з голоду не вмерли і мали 
чим землю обробляти. Тішило й те, 
що хоч пораненим, але повернувся 
до сім’ї з війни і старший брат Да-
нило, – розповідає Микола Федо-
рович.

Нелегко жилося у повоєнний 
період, коли організовували кол-

Миколі Пахольчуку пощастило 
вижити у пеклі війни

Урочиста висвята диякона Даниїла Терразаса

У православному храмі чоловік 
відчуває душевний спокій

Тетяна Боярин

vpba.org
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Життя містить в собі багато цінного, і якщо ми вмудряємося нічого в ньому не знайти, винні ми, а не життя. 
Френсіс Скотт Фіцджеральд
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  Світлана ЗОЗУЛЯ
Луцький район

святиня

невигадана історія

СТАРИЙ ХРАМ У БІЛОСТОЦІ ПОТРЕБУЄ 
НОВОГО СЕМЕНА ГУЛЕВИЧА

На другий день 
Трійці, 28 травня, 
заплановано 

святкове богослужіння з 
нагоди 382-ї річниці Свято-
Михайлівської церкви села 
Білосток. Про це розповів 
ї ї настоятель – отець 
Володимир (Андрійчук), 
який служить тут п’ять 
років із благословення 
вже покійного владики 
Ніфонта.

– Тоді як я прийшов сюди, була 
сніжна зима, і староста біля пре-
столу вибирав по піввідра снігу. У 
кожному куполі – по шість вікон, які 
з часом зогнили, і звідти й дощ за-
тікав, і сніг, і пташки залітали. Першу 
Пасху як відслужив, то ластівка до 
гнізда з пташенятами залітала. А за-
раз поміняли там всі вікна на плас-
тикові, – розповів батюшка одразу 
ж після чергової служби. 

Звісно, він усвідомлює, що це 
досить-таки осучаснює старовинну 
пам’ятку архітектури, але реставра-
ційні роботи тут проводять, виходя-
чи з власних фінансових можливос-
тей. Адже держава не виділяє на це 
жодної копійки.

– Добре, що ми нашкребли на 

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.

  Наталія ЛЕГКА

Вона приїхала в Італію не 
заради нового кохання, 

бо давнє так спустошило 
ї ї душу, що Оксана 
намагалася й не згадувати 
про колишнього чоловіка, 
з яким розлучилася 
через його зради, а щоб 
на зароблені кошти 
допомогти дітям стати на 
ноги. Ще перед поїздкою 
твердо вирішила не 
звертати увагу на жодного 
мужчину, нехай би він 
був навіть самим Тото 
Кутуньйо.

На диво швидко знайшла ро-
боту. Полегшено видихнула, коли 
довідалася, що потрапила в дім 
банкіра, а отже, як вважала, людини 
серйозної та виваженої, без будь-
яких тарганів у голові.

Анселмо виявився й справді 
дуже приємним чоловіком: куль-
турним, серйозним і неговірким. 
Ранок зустрічав з кавою, швидко 
збирався на роботу й повертався 
пізно ввечері. З часом Оксана до-
відалася, що очолює він невелике 
відділення банку, розлучений, має 
вже дорослу доньку.

Оплачував Анселмо послу-
ги служниці справно, бо в окремі 
дні вона навідувала його маму-
пенсіонерку і допомагала по гос-
подарству ще й їй, та й роботою 
українки був нібито задоволений. 
Але мав деякі дивацтва. Одне з 
них, від якого у Оксани великі сині 
очі ставали ще більшими, – не до-
зволяв служниці самостійно вми-
кати пральну машинку, боявся, що 
жінка якимось чином натисне не 
на ту кнопочку й виведе техніку з 
ладу. «І чим вона для синьйора така 
цінна? – думала не раз. – Може, ду-
має, що в Україні ще й досі перуть за 
допомогою дошки та рубля?».

Спочатку Оксана терпіла дива-
цтва господаря, усміхаючись кути-
ками вуст. А потім їй набридло ви-
даватися дикункою. Коли Анселмо 
повернувся з роботи й побачив 
свіжовипрану білизну, в нього аж 
мову відібрало: наче рибина, ха-
пав вустами повітря і не знаходив 

УКРАЇНСЬКА ДРУЖИНА 
ДЛЯ АНСЕЛМО

став тут ігуменом на ім’я Сильвестр.  
Більше дізнатися про нього можна 
з книги краєзнавчих нарисів Григо-
рія Гуртового «Білосток з найдавні-
ших часів».  

Зокрема й про те, що саме в часи 
духовного розквіту цього села, який 
став можливим завдяки сподвиж-
ництву Гулевича, і тоді, коли монас-
тир був середовищем православ’я, 
резиденцією єпископів (до XVIII 
століття), сюди у 1686 році при-
йшов майбутній іконописець Йов 
Кондзелевич, став тут монахом. Усе 
життя, хай де він працював, на своїх 
роботах ставив майже однаковий 
підпис: «Недостойний ієромонах 
Йов Кондзелевич, законник Біло-
стоцького монастиря рукою влас-
ною зробив...», місяць і рік.

Незважаючи на пограбу-
вання десять років тому Свято-
Михайлівської церкви та вбивство 
її тодішнього настоятеля отця Іллі, 
тут вдалося зберегти творіння рук 
майстра, якого фахівці вважають 
творцем цілої школи галицько-
волинського іконописного мисте-
цтва  кінця XVII – початку XVIII сто-
ліття. 

Варто сподіватися, що місцеві 
жителі, попри щоденні сільські тур-
боти й релігійні переконання, таки 
піклуватимуться про святиню, яка є 
однією з перлин Волині.    

вік на, двері, хоча б пластикові. Церк-
ва – холодна, і ми хотіли насамперед 
якось її герметизувати. З Божою по-
міччю і зусиллями прихожан за цей 
час вдалося провести ці ремонтні 
роботи. У планах – зробити гідро-
ізоляцію, бо в приміщенні немає 
вентиляції. Стіни мокріють, а в пев-
них місцях вони – до півтора метра 
завтовшки. Дерев’яний іконостас у 
певних місцях вже шашіль точить. 
Потрібно й куполи обновити – звер-
ху й донизу будемо йти, – поділився 
планами мій співрозмовник.

До нас приєдналася і місцева 
жителька Галина Михайлівна, яка 13 
років працює в цій церкві касиром.

– Мої предки всі ходили сюди, і 
я теж змалечку. Храм – гарний, на-
молений, але старий – без кінця по-
требує ремонту. Не дуже багато лю-
дей приходить на службу, хоча така 
церква – пам’ятка архітектури – не 
в кожному селі є. От якби нам газета 
допомогла знайти якогось постій-
ного спонсора, бо держава на прак-
тиці не поспішає брати її під опіку, – 
констатує жінка.

У цьому сенсі я пригадала роз-
мову шестирічної давнини з колиш-
нім настоятелем давньої святині – 
отцем Миколаєм.  Тоді він нагадав, 
що колись Білосток був великим 
духовним осередком, і висловив 
сподівання, що, може, знову тут на-
стане час духовного відродження. 
Якщо таки знайдеться сучасний Се-
мен Гулевич...

Нагадаю читачам, що саме так 
звали фундатора Білостоцького мо-
настиря, мецената, який віддав усе 
своє майно і землі в його власність, 

слів, щоб висловити своє обурення. 
Оксана кілька секунд спостерігала 
таку комічну картину, а потім не 
стрималася:

– Не довіряєте – шукайте собі 
іншу служницю! – зібрала речі й 
гримнула дверима, не отримавши 
навіть розрахунку за останній тиж-
день.

Задовго до цього вона позна-
йомилася в магазині з поважною 
синьйорою і допомогла їй донести 
речі до автомобіля. Така увага запа-
ла італійці в душу й вона вже давно 
переманювала Оксану на роботу до 
себе. А тут, коли побачила українку 
на порозі власного дому, дуже зра-
діла. Оксана не приховувала, чому 
залишила дім синьйора, а та лише 
посміялася. Та через кілька днів у 
передпокої почувся дзвінок. Окса-
на відчинила й побачила на порозі 
Анселмо.

– Годі гніватися, повертайся, – 
пробубнів під ніс, та так тихенько, 
що заледве було чути, бо, видно, 
перепрошувати не звик.

На вигляд був таким знебо-
женим та пригніченим, що Оксані 
стало жаль банкіра, тож вирішила 
повернутися. Коли вдруге пересту-
пила поріг його оселі, відчула себе 
наче вдома, зрозуміла, що глибоко 
в душі залягла до Анселмо не прос-
то симпатія, а щось більше. На диво, 
і господар виявляв до неї таку увагу, 
якої раніше не помічала. «З нагоди 

свого повернення приготую щось 
смачненьке», – вирішила й аж тоді 
довідалася, що Анселмо забрав до 
себе маму. «Вона досі всі полиці в 
будинку перевірила, чи не залиши-
ла я після себе якого пилу, – згадала 
Оксана звичку прискіпливої старої. 
– Цікаво, скільки разів вона сьогод-
ні сказала синові, що своєю хазяй-
новитістю намагаюся завоювати 
його серце?».

На обід зібралися за столом за 
розкладом, хазяїн запросив присіс-
ти й Оксану, чого раніше не робив. 
Коли жінка подала таріль з україн-
ськими голубцями, їдальнею по-
ширився апетитний аромат. Стара 
господиня підозріло повела носом, 
розглядаючи на тарілці запечений 
у духовці рум’яний голубчик, і рап-
том заверещала: 

– Анселмо! Хіба можна таке їсти? 
Тут один жир! – і відсунула страву 
від себе.

Переляканий банкір, за прикла-
дом матері, хотів було також відмо-
витися від українського делікатесу, 
та його зупинили сині Оксанині очі, 
в яких заблищали сльози, вони й 
змусили його взятися за ніж та ви-
делку. До того ж, запах невідомої 
страви так лоскотав ніздрі, що спо-
куса спробувати голубці переважи-
ла всі сумніви.

Пізно ввечері, коли в будинку 
згасли всі вогні, кожен по-своєму 
згадував пригоду за столом. Оксані 

ською служницею він має одружи-
тися. І голубці, очевидно, відіграли 
в усьому цьому аж ніяк не друго-
рядну роль. Анселмо довго слухав 
її не перебиваючи, а потім вийняв з 
сейфа червону атласну коробочку з 
каблучкою – сімейну реліквію. 

– Я давно ухвалив таке рішення, 
чекав, поки ти будеш до цього гото-
ва, – подивився на матір поглядом 
турботливого сина. 

– Може, з такої нагоди сьогодні 
я приготую вареники з сиром у сме-
тані по-українськи? – спробувала 
пожартували Оксана, прийнявши 
пропозицію Анселмо. 

– Сі-сі, – ствердно закивала го-
ловою старенька, навіть не нама-
гаючись добре зрозуміти, про що 
йдеться. 

Відтоді минуло чимало років. 
Анселмо та Оксана живуть дружно 
й щасливо. Старенька італійка, якій 
майже сто літ, не особливо змінила 
своїх звичок та характеру. От тільки 
пересувається вона в інвалідному 
кріслі, тому не має змоги перевіри-
ти пил на всіх полицях. 

– Сьогодні у нас свято? – запи-
тує невістку, коли бачить на столі 
голубці.

besplatka.ua

Світлана Зозуля

не спалося, вона кілька разів вмика-
ла бра, намагалася читати книжку, 
клацала пультом до телевізора, але 
марне. Тож вирішила піти на кухню 
попити води. Відчинила двері й по-
чула якесь шамкання за столом. 
Рукою потягнулася, щоб увімкнути 
світло, і від несподіванки застигла 
на місці: стара господиня стоячи на-
минала з каструлі українські голуб-
ці, що вже задубіли в холодильнику. 
Здивована Оксана не стрималася й 
закричала так, що це почув на дру-
гому поверсі Анселмо. З переляку 
він спустився на кухню в самій піжа-
мі. Коли побачив комедійну сценку, 
що розігралася там, сміявся до сліз. 

– Давайте, розігрію в мікрохви-
льовці, – отямилася від несподіван-
ки Оксана, накладаючи голубці в 
білосніжну тарілку. 

– Смачного! – стримуючи сміх, 
побажав Анселмо і залишив двох 
жінок, що мали порозумітися.

А на ранок майбутня Оксанина 
свекруха діймала сина власними 
аргументами, чому саме з україн-

Прихильність майбутньої свекрухи завоювала голубцями

Отець Володимир служить тут уже п’ять роківСвято-Михайлівська церква
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Вінсент Ломбарді

ВОЛИНЯНИ ВИГРАЛИ 
МАТЧЕВУ ЗУСТРІЧ
Ізраїль

Україна продовжує традицію учас-
ті в міжнародних матчевих зустрічах з 
легкої атлетики. Їх кількість і географія 
розширюються, тож усе більше юних ат-
летів мають можливість до чемпіонатів 
світу чи Європи кілька разів вийти на 
старт не лише національних турнірів, а 
й позмагатися з суперниками з-за кор-
дону. Один з таких матчів – міжнародну 
юніорську матчеву зустріч між коман-
дами України, Ізраїлю, Білорусі, Кіпру та 
Румунії – 13 травня приймав Тель-Авів. 
Він був своєрідною відповіддю на зма-
гання, які рік тому відбулися в Луцьку. 

Збірна України повертається з Ізраї-
лю з перемогою. Приємно, що й волиня-
ни долучилися до цієї звитяги. 

Спринтер Ерік Костриця виграв у 
складі естафетної четвірки перше міс-
це в забігу 4х100 м, причому лучанин 
виступив на завершальному четверто-
му етапі. А от Павло Палій здобув очки 
для збірної у секторі для метання списа. 
Павло був у Тель-Авіві другим із резуль-
татом 67,29 м. 

НАША ЯНА ЗНОВУ 
ПЕРША
Австрія 

Українка Яна Беломоїна виграла тур-
нір «Гран-прі з маунтенбайку» в Австрії. 
Лучанка змагалася на трасі біля містеч-
ка Обертраун. Виступаючи в дисципліні 
крос-кантрі, Беломоїна показала най-
кращий час – 1 год 33 хв 3,09 с. Свою 
найближчу переслідувачку з Угорщини 
Беломоїна випередила на 2,5 хв. Третє 
місце посіла спортсменка з Мексики. 

Нагадаємо, що у 2017 році володар-
ку Кубка світу Яну Беломоїну назвали 
найкращою велогонщицею країни. 

легка атлетика

  Юрій КОНКЕВИЧ
США

  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

  Іван БОГДАНОВИЧ
Київ

бокс

легка атлетика

добра справа

ВАСИЛЬ ВЛАМАВ ЛІНАРЕСУ

У ЛУЦЬКУ ТРЕНУЮТЬСЯ 
НАЙКРАЩІ УКРАЇНСЬКІ 
СТРИБУНКИ У ВИСОТУ

Бій за титул чемпіона 
світу в легкій вазі за 
версією WBA Хорхе 

Лінареса проти Василя 
Ломаченка завершився 
технічним нокаутом в 
10-му раунді. Василь 
досить повільно увійшов 
у бій, але вже в третьому 
раунді питань навіть не 
виникало. Хорхе Лінарес 
намагався атакувати і 
рухатися, але Ломаченко 
був швидшим і точнішим.

Четвертий і п’ятий раунди 
пройшли під повним домінуван-
ням Василя, але в кінцівці шосто-
го трапився прокол – українець 
пропустив контратакувальний 
випад від Хорхе й той відправив 
його у нокдаун.

Цей момент дозволив Лінаре-
су повірити в себе. Після того як 
Ломаченко в 7-8 раундах знову 
забрав ініціативу, Хорхе не пере-
ставав дуже жорстко атакувати.

Потужна серія пройшла від 
венесуельця в 9-му раунді, а та-
кож він прекрасно почав 10-й. Ло-
маченку довелося непереливки. 
Особливо складно Василю було 
відбивати удари Лінареса правою.

tsn.ua

Все закінчилося раптово: 
українець завдав кілька точних 
бічних ударів і не зупинився. По-
тужна серія, після якої Лінарес 
опинився на рингу. Хорхе на-
чебто й підвівся на рахунок 9, 
але ледве тримався на ногах, тож 
суддя зупинив бій.

«Прикро, що побував у нок-
дауні. Це свідчить про помилки, 
про те, що я не до кінця виконав 
те завдання, яке дав батько. Була 
головна помилка: йшов уліво, 
звідти і пропустив. Це те, чого 
не потрібно було робити, те, що 
ми відпрацьовували і говорили. 
Радий, що переміг. Це досвід, це 
практика», – заявив Ломаченко 
після бою.

Нокдаун, яким потряс укра-
їнця Хорхе в кінцівці 6-го раунду, 
став для Василя першим у профе-
сійній кар’єрі. Саме через нього 
Ломаченко навіть не перемагав 
Лінареса за записками рефері 
за три раунди до кінця бою. Але 
рахувати очки не довелося – Ва-
силь переміг нокаутом.

Тим самим Ломаченко вста-
новив історичне досягнення, 
ставши чемпіоном світу в трьох 
вагових категоріях всього за 12 
боїв. Попередній рекорд належав 
японцеві Кадзуто Іоке, який ви-
грав чемпіонські титули в трьох 
вагових категоріях за 18 боїв.

При цьому Василь ніколи не 
програвав свої чемпіонства. Він 

Той самий завершальний удар Ломаченка, 
який відправив Лінареса в нокаут

ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО ПРОВІВ НЕ НАЙКРАЩИЙ БІЙ І НАВІТЬ ПОБУВАВ 
У НОКДАУНІ, АЛЕ ЗУМІВ ВІДПРАВИТИ ХОРХЕ ЛІНАРЕСА В НОКАУТ

тричі захищав чемпіонство в на-
півлегкій вазі, чотири рази – у 
другій напівлегкій.

«Василь чудово рухається, 
в нього прекрасна швидкість. 
Якщо чесно, я не дуже переживав 
за своє обличчя: його удари при-
літали з усіх боків, але не сильно 
турбували мене. Мене здивували 
його удари в тулуб: перший та-
кий удар я прийняв добре, але в 
другому він зловив мене», – ска-
зав Лінарес на прес-конференції 
після бою. Хоча венесуелець 
вважає, що був готовий продов-
жувати бій і суддя не мав його 
зупиняти.

«Мені знадобилося трохи 
часу, щоб встати, тому що Лома-
ченко добре зловив мене. Вва-
жаю, що рефері ухвалив трохи 
поспішне рішення. Він міг запи-
тати мене: «Все нормально? Ти 
готовий продовжувати?». І я від-
повів би: «Так». До кінця було два 
раунди, я закінчив би поєдинок».

Наступний бій Ломачен-
ко проведе 25 серпня в Лос-
Анжелесі. Суперник українця ще 
невідомий, а місце бою обрано 
через присутність великої укра-
їнської громади в цьому амери-
канському місті. 

На луцькому 
«Авангарді» знову 

тренуються лідери 
збірної України зі 
стрибків у висоту Юлія 
Левченко та Ірина 
Геращенко. Сектор 
у Луцьку для них 
вже кілька разів був 
фартовим у попередні 
роки, а готуватися 
до літнього сезону в 
невеличкому містечку 
лідеркам збірної 
комфортно. 

«Я взагалі закохана у ваше 
місто і хотіла б тут жити», – роз-
повідає багаторазова чемпіонка 
та призерка юніорських чемпіо-
натів світу і Європи Ірина Гера-
щенко. 

Не скажеш, що на тренуван-
нях у Луцьку Юлі та Ірині вдаєть-
ся все на сто відсотків. Після того 
як планку збивають, вибухають 
робочі емоції. Але їхній тренер 
спокійна. «У Туреччині раніше ми 
заклали базу, тепер працюємо з 
технікою», – пояснює Ірина Пус-
товойт.

Срібну призерку чемпіонату 
світу-2017 в Лондоні Юлію Лев-
ченко запрошували до Шанхая 
на етап Діамантової ліги, але це 
не збіглося з тренувальними пла-
нами. «Ми вирішили відбути збір 
у Луцьку, щоб не форсувати під-
готовку й розпочати сезон краще 
підготовленими. Маємо запро-
шення на 31 травня до Рима, на 
цьому етапі стрибатиму», – пояс-

ночих стрибках. Що робити для 
того, аби посунути росіянку? 

«Тренуватися ще більше й 
отримувати досвід. Ми ще моло-
ді, трохи важко стабільність по-
казувати. 

Але погляньте: всі змагання 
у 2017 році ми пройшли доволі 
стабільно. І цього року будемо 
складати Ласіцкене конкуренцію. 
Треба брати до уваги, що їй 26 ро-
ків і вона стрибає давно за два ме-
три, – пояснює Левченко. – Звіс-
но, хочеться стабільно стрибати 
під два метри й зазирати далі. Тут 
треба тримати баланс, дивитися, 
яке в тебе самопочуття, яка фор-
ма. Ми готові тренуватися день і 
ніч, але і недотренування погано, 
і перетренування заважає. Тому 
відповідь на запитання про ви-

сокі стабільні стрибки така: тре-
нуватися, підтягувати техніку й 
тримати баланс навантажень». 

Левченко останнім часом не 
уникала уваги ЗМІ. Пояснює, що її 
надмір не є для неї тягарем: «Це 
неважко давалося, перенасичен-
ня увагою преси не відчула. Це 
популяризація спорту й легкої 
атлетики. Ми показуємо людям, 
що в країні ще є спорт і є якісь 
успіхи. Треба ділитися з людьми і 
радістю, і поразками. Хоча інколи 
важко пригадати колишні емоції, 
якщо мене запитують про події, 
які сталися три-чотири місяці 
тому. Мусиш повторюватися. А 
спортсмен має забувати колишні 
успіхи, перемикатися на нове, бо 
якщо залишатися на старому, іти 
далі важко». 

нює Левченко. 
Відбірковий чемпіонат Укра-

їни в Луцьку, який відбудеться у 
липні, обіцяє бути захопливим 
саме в секторі для стрибків. Шість 
спортсменок виконали норматив 
на ЧЄ, тому хто поїде в Берлін, ви-
рішать стрибки на ЧУ. 

Загадувати наперед стрибун-
ки, звісно, не хочуть. Левченко 
каже: «Берлін – найвідповідаль-
ніший старт сезону. Пікову фор-
му до нього хочемо підвести». 
На чемпіонаті Європи українки 
знову зустрінуться в секторі із 
росіянкою Марією Ласіцкене, яка 
поки безроздільно лідирує в жі-

Зірки української легкої атлетики тренуються в Луцьку

Юлія Левченко вважає, що 
відомі спортсмени мають бути 
відкритими і популяризувати 
спорт 

права та інтереси громадян України».
Проект розглядає комітет Верховної Ради 

з питань свободи слова та інформаційної по-
літики. У ньому запропоновано визнати, що 
трансляція в Україні заходів, які відбувати-
муться на території РФ під час проведення 
Чемпіонату світу з футболу 2018 року, вважа-
тиметься такою, що порушує законні права та 
інтереси громадян України внаслідок зброй-
ної агресії і тимчасової окупації Росією части-
ни території України.

Чемпіонат світу з футболу стартує у 
Росії 14 червня й триватиме до 15 липня 
на 12 стадіонах в 11 містах Росії. Дотепер 
жоден телеканал не заявив про телепоказ 
змагань. Суспільне телебачення не буде 
показувати російський Чемпіонат світу, а 
тому розглядає можливість продажу теле-
візійних прав іншому телеканалу. У купівлі 
прав на показ був зацікавлений канал «Ін-
тер», але дотепер про підписання договору 
не оголошували.

НЕМАЄ КРИМУ – НЕМА ФУТБОЛУ

У Верховній Раді зареєстрували проект 
постанови про заборону в Україні трансляції 
Чемпіонату світу з футболу 2018 року. Проект 
постанови парламенту №8343 має назву «Про 
недопущення трансляції в Україні заходів, що 
відбуватимуться на території Російської Фе-
дерації, якщо їх трансляція порушує законні 

велоспорт

facebook.com
/l.vegner

facebook.com
/RaceH

orizonPark

Спринтер Ерік Костриця зі своїм 
тренером Оленою Вегнер напередодні 
старту літнього сезону-2018

Беломоїна задоволена стартом сезону 

Ю
рій Конкевич
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Спорт – можливе джерело самовдосконалення для кожної людини. П’єр де Кубертен

БІДНИЙ, ЯК ЦЕРКОВНА 
МИША: НАЗК ПЕРЕВІРИТЬ 
ДЕКЛАРАЦІЮ 
КЕРІВНИКА ФФУ
Київ

Національне агентство з питань за-
побігання корупції (НАЗК) проведе повну 
перевірку електронної декларації голо-
ви бюджетного комітету Верховної Ради, 
президента Федерації футболу України 
(ФФУ) Андрія Павелка. Коли стануть ві-
домими результати перевірки, не пові-
домляють. Крім того, перевірять декла-
рацію власника й іншого українського 
футбольного клубу – почесного прези-
дента «Ворскли» Костянтина Жеваго.

НАЗК проводить повну перевірку 
декларацій після отримання інформації 
від фізичних або юридичних осіб щодо 
недостовірності цифр, які подали чи-
новники. У випадку з Павелком такою 
інформацією міг бути випуск програми 
BIHUS Info, в ефірі якої прозвучали дока-
зи монополізації керівником ФФУ ринку 
виробництва штучних футбольних полів 
і нав’язування цих полів органам місце-
вого самоврядування в Україні.

Розслідування викрило механізм, 
який дозволив створити монополію на 
бюджетних замовленнях: на сайті Мін-
регіонбуду було розміщено типовий 
проект із будівництва майданчиків для 
міні-футболу, в якому містилася вимога 
використовувати покриття виробництва 
«ФФУ Продакшн» – підприємства, засно-
ваного громадською організацією «Фе-
дерація футболу України». Після сюжету 
журналістів Мінрегіонбуд забрав дискри-
мінаційну умову зі свого проекту.

У Федерації футболу України досі 
предметно не прокоментували факти, 
що їх оприлюднили журналісти. На сайті 
організації з’явилося повідомлення ТОВ 
«ФФУ Продакшн» про проведення щодо 
неї і ФФУ брудної інформаційної кампанії.

Раніше повідомлялося, що Павелко 
в декларації за 2017 рік не задекларував 
жодного об`єкта нерухомості, не згадав 
про членів родини та їхні доходи, але 
вказав 12 дорогих годинників і запонки.

НАВІЩО ГРАТИ У ФУТБОЛ, 
ЩОБ ЇЗДИТИ З КУБКОМ 
ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ?
Анастасія Павелко та Єлизавета 
Чаус фотографуються з кубком, 
який для більшості людей 
абсолютно недоступний, і 
викладають ці фотографії в 
Instagram
Київ

Фотографії п’ятирічної Лізи Чаус, 
доч ки цивільної дружини Андрія Павел-
ка Катерини Чаус, стали популярними 
в Facebook після того, як їх знайшли в 
Instagram дівчини кілька українських бло-
герів.

На знімках, опублікованих 29 квітня, 
Ліза Чаус їде у машині в обнімку з кубком і 
навіть цілує його.

Примітно, що через кілька годин після 
того, як знімки стали дуже популярними в 
інтернеті, акаунт обнулили. Усі фотографії 
й записи Лізи було видалено.

Рідна донька Павелка Анастасія, яка є 
хрещеницею головного тренера збірної 
України Андрія Шевченка, також відзна-
чилася фотографіями з трофеєм – вона 
виклала свою світлину 3 травня. Настя, що-
правда, не цілує кубок, а всього лише три-
має його у руках в одному з кабінетів ФФУ.

Раніше Андрій Павелко дозволяв 
фотографуватися з кубком священикам і 
черницям, а також позував на фото разом 
з кримінальним авторитетом з Дніпра.

футбол поза політикою

золота молодь

М Команда І О
1 Арсенал (Київ) 33 72
2 Полтава (Полтава) 33 72
3 Десна (Чернігів) 33 68
4 Інгулець (Петрове) 33 66
5 Колос (Ковалівка) 33 61
6 Авангард (Краматорськ) 33 49
7 Рух (Винники) 33 48
8 Гірник-Спорт (Горішні Плавні) 33 48
9 Геліос (Харків) 33 47

10 Миколаїв (Миколаїв) 33 44
11 Балкани (Зоря) 33 40
12 Суми (Суми) 33 39
13 ВОЛИНЬ (ЛУЦЬК) 33 33
14 Оболонь-Бровар (Київ) 33 32
15 Кремінь (Кременчук) 33 32
16 Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) 33 30
17 Черкаський Дніпро (Черкаси) 33 28
18 Жемчужина (Одеса) 33 27

перша ліга

Завдання 
залишитися 
в Першій лізі 

українського футболу 
гравці «Волині» 
виконали на 99%. 

Це стало відомо після пере-
моги лучан на своєму полі над 
винниківським «Рухом». Але ще за 
15 хвилин до фінального свистка 
господарі «горіли» 0:1 після про-
пущеного з пенальті гола в пер-
шому таймі. Неймовірними зусил-
лями характеру лучани дотиснули 
суперника. Зрівняв рахунок Чор-
номорець, а на останніх секундах 
Яковлєв вибіг віч-на-віч з кіпером 
і пробив йому між ногами – 2:1. Це 
був, до речі, шостий гол Андрія 
за «Волинь» і, напевне, його гру 
можна вважати най успішнішою 
з-поміж решти новачків «Волині» 
навесні цього року.

«Волинь» майже недосяжна 
для найближчого конкурента в 

РУХ ВРЯТУВАВ «ВОЛИНЬ»
ТІЛЬКИ НАПРИКІНЦІ ЗАВЕРШАЛЬНОГО ДОМАШНЬОГО 
МАТЧУ СЕЗОНУ ХРЕСТОНОСЦІ ДОДАЛИ В РУСІ ТА 
МОБІЛЬНОСТІ Й ДОТИСНУЛИ СУПЕРНИКА

прем’єр-ліга

вчинок

31-й тур 
 «Зірка» – «Карпати» – 1:1, 

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

32-й тур
 19 травня: 

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

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

1 Шахтар 31 24 3 4 70-22 75

2 Динамо 31 21 7 3 62-24 70

3 Ворскла 31 13 7 11 35-35 46

4 Зоря 31 11 10 10 44-42 43

5 Маріуполь 31 10 8 13 37-40 38

6 Верес 31 7 13 11 27-29 34

7 Олександрія 31 9 15 7 30-26 41

8 Олімпік 31 9 9 13 29-36 36

9 Карпати 31 7 13 11 25-45 34

10 Зірка 31 7 10 14 22-39 31

11 Сталь 31 6 8 17 23-41 26

12 Чорноморець 31 5 11 15 25-49 26

«Шахтар» переміг «Верес» з 
рахунком 1:0 і став недосяжним 
для конкурентів у чемпіонаті. 
Перемога дозволила команді 
Ріната Ахметова за тур до 
фінішу змагань стати 11-разовим 
чемпіоном України.

ЦИРК ЇЗДИВ, КЛОУНИ 
КЕРУВАЛИ

Але чемпіонського матчу могло й не бути. 
У суботу, 12 травня, рівняни вранці прибули 
до Харкова. В обід стало відомо, що відразу 
дев’ять футболістів команди отруїлися. «Ве-
рес» офіційно звернувся до Прем’єр-ліги та 
«Шахтаря» з проханням перенести гру на іншу 
узгоджену дату, адже команді не було кого за-
явити на матч. Організатор змагань наполіг 
на проведенні гри 13 травня і не повважав 
отруєння в команді форс-мажором. Водночас 
лікарі «Вереса» не зверталися по допомогу в 
медичні заклади Харкова.

«Верес» увечері 12 травня виїхав з Хар-
кова і вранці 13 травня прибув до Львова. 
Уранці 13 травня стало відомо, що команда 
може повернутися на гру. В обід літак із грав-
цями знову взяв курс на Харків і прилетів за 
80 хвилин до початку гри. Віддамо належне 
львівським рівнянам – вони зіграли дуже й 
дуже сильно, не давши «Шахтарю» розгроми-
ти себе. Але керівництво «Вереса» підставило 
футболістів і клуб під зливу нищівної крити-
ки. Глумилися над командою (і справедливо) 
хто як міг. Справді, на голову не налазить ідея 
прокатати футболістів 3000 км автобусом, по-
тягом і літаком за добу перед матчем...

ХТО У ЄВРОКУБКАХ...
Загалом після цього туру стали відомі 

п’ять команд, які представлять Україну в євро-
кубках у наступному сезоні. Звісно, «Шахтар» 
знову зіграє в груповому раунді Ліги чемпіо-
нів. Також у Лізі чемпіонів виступить київське 
«Динамо», яке стартуватиме в третьому від-
бірковому раунді. 

У Лізі Європи Україна буде представлена 

«ШАХТАР» ПЕРЕМІГ 
ОТРУЄНИЙ «ВЕРЕС» І СТАВ 
ЧЕМПІОНОМ УКРАЇНИ

2plus2.ua

трьома командами – «Ворсклою», «Зорею» 
і «Маріуполем». Маріупольський клуб став 
п’ятим делегатом від України в єврокубки 
після недільної нічиєї з «Ворсклою» (1:1). Віді-
рвавшись від «Вереса» на чотири очка, маріу-
польці достроково посіли п’яте місце в УПЛ. У 
Лізі Європи вони стартують з другого раунду 
кваліфікації. «Ворскла» і «Зоря» в останньому 
турі Прем’єр-ліги найближчої неділі в очній 
суперечці визначать, кому належить почина-
ти боротьбу з третьої кваліфікації турніру, а 
кому можна буде готуватися до осіннього гру-
пового етапу. Полтавців удома влаштує нічия.

...А ХТО В ПЕРШІЙ ЛІЗІ
Так само цікаво буде на фініші й унизу тур-

нірної таблиці. Прямий виліт розіграють за-
очно «Чорноморець» та «Сталь», причому їх-
нім суперникам перемоги також потрібні для 
збереження прописки. Якщо «Зірка» виграє 
в одеситів, то може сподіватися, що уникне 
перехідних матчів із командами Першої ліги. 
Але для цього їй потрібна перемога «Сталі» 
у Львові в грі проти «Карпат». Львів’янам же 
також слід набирати очки, аби не грати пере-
хідних матчів.

Увесь чемпіонат в одному фото: так дивився матч 
«Олімпіка» й «Чорноморця» один з уболівальників

  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

М
икола М

артиню
к

Вирішальний гол Яковлєва на 90-й хвилині

боротьбі за виживання – «Креме-
ня». Лучани відірвалися на один 
бал і в завершальному турі їм 

треба сподіватися на те, що «Кре-
мінь» не виграє в лідера змагань 
«Арсенала», який намагатиметься 

напряму вийти до УПЛ. Лучани ж 
зіграють на виїзді проти «Гірника-
Спорту» в Горішніх Плавнях. 

Єгипет

Бомбардир «Ліверпуля» Мохамед 
Салах відзначився черговим 
благодійним проектом у Єгипті.

Він оплатив будівництво нового водо-
проводу та каналізаційної установки в рідно-
му місті Басьюн. Це обійшлося футболісту в 
$450 тис.

Губернатор провінції Гарбія, у якій роз-
ташований Басьюн, в захваті від діяльності 
Мохамеда: «Салах – це приклад для насліду-
вання нашій молоді. Його люблять мільйони 

людей по всьому світу, він дарує їм радість. І 
також він найкращий посол Єгипту в світі».

Раніше за гроші Салаха в його рідному 
місті побудували нову школу, лікарню і спор-
тивний майданчик.

Також благодійний фонд Мохамеда опі-
кується проблемами футболістів-ветеранів у 
Єгипті й провадить кампанію проти поширен-
ня наркотиків у країні.

Популярність Салаха в арабському світі 
така висока, що йому навіть подарували ді-
лянку землі у священному для мусульман міс-
ті – Мецці.

САЛАХ ВКЛАВ $450 ТИС. У 
КАНАЛІЗАЦІЮ В РІДНОМУ МІСТІuefa.com

Дуже скоро Україна побачить 
Салаха наживо – у фіналі Ліги 
чемпіонів на НСК «Олімпійський»

facebook.com
/ivan.oberem

ko

Донька президента 
ФФУ фотографується 
з кубком Ліги чемпіонів
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Не жди ніколи слушної пори – твоя мовчанка може стать ганьбою! Дмитро Павличко
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  Тетяна ЯЦЕЧКО-
БЛАЖЕНКО
hroniky.com

смішного

Телефоную в лікарню. Приємний жіно-
чий голос:

– Слухаю вас.
– Добрий день, це реєстратура?
– Ні, це морг.
– Ой, вибачте, мені до вас, мабуть, ще 

зарано...
Той-таки приємний голос: 
– Не хвилюйтеся, ми зачекаємо.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

З розмови двох одеситок:
– Розо, навіщо ти стільки цукерок ку-

пила?
– На чорний день...
– Ти нівроку-таки фразу придумала за-

мість «Пожерти вночі»!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Маленька дівчинка закопує ямку в пі-
сочниці. Сусід, що проходить повз неї, за-
питує:

– Що це ти там закопуєш, дівчинко?
– Мою золоту рибку, – схлипуючи, від-

повідає та.
– Яка, одначе, велика ямка для такої 

маленької золотої рибки.
Дівчинка зі злістю відповідає:
– А це все тому, що вона всередині ва-

шого кота!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Мені от цікаво стало: більшість лікарів 
у світі вважають алкоголізм за хворобу, але 
при тому жоден не випише лікарняний.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

У невеличкому містечку помирає міс-
цевий багатій Рабинович. Увесь свій вели-
кий статок він заповідає двом синам. Але 
тямущому й працьовитому Ізі залишає 
саму лише корчму, а непутящому й вічно 
п’яному Яші – решту. Рабин, що прийшов 
навідати його, намагається врозумити чо-
ловіка:

– Це, звичайно, не моя справа... Це твої 
гроші й твої сини... Але ж Яша проп’є весь 
твій статок за півроку!

– Правильно. Але де ж він його проп’є, 
якщо в місті лише одна корчма?

№

Жартівливий гороскоп на 17 – 23 травня
Овен (21.03 – 20.04)
Андрій Музика 
4 квітня 1971 р.
Голова Рожищенської райради
Якщо з кимось і йти в 
гори, то тільки з Овнами. 
Визріють мільярди планів, 
які багатьом будуть 

здаватися божевільними. Вашій мужності і 
наполегливості можна тільки позаздрити, 
але спробуйте помедитувати на проблеми, 
ймовірно, вони самі розсмокчуться.

Телець (21.04 – 21.05)
Юрій Кудацький 
11 травня 1972 р.
Голова Старовижівської райради 
Вашій винахідливості та 
проникливості не буде 
меж, але це не допоможе 
наповнити калитку громади 

дзвінкою монетою. Доведеться вмикати 
особисту енергетику, аби залишитися на 
плаву. Вдасться упоратися з бурхливим 
потоком пристрасних вимог до себе.

Близнята (22.05 – 21.06)
Сергій Гарбарук 
3 червня 1966 р.
Голова Голобської ОТГ
Зберете громаду ще не раз 
цього тижня, аби дати раду 
глибоким калюжам і тонким 
гаманцям.  Отримаєте в 

подарунок бабусь-фанаток. Не розголошуйте 
плани. Похвалитеся, коли здійсняться. Або 
побідкаєтеся, коли провалитеся.

Рак (22.06 – 23.07)
Андрій Турак 
17 липня 1954 р.
Депутат Волиньради, бізнесмен
Чітка позиція і 
непримиренність до хапуг 
зробить вас в очах інших 
людей трохи дивним. 

Скорпіони покажуть всім добре серце 
й залізну силу волі. З вами ніколи не 
засумуєш, доведеться поділитися купою 
неймовірних історій і байок з життя. 

Лев (24.07 – 23.08)
Володимир Рудюк
4 серпня 1963 р.
Президент Федерації 
легкої атлетики Волині, 
перший віце-президент Федерації 
легкої атлетики України
Тільки Леви будуть здатні у 

своїй пригоді дійти до абсолютно відчай-
душної розв’язки. Зазвичай ви вважаєте за 
краще не вилазити з дому, але якщо зірвете-
ся в якийсь нічний клуб – бережися, Олімпе! 

Діва (24.08 – 23.09)
Віктор Козак 
2 вересня 1967 р.
Голова Ковельської 
райдержадміністрації
Залежуватися на лаврах не 
варто, бо на Олімпі мають 
намір запитати  у вас про 

деякі мутненькі колишні справи. Зорі 
позитивно оцінюють наміри розширення, 
збільшення та інтенсифікації. Обережно з 
політикою.

Терези (24.09 – 23.10)
Володимир Бондар 
16 жовтня 1968 р.
Депутат Волиньради, заступник 
голови Держлісагентства
Будете одержимі пошуками 
рівноваги у всьому. Часом 
знову дійдете до крайнощів, 

особливо якщо це стосуватиметься побуто-
вих дрібниць, які заважатимуть вільно жити. 
Підете на все, аби роздобути птаху щастя вчо-
рашнього дня, навіть опуститеся до пліток.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Михайло Бегаль 
15 листопада 1961 р.
Депутат Волиньради, 
головний лікар Ратнівської ЦРЛ
Не відмовте у допомозі 
тому, хто першим про неї 
попросить! Хтось підштовхне 

вас до важливого вибору. Думайте 
раціонально. Не шкодуйте про мрії, які не 
здійснилися. У вас літо попереду. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Дмитро Новохацький 
3 грудня 1980 р.
Начальник управління екології 
Волинської облдержадміністрації
Все ще триматимете в руках 
прапор справедливості й 
правди. Вороги пернатих і 

парнокопитних переконаються у ваших 
намірах. Легко спалахнете ідеями, які часом 
засліплюють розум. Повторіть таблицю 
Менделєєва. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Валерій Маренич 
1 січня 1946 р.
Народний артист України
Намагатиметеся зберігати 
спокій, ще якийсь час він 
вам знадобиться. Можливо, 
доведеться поспіхом 

виправляти помилки, аби знову стати №1. 
Адже «єдно єст жичє»!

Водолій (21.01 – 19.02)
Тарас Щерблюк 
13 лютого 1978 р.
Голова Горохівської райради
Контроль і влада – головні 
пристрасті цього тижня. 
Будете здатні на благородні 
вчинки й чекатимете 

визнання. Бажання здатися ідеальним в 
очах людей оволодіє Водоліями. Інколи 
варто зазирати в дзеркало.

Риби (20.02 – 20.03)
Вячеслав Рубльов 
25 лютого 1979 р.
Депутат Волиньради, 
голова волинського УКРОПу
Хай що станеться – палайте 
креативом, заряджаючи ним 
похмурі та пригнічені голови. 

На роботі не завадить перерва. Невелика 
авантюра принесе успіх. Ризикніть! Не 
витрачайте сили на багато справ. 

НАЙПРОСУНУТІШИЙ 
ДІД У СВІТІНАЙВИДАТНІШИЙ КАРАЇМ 

У СВІТІ – З ЛУЦЬКА 

колесо історії

Авраам Фіркович – 
видатний караїмський 

письменник та археолог. 
Його  ім’я належить 
не тільки до золотого 
фонду караїмів світу, а є 
знаковим і для Луцька, де 
здавна жила караїмська 
громада.

У 1818 році Фіркович став газ-
заном (священиком) у Луцьку. А за 
кілька років доля повела його далі 
по світу. Головним своїм завдан-
ням вважав вивчення караїмської 
писемності та видання давніх 
караїмських творів. З метою від-
шукати стародавні пам’ятки цієї 
літератури він в 1830 році відвідав 
Палестину, де знайшов важливі 
рукописи. Звідти вирушив до Кон-
стантинополя, де залишився до 
1831 року. Його вчительський та-
лант, здібності спонукали констан-
тинопольських караїмів запросити 
його до себе як главу їхньої грома-
ди. У результаті Фіркович оселив-
ся на два роки в Константинополі, 
де йому вдалося скласти багату 
колекцію рукописів. Потім він по-
вернувся жити до Криму.

Два роки Фіркович подорожу-
вав Кримом, Кавказом, Палестиною 
та Єгиптом, у результаті пошуків 
йому вдалося зібрати багату колек-
цію старовинних книг, рукописів 
і надгробних написів. Найважли-

  Володимир ІВЧЕНКО

– Чого ти на мене витріщився? – 
сердито буркнув маленький, сухий, 
мов патичок, Єлисей Прокопович, 
або по-місцевому дід Грап, до свого 
внука.

Юрко шморгнув носом:
– Класні в тебе, діду, штани...
– Оці? – здивовано глянув Єли-

сей Прокопович на свої діряві та 
латані джинси.

Онучок шморгнув удруге:
– Оці.
– Ти, хлопче, мабуть, уже той... 

очманів від того комп’ютера... На 
цих штанях уже живого місця немає! 
А вчора як зачепився за хвіртку, то 
розпоролася й холоша. Он баба вже 
давно просить їх на ганчірки...

– Ти що?! – аж підскочив Юрко. 
– У жодному разі! Краще віддай 
мені. Я потру їх цеглою, порозди-
раю краї дірок – хлопці луснуть від 
заздрощів.

Тепер уже дід Грап не зрозу-
мів нічогісінько. А ввечері, коли не 
було поряд зайвих вух, стурбовано 
поділився зі своєю старою:

– Треба б зводити нашого Юра-
сика до лікаря.

– З якого дива? – здивувалася 
баба. – Він ніби ні на що не скар-
житься...

Єлисей Прокопович багато-
значно гмикнув.

– Е-е-е-е, «не скаржиться»... Від-
сутність скарг – ще не ознака доб-
рого здоров’я. Ти знаєш, що він ви-
просив у мене старі джинси?

– Оті засмальцьовані, що я хочу 
взяти на ганчірки?

– Атож! Та ще й хоче, чуєш, на-

caricatura.ru

Авраам Фіркович

руки – масивний перстень. Перш 
ніж завести внука до кабінету еску-
лапа, Єлисей Прокопович вирішив 
переговорити з ним особисто.

– Бачте, у нас тут таке... – розпо-
чав він, нахилившись до лікаря.

Цієї миті невролог сів у кріс-
ло, поклав ногу на ногу й відкинув 
полу білого халата. Те, що побачив 
дід Грап, зупинило його на півслові: 
юнацька статура лікаря була обтяг-
нена джинсами... в численних дір-
ках та латках.

– Розповідайте, я вас слухаю! – 
заохотив Єлисея Прокоповича нев-
ролог. – Чого ви так дивитеся на 
мої джинси? Ґудзики там ніби за-
стебнуті...

Дід Грап ледве вичавив із себе:
– Так-так, застебнуті. Але чого, 

звиняйте, ваші штани у дірках? 
Мало заробляєте?

– Ось ви про що! – щиро засмі-
явся лікар. – Дірки, як ви кажете, так 
само, як і продумано розміщені лат-
ки, – це мода така. Класно, відпадно, 
кльово!

– Зрозуміло, – сказав Єлисей 
Прокопович. – У такому разі ми вас 
не турбуватимемо.

Вийшовши з кабінету лікаря, дід 
Грап промовив до внука:

– Твоя правда, Юрасику. Ти ціл-
ком здоровий сучасний хлопець. 
Отже, підемо купувати обіцяного 
телефона.

Внук радісно вигукнув:
– Класно!
Дід жартома його підтримав:
– Кльово!
– Просто відпадно! – засяяв 

Юрко. – Ти в мене найпросунутіший 
дід у світі!

терти їх цеглою. Каже, вийде від-
падно і кльово. Хіба таке скаже нор-
мальна дитина? Ні, це не на добро! 
Тож я й думаю: поки не приїхали 
наші молоді зі своїх італійських за-
робітків, треба звернутися хоча б 
до невролога.

Їхати з дідом до районної полі-
клініки Юрко відмовився навідріз. 
Та коли йому пообіцяли купити за 
це новеньку мобілку, погодився. 
Тільки боязко уточнив:

– А там не робитимуть уколів?
– Ні, – заспокоїв Єлисей Проко-

пович. – Тільки, можливо, постука-
ють молоточком по колінах та зве-
лять із заплющеними очима дістати 
пальцем кінчика носа.

Районний невролог був лікар 
моложавий. На його засмаглій 
шиї виблискував товстий золотий 
ланцюжок, а на підмізинці лівої 

вішими знахідками були рукопис 
Старого Завіту з Чуфут-Кале, сама-
ритянські рукописи й пам’ятники 
єврейсько-арабської і єврейсько-
перської писемності. Вчений про-
водив пошуки в синагогах і схови-
щах старих рукописів. Фірковичу 
вдалося зібрати унікальну колек-
цію рукописів давньоєврейською, 
самаритянською, караїмською, 
арабською та іншими мовами.

Останні роки свого життя Фір-
кович проживав у Чуфут-Кале, де 
розшифровував свою колекцію 
рукописів.

Для східноєвропейських кара-
їмів теорії Фірковича мали пози-
тивний ефект, адже вони отримали 
рівноправ’я в Російській імперії. 
Крім того, духовний глава караї-
мів Серая Шапшал, спираючись на 
тео рії Фірковича, розробив кон-
цепцію, за якою східноєвропейські 
караїми є потомками не євреїв, а 
хазарів. Ця теорія врятувала караї-
мів у часи Другої світової війни від 
трагічної долі євреїв.

w
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Ти приймеш знов життя і так захочеш жити, його пізнавши глибоко, до дна. Олена Теліга
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17 травня – Кирило, Никифор, 
Микита, Пелагея, Климент, 
Зосим, Ісак, Клим, Лазар, 
Леонтій
18 травня – Ірина, Яків
19 травня – Денис, Михайло, 
Іван, Василь, Іларіон
20 травня – Антоніна, Давид, 
Йосип, Тадей, Ніл, Антон, 
Пахом, Степан, 
Фадей
21 травня – 
Іван, Арсеній, 
Адріан
22 травня – 
Микола, 
Христофор, Ісая, 
Гаврило, Килина
23 травня – 
Онисим, Симон, 
Сидір, Таїсія, 
Семен, Денис

17 травня – Кирило, Никифор, 
Микита Пелагея Климент
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КОКО ШАНЕЛЬ ДОДАВАЛА ДО 
ПАРФУМІВ НУТРОЩІ КАШАЛОТА

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 10 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 17 – 23 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 1921 року 
у Франції кутюр’є 
Коко Шанель 

вперше представила 
парфуми Chanel N°5. 
Новинка стала лідером 
продажів у світі.

На початку 1920-х років Коко 
Шанель зустрічалася з Дмитром 
Романовим з родини російсько-
го імператора Миколи ІІ. Той 
познайомив її з колишнім пар-
фумером імператора Ернестом 
Бо. За легендою, Коко попросила 
Бо створити аромат, який пахне 
жінкою. Він експериментував 
з альдегідами – синтетичними 
квітковими запахами. Парфумер 
представив мадемуазель Ша-
нель на вибір десять ароматів, з 
яких вона вибрала п’ятий – так 
і вирішили назвати парфум. До 
того ж, це було улюблене число 
Коко Шанель.

Понад 80 ароматів поєдна-

но у парфумах Chanel N°5. Зок-
рема, бергамот, лимон, ірис, 
корінь фіалки, жасмин, конва-
лія, троянда, смолоподібна ре-

човина амбра з кишківника та 
шлунка кашалота, сандалове 
дерево, кущ пачулі, мускус, ва-
ніль, дубовий мох. Та головну 

роль відіграють штучні сполу-
ки – альдегіди. Завдяки їм за-
пах такий міцний, що вистачає 
краплі парфумів. 

Революційним став не тіль-
ки аромат, але і його презента-
ція. Уперше в історії дім Шанель 
зробив акцент не на флаконі, а 
на його вмісті. Коко запропо-
нувала простий флакон у формі 
паралелепіпеда, що дозволяв 
милуватися золотавою рідиною. 
У продаж парфуми випустили не 
відразу. Спочатку Коко подару-
вала по флакону подругам, віп-
персонам.

Звістка про новий аромат 
миттю розлетілася Парижем, і 
незабаром утворився таємний 
клуб любительок Chanel №5. А 
коли ж флакони пішли в продаж, 
рекламувати їх практично не 
було сенсу – вони вже були по-
пулярними. 

good-tips.pro

В НУТРОЩІ К

Chanel №5 були популярними 
ще до продажу

am
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охоронці ліжка

КАМ’ЯНИЙ 
РАЙ – НАЙВАЖЧА 
ВАЛЮТА У СВІТІ 

Найважча валюта у світі назива-
ється рай. Це кам’яні диски з вапня-
ку із отвором у центрі, які важать від 
500 г до 600 кг. Їх діаметр – від 5 см 
до 3,5 м. Ця валюта досі в обігу у Мік-
ронезії на острові Яп.

Цінність монети залежить не 
тільки від розміру, а й від того, скіль-
ки людей загинуло, коли доправля-
ли кам’яну валюту на острів. Також 
вартість визначається авторитетом 
власника монети і вождя племені, 
пише ВВС.

На острові Яп таких каменів не-
має. Їх потрібно доставляти із сусід-
нього острова Палау. Він розташо-
ваний за 400 км. Там в острівному 
селищі Манджолі є банк з грошима 
із вапняку. На цій території лежать 
найважчі брили, які фізично годі пе-
ренести в інше місце.

«Мій предок Фальмед 200 років 
тому вигадав ці гроші. Мене назва-
ли на його честь. Він був вождем 
нашого племені. Фальмед поїхав на 
сусідній острів Палау й отримав до-
ступ до каменоломень. Ми почали 
торгувати із сусідніми племенами 
продуктами та алкоголем», – каже 
таксист Фальд з острова Яп.

Першу валюту із острова Палау 
переправили на бамбукових пло-
тах. Монети спершу були невеликі, 
але поступово збільшилися. Їх при-
возили вождям племен довірені й 
досвідчені моряки. Каменям вожді 
давали імена.  Гроші традиційно пе-
редають у спадок. 

«Коли моя дружина народила 
сина, я обрав для нього рай. На честь 
цього зарізав півня і кров’ю тварини 
позначив камінь мого первістка. За-
раз сину 12 років, але кожен на ост-
рові знає, де його камінь. Це тради-
ція», – пояснює Фальд.

НАЙМОЛОДШОМУ 
МІЛЬЙОНЕРУ – 
СІМ РОКІВ 

Кількість мільйонерів в Украї-
ні торік зросла на 16% порівняно з 
2016 роком – до  4063 осіб. 

Найбільше мільйонерів – 
2270 осіб – становлять громадяни 
у віці від 45 років і старші. У віковій 
категорії від 30 до 45 років – 1605 
мільйонерів, до 30 років – 188. Разом 
з тим, наймолодшому платникові по-
датків виповнилося сім років (Черка-
си), а найстаршому – 99 (Київ).

Майже 44% від загальної кількос-
ті мільйонерів перебувають на по-
датковому обліку в Києві – 1816 осіб. 
Серед лідерів також Харківська 
(299), Дніпропетровська (269), Київ-
ська (275) і Одеська (207) області. 

Cередньостатистичний річ-
ний дохід одного громадянина-
мільйонера в Україні становить 
8,2 млн грн.
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Хлопчикам видаляли 
статеві органи і 
вставляли трубочки 

для сечовипускання. За 
це раби отримували шанс 
піднятися до вершини 
влади в наймогутнішій 
державі Європи, Африки 
і Близького Сходу, пише 
Was.media.

Ще 4000 років тому правителі 
Ассирії наказували каструвати ви-
щих чиновників, аби ті не думали 
про захоплення трону і заснуван-
ня власної династії. Пізніше ви-
даляти чоловікам статеві органи 
стали також з ритуальною метою. 
Ассирійці вважали, що богиня Ку-
Баба дарує рослинам плодючість. 
Жерці мали навзаєм пожертвува-
ти богині свої статеві органи.

Коли у 1453 році турки захопи-
ли Константинополь, то зробили 
місто столицею Османської імперії. 
Намісники Єгипту доправляли туди 
євнухів як дорогі дарунки султану. 

Серед видів кастрації – ви-
далення яєчок, члена або всього 
разом. Євнухам відрізали яєчка до 
середини XV століття, коли султан 
Мехмед II побачив, як мерин по-
криває кобилу. Відтоді служити до 
султанського гарему брали тільки 
чоловіків з повністю видаленими 
статевими органами.

Кастрували хлопців ще до ста-
тевого дозрівання. Ідеальний вік – 
вісім років. Жертву прив’язували 
до столу, орган перетягували 
мотузкою і різали гострим лезом. 
Рану припікали розжареним за-
лізом або заливали смолою, у ка-
нал для виведення сечі вставляли 
бамбукову трубочку. Потім дитину 
на кілька днів закопували до шиї в 
гарячий пісок.

Загоєння і нестерпний біль 
при сечовипусканні тривали кіль-
ка місяців. Чимало кастрованих 
помирали від шоку, втрати чи за-
раження крові. Решта набували 
жіночих рис, мали тонкий голос та 
жіночу будову тіла. У більшості єв-
нухів до кінця життя не трималася 
сеча через відсутність члена.

ЄВНУХИ-ЛИЗУНИ 
До поважної посади в адміні-

страції гарему євнухи мали подо-
лати кілька ступенів ієрархії (від 
охоронців до слуг і наглядачів), 
тож багато років мешкали в тісних 
бараках. Але навіть такі умови були 
небаченими в місцях, звідки заби-
рали хлопців. Зрештою, вони могли 
дослужитися до посади і заробити 
на власну резиденцію, або ж звіль-
нитися зі служби й одружитися.

Через майстерні оральні пес-
тощі і використання секс-іграшок 
у XVII столітті кастратам заборони-
ли мешкати поряд з підопічними 
жінками. А сестра султана Сулей-
мана Пишного навіть вийшла за 
кастрата заміж через його вміння 
задовольняти жінок. 

Євнух, змушений покинути 
султанський гарем через сильний 
потяг до жінок, писав у спогадах: 
«Це відчуття ставало таким силь-
ним, що мені хотілося торкатися, 
обіймати, кусати губи, груди, стег-
на прекрасних наложниць, які на-
віть не думали прикривати поряд 
зі мною свої оголені тіла. Я відчу-
вав себе збудженим биком, тому 
вирішив піти з гарему та одружи-
тися. Жінка, яка вийшла за мене, 
була вірною і відданою дружиною. 

Я впевнений, що від близькості з 
нею отримував значно більше на-
солоди, аніж звичайний чоловік».

ЧОРНОШКІРІ ЄВНУХИ
Пророк Магомет заборонив 

мусульманам каструвати людей, 
аби не втручатися у волю Аллаха. 
Тому бізнес з постачання євнухів 
належав християнам. Перші сто 
років після завоювання Стамбула 
більшість службовців імперсько-
го гарему були білими. Хлопчиків 
забирали на підкорених землях 
Балкан і Кавказу з родин, що не 
могли сплатити джизі – податок з 
іновірців.

Імперія багатіла, зростали ви-
моги жінок до комфорту, у монар-
ха більшало нащадків. Це стимулю-
вало попит на кастратів. У другій 
половині XV століття в гаремі пра-
цювало 20 охоронців і служників, 
на початку наступного стало 40, а 
пізніше було аж по 600-800.

За султана Мурада ІІІ перевагу 
стали надавати чорношкірим єв-
нухам. Рабам, взятим у Судані, ви-
різали статеві органи православні 
в Ефіопії та копти в монастирях 
Єгипту. Кастрований африканець 
коштував дорого, навіть дорожче 
за вродливу християнку. Незаба-
ром африканські євнухи отрима-
ли при дворі чисельну перевагу 
і найважливішу роботу. Началь-
ник чорних євнухів кизляр-ага 
формально керував персоналом 
гарему й палацу, а фактично був 
найважливішим посадовцем у 
державі після великого візира і го-
ловного муфтія.

Лише кизляр-ага мав одно-
часно доступ до султана і гарему, 
тому передавав усі повідомлення. 

Він зливав інформацію для євро-
пейських послів та отримував від 
них хабарі.

ТЯГАР БІЛОЇ ЛЮДИНИ
Часто чоловіки самі наважува-

лися на кастрацію заради грошей. 
Білий євнух Газанфер походив з 
Венеції. Ще дитиною його у морі 
захопили османські пірати. Мати з 
доньками відкупилися, а Газанфер 
з братом Джафером потрапили до 
Стамбула, вивчилися в палацовій 
школі та зблизилися зі спадко-
ємцем Селімом, сином Хюррем-
Роксолани та Сулеймана Пишного.

Кар’єру султанського придвор-
ного чоловік з членом зробити не 
міг, тому брати наважилися на ка-
страцію. Після операції Газанфер 
став слугою фаворитки і майбут-
ньої дружини Селіма – Нурбану. 

Зійшовши на престол, Се-
лім призначив Газанфера капи-
агаси – начальником білих євнухів 
і охорони палацу, а Джафера – 
хаз-одабаші, розпорядником апар-
таментів султана. Новий правитель 
мав прізвисько П’яниця, за кілька 
років він помер. Наступником став 
син Нурбану. Валіде сконцентру-
вала в своїх руках чималу владу, 
успішно плела інтриги проти вели-
кого візира і листувалася з євро-
пейськими монархами. Очевидно, 
вона вплинула на те, аби після від-
ставки Джафера місце хаз-одабаші 
посів його брат.

Уперше в історії одна людина 
обіймала ці високі посади одно-
часно. Газанфер став найближчим 
радником Мурада ІІІ, а після його 
смерті мав великий вплив на Мех-
меда ІІІ. Євнух мав чималі статки, 
тому запросив до Стамбула матір і 

переконав сестру прийняти іслам. 
Але 1603 року через зменшення 
платні збунтувалися яничари. Під 
загрозою смерті султан погодився 
на їхню вимогу стратити Газанфера.

Того ж року Мехмед ІІІ помер. 
Третім головним євнухом у гаремі 
його сина Ахмеда 1605 року став 
босняк Хаджи Мустафа. Після ка-
страції хлопця виховували у Ємені, 
що дозволило білій людині очоли-
ти чорних євнухів.

На цій посаді Хаджи Мустафа 
здобув славу мецената – підтри-
мував поетів, архітекторів та здіб-
них державних службовців. За 
його сприяння здійснилася мрія 
19-річного Ахмеда І про будівни-
цтво величної Блакитної мечеті 
на площі Іподром. На заваді стояв 
головний муфтій, який застерігав 
від витрат у часи фінансової кризи. 
Адже всередині країни тривало се-
лянське повстання й тільки завер-
шилися війни з Австрією та Пер-
сією. Хаджи Мустафа переконав 
його, що саме ці складні обставини 
вимагають умилостивити Аллаха. 
Блакитна мечеть стала візитівкою 
Стамбула. У внутрішньому дворику 
можна побачити напис – присвяту 
султанові Ахмеду й кизляр-азі Ха-
джи Мустафі. Уперше в імперській 
мечеті увічнили ім’я людини, яка 
не належала до роду правителів.

ЗАКОЛОТ КАСТРАТІВ
У XVII столітті євнухи отримали 

найбільшу владу. Вони втручалися 
в династичні чвари й визначали 
кандидатів на престол.

1617 року Ахмед I помер від 
тифу. Хаджи Мустафа допоміг 
вперше в історії Османів передати 
владу не сину попередника, а бра-
ту – Мустафі I. За три місяці кизляр-
ага умовив муфтіїв визнати його 
недієздатним і посприяв сходжен-
ню на трон 13-річного Османа II.

1651 року наставник неповно-
літнього Мехмеда ІV, чорношкірий 
євнух Узун Сулейман убив його ба-
бусю і регентку. Тоді в палаці стало 
відомо, що могутня Кесем-султан 
хоче отруїти Мехмеда й посади-
ти на трон іншого онука. Вночі 
Сулейман з підлеглими євнухами 
зайшов до гарему й задушив ре-
гентку. Тепер усі найважливіші 
призначення в імперії відбували-
ся за протекцією Узун Сулеймана. 
Якось він побив великого візира, 
відібрав у нього державну печатку 
й віддав посаду своєму другу.

Відсторонити євнуха змогла 
лише нова регентка, мати Мех-
меда ІV, українка Хатідже Турхан. 
Вона відправила Узун Сулеймана 
на пенсію до Єгипту. Там доживали 
віку колишні начальники імпер-
ського гарему.

Втрачати владу кастрати по-
чали тільки в першій половині XIX 
століття, коли Махмуд II реформу-
вав ослаблу Османську імперію 
за європейським зразком. Султан 
передав контроль над вакфами 
спеціальному міністерству та об-
межив повноваження кизляр-аги 
територією палацу.

У 1830 році всі білі раби стали 
вільними, а 1871 року в імперії за-
боронили торгівлю будь-якими 
рабами. Добровільно в євнухи ні-
хто не йшов.
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«Гравці в манкалу», Йоганн Самуель Мок, 1730-1735 роки. 
Вважається, що на картині зображені євнух і наложниці. 

Pixabay

Євнух у султанському гаремі

Гроші на острові Яп
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