
У КОЖНОГО СВОЄ 
ЩАСТЯ. БАГАТОДІТНА 
ВОЛИНЯНКА – 
ПРО ВИХОВАННЯ 
П’ЯТЬОХ СИНІВ

У кожного своє щастя. Одні, аби бути 
щасливими, прагнуть статків, інші – 

визнання та високих посад, а дехто 
щасливий у материнстві.

СПРАВЖНЄ ЛІТО 
ПОЧИНАЄТЬСЯ ІЗ ТРІЙЦІ

Зелені свята – українська назва 
християнського свята Трійці, що 

його відзначають на 50-й день після 
Великодня. Обрядовість Зелених свят 
знаменує завершення весняного і 
початок літнього календарного циклу. В 
ї ї основі лежить культ дерев та рослин, 
магія закликання майбутнього врожаю.

СЕЛЯНИН СТВОРЮЄ 
ПОЛОТНА ІЗ 
ЗОБРАЖЕННЯМИ 
ІСТОРИЧНИХ БИТВ

Домашні клопоти у мальовничій 
поліській глибинці не заважають 

Василю Володимировичу Гапонюку з 
села Четвертня Маневицького району, 
чоловікові поважного віку, писати великі 
реалістичні картини, які тішать око та 
захоплюють уяву. 
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ВІДРОДИТИ СЕЛО: ЯК 
ГРОМАДА НА ЛЬВІВЩИНІ 
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Якісно й без збоїв проведений 
фінал Ліги чемпіонів – особ-
ливо важливе завдання для 
керівника Федерації футболу 
України Андрія Павелка. 
Хмари над ним скупчилися 
навесні 2018 року такі сірі й 
похмурі, що от-от прогуркоче 
грім. І річ не так у звичних 
для вболівальників проб-
лемах у суто футбольних 
справах. До зниження рівня 

найпопулярнішого виду спорту 
в країні і постійних скандалів 
та суперечок в організації 
чемпіонатів люди вже потрохи 
звикають. 
Але навесні 2018 року 
президент ФФУ потрапив у 
корупційні та етичні скандали й 
успішно, без проколів провести 
фінальні матчі для Андрія 
Павелка – завдання №1.

сьогодення

«НОВА 
УКРАЇНСЬКА 
ШКОЛА»: 
РЕАЛІЇ ВОЛИНІ

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

ВИКЛИК ДЛЯ ПАВЕЛКА

Створення комунального 
підприємства 
«Волиньприродресурс» 

дозволить налагодити легальний 
видобуток бурштину на Волині. 

Таким чином обласний та 
місцеві бюджети отримали б 
чималі кошти, які можна було б 
витратити на потреби громад. 
Однак навіть маючи всі дозволи 

й погодження, підприємство 
не може розпочати роботу 
через штучні перепони з боку 
правоохоронних органів.
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ПОЛІЕТИЛЕНОВІ 
ПАКЕТИ ЧИ 
ЕКОТОРБИНИ? 

за і проти
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ЧОМУ НА ВОЛИНІ ДОСІ ЛЕГАЛЬНО 
НЕ ВИДОБУВАЮТЬ БУРШТИН?

ЯК ПРОВЕСТИ ФІНАЛИ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ І НЕ ОСОРОМИТИСЯ

і

ВІІ 
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НА КУБІ – АВІАКАТАСТРОФА 
18 травня під час зльоту в міжнародному 
аеропорту біля Гавани розбився паса-
жирський літак Boeing 737. Із 105 паса-
жирів та дев’яти членів екіпажу вижило 
троє людей, вони у критичному стані.

У ПАКИСТАНІ – АНОМАЛЬНА 
СПЕКА
Від страшної спеки померло мінімум 65 
людей. Температура перевищує 40 гра-
дусів.

У КОНГО – СПАЛАХ 
ЛИХОМАНКИ ЕБОЛА 
Через дев’ятий спалах вірусу Ебола в Де-
мократичній Республіці Конго померло 
мінімум 26 осіб. 21 травня розпочалася 
вакцинація проти небезпечного захво-
рювання. До  Мбандаки доправили 4000 
доз вакцини.

У США РОЗСТРІЛЯЛИ УЧНІВ
Кілька людей було вбито й поранено 
внаслідок стрілянини 18 травня у школі 
передмістя Г’юстона. 17-річного вбивцю 
Дімітріоса Пагуртзіса затримано. 30 квіт-
ня він опублікував у інтернеті фото чорної 
футболки з написом «Народжений вбива-
ти». За останні 9,5 року в школах США було 
зафіксовано 250 випадків стрілянини.

НА ШРІ-ЛАНЦІ – УРАГАН
Три людини загинуло,  понад вісім тисяч 
осіб постраждали через сильні зливи і 
штормовий вітер на Шрі-Ланці 20 трав-
ня. Зруйновано 200 будинків. 

У ВЕНЕСУЕЛІ – НОВИЙ-СТАРИЙ 
ПРЕЗИДЕНТ
Ніколас Мадуро заручився підтримкою 
68% виборців і значно випередив кон-
курента, екс-губернатора штату Лара 
Енрі Фалькона, за якого проголосувало 
втричі менше виборців. Опозиція зви-
нуватила владу в залякуванні людей. 
США, Аргентина, Чилі не визнаватимуть 
результати виборів. Вашингтон звину-
ватив Мадуро в наркоторгівлі. 

ПАЛЕСТИНА ВІДКЛИКАЛА 
ПОСЛА ЗІ США
Глава делегації Організації визволення 
Палестини і посол у Вашингтоні Хусам 
Зомлот залишив Штати. Країна відкли-
кала свого представника через перене-
сення посольства США з Тель-Авіва до 
Єрусалима.

ШОТЛАНДІЯ НЕ ПІДТРИМАЛА 
BREXIT
Лейбористи, зелені та ліберальні демо-
крати заявили, що вестмінстерський 
проект про Brexit обмежує права націо-
нального парламенту, й не підтримали 
законопроект щодо виходу Британії з ЄС.

НА ГАВАЯХ – ВИВЕРЖЕННЯ 
ВУЛКАНА
Червоний рівень тривоги оголосили на 
Гаваях через виверження вулкана Кілауеа. 
Розпечена лава забризкала місцевого жи-
теля, який вийшов на балкон. Його госпі-
талізували. Вивергатися Кілауеа почав ще 
два тижні тому, на Великому острові вже 
зафіксували 22 вулканічні розколини. 

ПРАЦЕВЛАШТУВАТИСЯ 
У ФІНЛЯНДІЇ ТА ЧЕХІЇ БУДЕ 
ЛЕГШЕ
Уряд Фінляндії спростить працевлашту-
вання іноземців, які не є громадянами 
ЄС. Причиною став дефіцит кадрів у 
будівництві, сфері обслуговування та IT, 
в торгівлі та медицині. А у Чехії запро-
вадять спеціальну програму, яка дозво-
ляла б трудовим мігрантам з України по-
трапляти до країни швидше і простіше.

АБРАМОВИЧ – 
БЕЗ БРИТАНСЬКОЇ ВІЗИ 
Російському бізнесмену Роману Абра-
мовичу досі не продовжили британ-
ську візу інвестора. Він посів 13 місце 
в списку найбагатших жителів Велико-
британії зі статком у $12,5 млрд. Брита-
нія зобов’язала пояснити походження 
мільярдів. Російські гроші, що заховані 
в британських активах і відмиваються 
через фінансові установи Лондона, зав-
дають шкоди зусиллям британського 
уряду, що протистоїть агресивній полі-
тиці Москви.

світова хроніка ПРИЧИНА СМЕРТІ – 
ПЕРЕВИЩЕННЯ ШВИДКОСТІ

раптово і страшно

ВОДІЇ ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ЗВАЖУВАТИ ФУРИ ВОДІЇ ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ЗВАЖУВАТИ ФУРИ 

БУРШТИН ОБРОБЛЯЛИ В ОФІСІ БУРШТИН ОБРОБЛЯЛИ В ОФІСІ 

НА ХАБАРІ ВЗЯЛИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГОНА ХАБАРІ ВЗЯЛИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

асфальтне питання

камінь спотикання

нечисті на руку

біда

відлуння війни

ПІД ЧАС КУПАННЯ ПІД ЧАС КУПАННЯ 
ВТОПИВСЯ ЮНАКВТОПИВСЯ ЮНАК

БРАТСЬКА МОГИЛА – БРАТСЬКА МОГИЛА – 
НА ДОРОЗІНА ДОРОЗІ

ГОЛІВ РДА ПОКАРАЛИ ГРИВНЕЮГОЛІВ РДА ПОКАРАЛИ ГРИВНЕЮ
слуги народу

За перші чотири місяці 
2018 року в області 
трапилося 828 ДТП. 

Як повідомляє патрульна 
поліція Волині, в аваріях 
травмувалося 253 людини 
та 35 осіб загинуло. 

ДТП з травмованими побільшало 
у Старовижівському, Локачинському, 
Маневицькому, Шацькому та Горо-
хівському районах. Найбільше людей 
постраждало через перевищення 
безпечної швидкості та порушення 
правил маневрування.

Уночі 19 травня на автодорозі 
Київ-Ковель-Ягодин між селами Ма-
шів та Підгороднє Любомльського 
району зіткнулися автомобілі ЗАЗ-
Віда та Opel Vektra. Ними керували 
51-річний чоловік з Дніпропетров-

щини та 27-річний житель Рівненщи-
ни. Унаслідок ДТП загинув 39-річний 
пасажир ЗАЗ-Віда, двох пасажирів 
автомобіля госпіталізовано. Водія 
Opel Vektra вирізали з легковика за 
допомогою спецзасобів, повідомляє 
прес-служба УДСНС в області.

Трагічний випадок стався тієї ж 
ночі поблизу села Гаразджа Луцько-
го району. Автомобіль Volkswagen 
Golf злетів у кювет. Внаслідок аварії 
загинув 26-річний пасажир автівки, 
повідомляють у секторі комунікації 
ГУНП. За кермом іномарки перебував 
46-річний житель селища Цумань. 
Водія та ще чотирьох пасажирів гос-
піталізували. Усі потерпілі – жителі 
Ківерцівського району.За чотири місяці в ДТП загинуло 35 людей

volyngid.com

Голова Волинської облдержадміністрації 
Олександр Савченко скасував премії для 
голів райдержадміністрацій.

Своє рішення він пояснив тим, що поса-
довці не виконали завдання, яке поставив їм 
ще попередній голова ОДА Володимир Гун-
чик. Воно стосувалося наповнення місцевих 
і районних бюджетів шляхом оренди земель 
та водойм. 

Як повідомляє «Конкурент», премій по-

збавили голову Іваничівської РДА Лілію Крев-
ську, голову Маневицької РДА Андрія Линдю-
ка, голову Ківерцівської РДА Валерія Ткачука, 
голову Турійської РДА Ореста Василишина, 
голову Рожищенської РДА Інну Гайворонську, 
голову Камінь-Каширської РДА Валерія Ду-
найчука.

До слова, днями депутати Луцької рай-
ради висловили недовіру голові РДА Ігорю 
Ярмольському, інформує «ВолиньUA».

«У подальшому заходи будуть ще 
суворішими», – наголосив голова ОДА

uk.w
ikipedia.org

Луцьк

У обласному центрі 
правоохоронці 
викрили діяльність 
підпільної майстерні 
з обробки бурштину.

Про це повідомив 
заступник прокурора 
Волині Максим Киричук. 

Під час обшуку 
офісного приміщення 
виявили та вилучили 
понад 65 кг бурштину 
(з яких 5 кг – обробле-
ного), п’ять станків та 
інше обладнання для 
обробки. Триває досу-
дове розслідування.

Правоохоронці конфіскували 
65 кг сонячного каменю 

Маневицький район

Працівники Укртрансбезпеки 
зловили порушника-рекордсмена, 
який перевозив щебінь. Загальна 
вага автомобіля становила понад 
61 тонну. 

Порушнику виписали штраф у 
€9300 тис. Про це повідомляє «Конку-
рент». 

За словами в. о. начальни ка Укр-

трансбезпеки Волині В’ячеслава 
Козлова, перевантажені фури псу-
ють дорожнє полотно. Тому праців-
ники управління зважують автома-
шини, аби перевірити, чи вони не 
везуть понад 40 тонн. Часто водії 
саботують зважування. За повтор-
ну відмову перевізнику виписують 
штраф за невиконання припису в 
680 грн. 

voltv.com
.ua

vol.gp.gov.ua

Рожищенський район

У селі Носачевичі в річці Конопельці 
21 травня під час купання потонув 15-
річний юнак. 

Тіло на поверхню підняли водолази 
УДСНС, повідомляє прес-служба відом-
ства. Це вже друга смерть, яка сталася 
цього місяця на водних об’єктах області. 

Рятувальники закликають громадян 
під час відпочинку біля водойм дотриму-
ватися елементарних правил безпеки.

Рожищенський район

Поховання невідомих воїнів, датоване 
1916 роком, знайшли в селі Линівка. 

Про це повідомив директор ТзОВ 
«Спеціалізована установа Волинські ста-
рожитності» Олексій Златогорський. 

Поховання виявили на ґрунтовій до-
розі біля Стоходу. Олексій Златогорський 
зазначає, що, ймовірно, там захоронені 
воїни, які брали участь у Брусиловському 
прориві. Рештки поки не викопують, про-
те вже на поверхні помітні кістки. 

Історики знайшли кілька 
ймовірно австрійських ґудзиків

facebook.com
/m

r.zlatik

ПРИМОТАВ ГРАНАТИ СКОТЧЕМ ДО ТІЛАПРИМОТАВ ГРАНАТИ СКОТЧЕМ ДО ТІЛА
кримінал

Ратнівський район

На митному посту «Доманове» затримали 
волинянина, який намагався незаконно 
переправити через держкордон чотири 
гранати РГД-5 та запали до них. 

Для маскування контрабанди зловмисник 
примотав боєприпаси до тіла скотчем, повідом-
ляє прес-служба СБУ. Боєприпаси вилучили та 
передали на експертне дослідження. 

Правоохоронці затримали на хабарі 
оперуповноваженого сектору кримінальної 
поліції одного з райвідділів поліції Волині.

Поліцейський вимагав від місцевого підприємця 
20 тис. грн. За вказану суму зловмисник обіцяв не 
передавати матеріали до органів досудового роз-
слідування щодо нібито посередництва в отриманні 
відстрочки від проходження військової служби, по-
відомляє прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби затримали поліцейсько-
го під час отримання першого траншу – 10 тис. грн.

Вирішують питання про обрання затриманому 
міри запобіжного заходу.

Вимагача затримали 
на гарячому

vol.gp.gov.ua

Маскування контрабанди 
провалилося з тріском

ssu.gov.ua
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РЕЧІ ЗАГИБЛИХ БІЙЦІВ – 
НА ЗВАЛИЩІ 
Поблизу Дніпра виявили скривавлену 
форму, берці, натільні хрестики й навіть 
медаль загиблих у 2014 році бійців. 38 
мішків із бірками моргу майже чотири 
роки тому на територію рибгоспу при-
везли правоохоронці, аби просушити їх, 
однак про речові докази забули. Якщо 
речі ідентифікують, то родичі зможуть 
їх отримати. 
ВІЙСЬКОВИЙ КИНУВ ГРАНАТУ 
В НАТОВП 
20 травня у селі Лісна Тарновиця чоло-
вік кинув гранату в людей. Дев’ять осіб 
поранено. Серед травмованих – його 
дружина. Жінка перебуває у реанімації. 
НАЦГВАРДІЇ – ГРАНАТОМЕТИ 
ЗІ США
Нацгвардія отримала півтисячі проти-
танкових гранатометів RSRL-1 амери-
канського виробництва.

ПІЙМАЛИ АФЕРИСТІВ 
Працівники СБУ в Рівному викрили бан-
ду, яка представлялася бійцями ЗСУ. 
Вони одягали форму військових, добу-
вали бурштин, збували зброю та нар-
котики. Двом затриманим повідомлено 
про підозру.

УКРАЇНА ВИХОДИТЬ З СНД
Президент Петро Порошенко 19 трав-
ня заявив, що підписав указ про від-
кликання всіх представників держави 
з усіх статутних органів Співдружності 
Незалежних Держав. У СНД відповіли, 
що в апараті виконкому зараз немає 
працівників від України. Адже в 2014 
році їх відкликали, а нових не призна-
чили.
ПОЛОВИНА ПІДПРИЄМСТВ 
«УКРОБОРОНПРОМУ» – 
НЕЕФЕКТИВНІ 
Результати аудиту держконцерну «Укр-
оборонпром» показали, що його учас-
ник ДП «Спецтехноекспорт» перера-
хувало 198 млн грн фірмі ТОВ «Картер 
груп», яка, за даними Генеральної про-
куратури, фіктивна. А 41% підприємств – 
неефективні. 
МІНОБОРОНИ ЗАМОВИТЬ 
ХАРЧІ В РОСІЯН
Переможцями у тендері на харчове за-
безпечення армії стали компанії, що вже 
неодноразово перебували в епіцентрі 
тендерних скандалів – ТОВ «Фабрика 
смаку» (пов’язують з нардепом від БПП 
Олександром Пресманом), ТОВ «Пиря-
тинський делікатес» (засновники з Росії) 
та ТОВ «Військторг» (пов’язують із хар-
човим пулом «Єнакіївських»).
АРЕШТУВАЛИ КЕРІВНИКА 
ІНФОРМАГЕНТСТВА
Херсонський суд заарештував керівника 
інформагентства «РИА Новости – Укра-
ина» Кирила Вишинського на 60 днів 
без можливості вийти під заставу. Його 
звинувачують у державній зраді. У 2014 
році Вишинський отримав завдання 
провести підривну інформаційну діяль-
ність в Криму. Під час обшуків його офі-
су знайдено ордени окупантів та пачки 
євро.
ДОРОГИ – НА БАЛАНС 
ОБЛАСТЕЙ 
Дороги територіального значення про-
тягом року передадуть на баланс облас-
тей, повідомив міністр інфраструктури 
Володимир Омелян. Повне відновлення 
дорожнього господарства відбудеться 
через 5-10 років.

ПОТЯГИ ПОДОРОЖЧАЮТЬ
У кінці травня «Укрзалізниця» має намір 
підняти ціни на пасажирські переве-
зення на 12%. Наступне підвищення на 
12% – з 1 жовтня.

В УКРАЇНІ – 58 ТИСЯЧ В’ЯЗНІВ
На 10 років засуджено майже вісім ти-
сяч осіб. Понад сім тисяч людей сидять 
за умисні вбивства, понад три тисячі – 
за умисні тяжкі тілесні ушкодження. Ві-
сім тисяч в’язнів відбувають покарання 
за розбій та грабіж, 12 тисяч – за кра-
діжки.

українська хроніка

Контрабанда процвітає

«АКЦИЗ-2018» ЗБИРАЄ ВРОЖАЙ«АКЦИЗ-2018» ЗБИРАЄ ВРОЖАЙконтрафакт

Ковель, Любомльський, 
Шацький райони

Протягом тижня 
правоохоронці 
вилучили значну 

партію підакцизних 
товарів, що їх волиняни 
планували підпільно 
реалізувати. 

Як інформує прес-служба ГУ 
ДФС в області, в рамках операції 
«Акциз-2018» у помешканні ко-
вельчанки 16 травня виявлено та 
вилучено 6500 пачок тютюнових 
виробів без акцизних марок, 50 л 
спирту та 70 пляшок фальсифіко-
ваних горілчаних виробів різних 
торгових брендів. Також вилуче-
но вантажний бус, який викорис-
товували для транспортування 
та розповсюдження фальсифіко-
ваної продукції. Загалом з неза-
конного обігу вилучено товару 
на понад півмільйона гривень. 

До слова, спритна жіночка не-
одноразово потрапляла в поле 
зору працівників податкової мілі-
ції Волині за аналогічні правопо-
рушення.

У автомобільному пункті про-
пуску «Піща», що на українсько-

білоруському кордоні, 18 травня 
виявили партію тютюнових сті-
ків, інформують у Держприкор-
донслужбі. Як виявилося під час 
огляду, автомобіль був повністю 
«нафарширований» тютюновою 
продукцією. Громадянин Білорусі 

перевозив вироби у запасному 
колесі, тайнику, облаштованому 
в місці для ніг пасажира, аптечці, 
ящику для інструментів, під паса-
жирськими сидіннями тощо. За-
гальна кількість вилученого – 40 
тисяч тютюновмісних стіків. Вирі-
шують питання щодо вилучення 
автомобіля.

Луцький міськрайонний суд 
21 травня наклав арешт на 68000 
одиниць одягу та авто, яким то-
вар незаконно ввезли в Україну. 
Орієнтовна вартість арештова-
ного добра – 5 млн грн. Джин-
совий та спортивний одяг пере-
возили у вантажному відділенні 
фури. Автівку затримали на трасі 
Ягодин-Ковель-Київ. Зловмисни-
ки планували реалізувати товар 
через торгові мережі інших ре-
гіонів України. Правоохоронці 
встановлюють осіб, причетних 
до незаконної діяльності.

dpsu.gov.ua

ПРОЇЗД У МАРШРУТКАХ ПОДОРОЖЧАЄПРОЇЗД У МАРШРУТКАХ ПОДОРОЖЧАЄ
Луцьк

Із 25 травня тариф на проїзд в 
маршрутних автобусах у Луцьку 

становитиме 5 грн. Учні та студенти 
до 18 років зможуть їздити за 2 грн.

Відповідне рішення 16 травня ухва-
лив виконком Луцької міськради. 

Напередодні 15 травня міська 
влада та перевізники підписали мемо-
рандум про співробітництво. Відповід-
но до нього, перевізники зобов’язані 
підвищити якість послуг, санітарного 
стану маршруток, графіка їхнього руху 
тощо. 

Крім того, перевізники мають що-
року оновлювати рухомий склад міні-
мум на 10% з екологічними показни-
ками, не нижчими за Євро-3. Також їх 
зобов’язують виконувати умову про 
оголошення зупинок, забезпечувати 
роботу навігаторів, щодня подавати на 
маршрути автобуси в належному сані-
тарному стані. 

Одним з пунктів меморандуму є 
беззаперечне дотримання графіків 
руху автобусів, проведення інструкта-
жів для водіїв щодо ввічливого спілку-
вання з пасажи рами. 

гаманець

Перевізники обіцяють 
комфортні умови для пасажирів 

volynnew
s.com

ГРОШІ ВІДДАЛА, АВТІВКИ НЕ ОТРИМАЛА ГРОШІ ВІДДАЛА, АВТІВКИ НЕ ОТРИМАЛА пильнуймо

Нововолинськ

Жителька Нововолинська стала 
жертвою шахраїв, яким перерахувала 
60 тис. грн.

За словами керівника Нововолинського 
відділу поліції Віктора Пикалюка, 53-річна 
жінка перевела гроші за «виграш автомобі-
ля», передає «БУГ».

Потерпіла розповіла, що отримала SMS та-
кого змісту: «На ваш номер випав приз – авто-
мобіль». По детальнішу інформацію потрібно 
було звернутися за вказаним у повідомленні 

номером. Не підозрюючи лихого, «щасли-
ва власниця» зателефонувала. Представник 
компанії повідомив, що слід заплатити комі-
сійні за транспортування і страхування. 

Щоб отримати подарунок, попросили 
заплатити певний відсоток від вартості авто, 
так звану частину податку на виграш. Жінка 
перерахувала потрібну суму й доплатила за 
вибір кольору авто та його доставку з Хар-
кова. 

Справу розслідуватиме кіберполіція Во-
лині.

new
s.karpaty.rocks

Безплатний сир – лише в мишоловці
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  «Аверс»

пороблено-задавнено ЧОМУ НА ВОЛИНІ ДОСІ ЛЕГАЛЬНО 
НЕ ВИДОБУВАЮТЬ БУРШТИН?

ні сорому ні совісті ЗАЧЕПИВ ЛАПІНА? ПІД СЛІДСТВО!

Створення 
комунального 
підприємства 

«Волиньприродресурс» 
дозволить налагодити 
легальний видобуток 
бурштину на Волині. Таким 
чином обласний та місцеві 
бюджети отримали б 
чималі кошти, які можна 
було б витратити на 
потреби громад. Однак 
навіть маючи всі дозволи й 
погодження, підприємство 
не може розпочати роботу 
через штучні перепони 
з боку правоохоронних 
органів.

Про це та про інші боки діяль-
ності підприємства в ефірі телека-
налу «Аверс» розповів заступник 
директора КП «Волиньприродре-
сурс» Анатолій Капустюк. 

ТИСК ПРОКУРАТУРИ
Як розповів Анатолій Капустюк, 

кошти в місцевих бюджетах мог-
ли з’явитися ще торік. Втім через 
кілька днів після отримання спец-
дозволів на видобуток бурштину 
(2 лютого 2017 року) підприємство 
отримало відкриття кримінальних 
проваджень Генпрокуратурою саме 
за цим фактом.

«Вилучали документи і в облас-
ній раді, і в інших установах, зокре-
ма у Держслужбі геології та надр 
і в Державній комісії по запасах 
корисних копалин. Тобто усі ори-
гінали документів, що стосувалися 
діяльності підприємства. Після де-
тального вивчення, опрацювання 
свідків, пояснень, залучення екс-
пертів провадження 6 жовтня 2017 
року було закрито, оскільки фактів 
незаконної видачі спеціальних до-
зволів на користування надрами 
встановлено не було», – зазначив 
Анатолій Капустюк.

Після закриття проваджень 
ГПУ все одно дивним чином подає 
позов до комунального підприєм-
ства, намагаючись скасувати спец-
дозволи.

«З цих позовів навіть суди смі-
ються, мовляв, ви закрили кри-
мінальне провадження і знову ж 
намагаєтеся в суді довести, що до-
зволи було неправильно видано. 
Були спроби позовів щодо призу-
пинення дії спецдозволів, але ми 
виграли. Частково тривають судові 
процеси в апеляційних, касаційних 
інстанціях, але позиція усіх судів 
однакова: у комунального підпри-
ємства все правильно», – пояснив 
Анатолій Капустюк.

Дії прокурора Маневицької 
прокуратури Олега Немирівського 
щодо обшуків Прилісненської сіль-
ської ради Анатолій Капустюк вва-
жає дивними, адже «Волиньприрод-
ресурс» – підприємство обласної 

ради. Прибуток від його діяльності 
надходить безпосередньо в облас-
ний бюджет, депутати розподіляють 
його у бюджети місцевих рівнів, 
тобто в райони та сформовані гро-
мади. 

«Позиція правоохоронних 
органів, які перешкоджають на-
повненню не лише обласного, а й 
центрального бюджету, є доволі 
дивною, оскільки за бурштин стя-
гується рентна плата у розмірі 25%, 
яка безпосередньо надходить в 
центральний бюджет України. Коли 
прокуратура намагається перешко-
дити діяльності «Волиньприродре-
сурсу», посилаючись на інтереси 
держави, то потрібно з’ясувати, чи 
справді це роблять в інтересах 
держави, бо вона вже рік могла б 
отримувати кошти у бюджет, могли 
б наповнюватися місцеві бюджети, 
покращуватися інфраструктура, але 
цього немає», – наголошує заступ-
ник директора «Волиньприрод-
ресурсу».

Зокрема, він зацитував уривок 
з наради від 6 березня, матеріали 
якої розміщено на сайті Маневиць-
кої РДА. У ньому йдеться, що Не-
мирівський дозволяє собі під час 
нарад пропонувати головам сіль-
ських та селищних рад проводити 
інформаційну роботу з населенням, 
ініціювати зустрічі жителів громад з 
представниками районної влади та 
правоохоронних органів, обіцяю-
чи самому бути присутнім на таких 
зустрічах, щоб роз’яснити селянам 
не лише законодавчу відповідаль-
ність, але й попередити про нега-
тивні наслідки для усієї громади, 
якщо сприяти заїжджим копачам та 
вірити представникам «Волиньпри-
родресурсу».

Анатолій Капустюк пояснює, 
що на цій нараді були представни-

ки Прилісненської сільської ради, 
які повідомили, що мають намір 
співпрацювати з КП «Волиньпри-
родресурс». До того ж, вони уклали 
певні угоди, зокрема погодили 8 га 
для проведення розвідки. Реакція 
на це була майже миттєвою – лист-
вимога 28 березня про надання до-
кументів. 

«Уже ввечері в єдиному реєстрі 
з’являється кримінальне прова-
дження з цього приводу. Наступно-
го дня представники Маневицької 
прокуратури вилучили всі оригі-
нали документів у Прилісненській 
сільраді. Після розголосу в ЗМІ та 
відмови слідчих узаконити ці неза-
конні дії, оскільки обшуки проходи-
ли без санкції суду, та звернень де-
путатів до прокурора Волині, НАБУ, 
СБУ з приводу саме незаконних дій 
щодо обшуку з боку Маневицької 
прокуратури, документи було по-
вернено Прилісненській сільській 
раді. Згодом надійшла відповідь від 
НАБУ: контроль за Маневицькою 
прокуратурою має здійснювати 
ГПУ. Прокуратура, своєю чергою, 
дає відповідь, що документи повер-
нули, тому ніхто не має відповіда-
ти», – обурюється посадовець.

Новий голова ОДА Олександр 
Савченко провів дві наради щодо 
видобутку бурштину. На першій 
керівник обласної поліції Петро 
Шпига отримав догану від Савчен-
ка, мовляв, на місцевості проводять 
якісь незрозумілі дії, сам голова 
ОДА не в курсі, а Президент про-
сить з’ясувати це.

«Волиньприродресурс» скеру-
вав робітників для встановлення 
вагончика, паркана для проведення 
робіт на території. Ввечері після цієї 
догани справді приїхали представ-
ники поліції. Переписали паспортні 
дані робітників і вже після цього на-

ступного дня губернатор анонсував 
«антибурштинову» нараду, на яку 
ЗМІ потрапити не змогли. Прези-
дент – це гарант Конституції і закон-
ності України, він безпосередньо 
має опікуватися обороною країни, 
а не комунальним підприємством 
і його діяльністю у Волинській об-
ласті. Проте, напевно, у Президента 
є свої думки з цього приводу», – 
міркує Анатолій Капустюк.

ЛЕГАЛЬНИЙ 
ВИДОБУТОК 
НАПОВНЮВАТИМЕ 
БЮДЖЕТ

«Отримання спеціальних до-
зволів було великим викликом. Це 
стало можливим завдяки тому, що 
всі депутати з різних партій та фрак-
цій обласної ради об’єдналися, аби 
створити комунальне підприєм-
ство, а потім погодити земельні ді-
лянки для отримання спеціальних 
дозволів. Депутати розуміли, що 
коли приватні компанії звертають-
ся щодо видобутку бурштину, то 
вони можуть бути різними, зокрема 
тримати гроші в офшорах, і кошти 
виходили б за кордон, а створен-
ня комунального підприємства 
створює умови для наповнення 
обласного та місцевого бюджетів, 
які конт ролюватимуть депутати», – 
пояснює заступник директора «Во-
линьприродресурсу».

Зі слів Анатолія Капустюка, будь-
який видобуток помповим методом 
в Україні є незаконним, адже він 
призводить до погіршення еколо-
гії та «місячних» ландшафтів, які ми 
звикли бачити зі ЗМІ у Рівненській 
та Житомирській областях.

Під час промислового видобут-
ку зберігається родючий шар ґрун-
ту. До того ж, враховуючи велику 
площу спеціальних дозволів, кому-

нальне підприємство зобов’язане 
провести розвідувальні роботи на 
цих ділянках, визначити місця з про-
мисловим значенням, а лише після 
цього визначення братися за про-
мисловий видобуток. Адже якщо 
промисловий вміст недостатній, то 
економічно недоцільно видобувати 
бурштин на цих територіях.

Заступник керівника комуналь-
ного підприємства пригадав, що на 
попередній сесії облради тодішній 
прокурор області Максим Киричук 
висловив позицію, що у підприєм-
ства є спеціальний дозвіл на видо-
буток, але коли воно отримає спеці-
альний дозвіл на розвідку, то лише 
тоді зможе розпочати розвіду вальні 
роботи.

Втім, як пояснює Анатолій Капус-
тюк, щодо цього питання звертали-
ся до Державної комісії по запасах 
корисних копалин України, аби під-
приємству дали роз’яснення.

«Комісія зазначила: врахову-
ючи, що комунальному підприєм-
ству чинними рішеннями обласної 
ради погоджено проведення роз-
відувальних робіт, розвідувальних 
робіт з дослідно-промисловою 
розробкою, видобування, воно 
зобов’язане в межах ліцензійних 
площ проводити такі роботи. До 
того ж, як ідеться в постанові Кабмі-
ну, надрокористувач, якому надано 
дозвіл на видобування корисних 
копалин, має право проводити 
дорозвідку, довивчення родови-
ща в межах наданої йому ділянки 
надр», –  зазначив посадовець.

Невід’ємною частиною спеці-
альних дозволів є угода про вико-
ристання надр та програма вико-
нання робіт, в якій чітко прописано, 
коли мають проводити ті чи ті робо-
ти. Відповідно до програми робіт, 
розвідувальні роботи мали роз-
початися в другому кварталі 2018 
року, а видобування – у четвертому 
кварталі 2018 року, тож на підпри-
ємстві мали дотримуватися цього 
алгоритму, тому будь-які дії право-
охоронних органів, а тим паче, на 
місцях, які заважають проведенню 
програми виконання програми ро-
біт, можуть призвести до завдання 
прямих збитків комунальному під-
приємству та бюджету обласної 
ради. 

Насамкінець Анатолій Капустюк 
проінформував, що на підприєм-
стві ухвалили рішення дочекатися 
першого засідання Господарсько-
го суду Волинської області щодо 
позову Маневицької прокуратури 
(12 червня). Після того як прокура-
тура не отримає задоволення позо-
ву, відразу розпочнуть видобуток, 
аби громада області побачила ре-
зультат діяльності, а бюджет нареш-
ті почав наповнюватися.

Колишньому айдарівцю, бійцю АТО 
Ігорю Рицку правоохоронці оголосили 

про підозру за те, що той розповів про 
статки нардепа з Луцька Ігоря Лапіна.

Екс-айдарівцю інкримінують розголошення кон-
фіденційної інформації. Як зазначає сам Рицко, йдеть-
ся про публікацію, де він вказав перелік квартир, що 
їх придбав народний депутат Лапін, та його численні 
дорогі автомобілі, передає телеканал «Аверс».

Нагадаємо, наприкінці серпня минулого року 
за заявою нардепа в помешканні колишнього айда-
рівця провели обшуки. Правоохоронці навідалися 
додому після того, як Ігор Рицко розповів про вій-
ськові злочини Лапіна, які той вчинив під час пере-
бування в АТО.

Крім численних мародерств, Ігор Рицко звину-
вачує нардепа і в тому, що він дав помилковий на-
каз розстріляти своїх же побратимів. Так, 27 липня 

2014 року через помилку Лапіна під вогонь потра-
пили 14 бійців, 12 з яких загинуло.

«Він все-таки добився своїми зв’язками... Через 
підставну особу повторно подав до суду. Оголоси-
ли мені підозру за розголошення конфіденційної 
інформації», – розповів Ігор Рицко.

Нагадаємо, свого часу екс-заступник команди-
ра батальйону «Айдар» Ігор Рицко на псевдо Алмаз 
оприлюднив викривальну інформацію про малові-
дому діяльність Лапіна. Так, до отримання депутат-
ського мандата Ігор Лапін, відомий за псевдо Бакс, 
заробляв на підкупі суддів, контрабанді спирту 
та сигарет, легалізації авто, оборудках із лісом та 
бурштином. Крім того, зі слів Рицка, на нардепа Ла-
піна, який грабував будинки, викрадав автомобілі з 
охоплених війною міст, навіть є кримінальна спра-
ва у Сєверодонецьку.Рицко стверджує, що через Лапіна загинуло 12 айдарівців

Комунальне підприємство «Волиньприродресурс» 
готове до видобутку бурштину
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  Анна ВОЛОЩУК
Львівська область

ініціативні громади

ВІДРОДИТИ СЕЛО: ЯК ГРОМАДА 
НА ЛЬВІВЩИНІ НАВЧИЛАСЯ 
ЗАРОБЛЯТИ НА МОЛОЦІ

До села Заболотці 
Бродівського 
району Львівської 

області ми виїжджаємо 
вдосвіта. Зі Львівської 
траси з’їжджаємо на 
ту, що веде на Броди, 
а вже там у місцевих 
розпитуємо, куди 
треба повернути, щоб 
втрапити у Заболотці. 
Двічі промахуємося із 
поворотом, проте нарешті 
знаходимо дорогу, 
яка веде до села. Воно 
зустрічає нас скромною 
табличкою із назвою та 
алеєю дерев. Прибули.

Про Заболотці на Львівщині, а 
особливо в Бродах, тут знає чи не 
кожен місцевий. Ще б пак: це село 
стало центром майбутнього коо-
перативу, який тепер об’єднав чи 
не весь район. Селяни тут не виїж-
джають на заробітки та пристойно 
заробляють. І разом з депутатом 
Волиньради від УКРОПу Михайлом 
Імберовським ми приїхали до них 
по досвід.

«ПОКРОВА» – 
ЦЕ БРЕНД

Знайомимося з головою Забо-
лотцівської ОТГ Марією Дискант. 
Вона – незмінний очільник Забо-
лотцівської сільради уже з 1998 
року. Зараз жінка – голова Заболот-
цівської ОТГ й одна із натхненників 
майбутнього молочного коопера-
тиву.

Усе почалося з того, що десять 
років тому на одному з форумів у 
Львові сільська голова познайоми-
лася з делегатами із Канади та взяла 
участь у проекті, який частково фі-
нансували канадці.

«Ми бралися з того, що маємо: 
бачили, що у нас є багато корів і 
громадські пасовища, які лиши-
лися від колгоспу, – розповідає 
Марія Дискант. – Спочатку стали 
впорядковувати пасовища. Було 
дуже складно переконати людей 
у важливості цього проекту, бо їх 
стільки часу дурили, що вони не 
вірили. Ми збиралися, перекону-
вали одне одного, сварилися, хто 
скільки вкраде на реалізації про-
екту, і аж через рік почали роботу. 
Пасовища впорядкували, викорчу-
вали дерева, перегородили їх і тоді 
від канадського проекту отримали 
електропастухи, ізолятори й під-
живлення». 

Коли починали реалізовувати 
цей проект, то участь людей була 
дольова. Хтось ніс дріт для елек-
тропастуха, хтось корчував пеньки, 
хтось давав бензин для трактора. 
Спочатку членів кооперативу було 
кілька десятків. На той момент, за 
словами сільської голови, люди вчи-
лися працювати як єдиний організм 
та чесно виконувати свої обов‘язки 
перед кооперативом. 

«Котрась схитрувала, котрась зі-
брала охолодженого молока. Дуже 
багато залежало від членів коопе-
ративу. На початках таких людей 
попереджали, мовляв, якщо будуть 
порушувати, то напишемо записку, 
віддамо ксьондзу, щоб у церкві при 
всіх вичитав, – жартує Марія Дис-
кант. – На це пішло півроку, але це 
та громадська свідомість, навіть в 
місті такого нема». 

Кооператив назвали «Покрова», 
за допомогою канадського проек-
ту знайшли гроші на холодильне 
обладнання, паралельно шукали, 
куди збувати молоко. Селяни по-
чали отримувати перші кошти від 

заготівельників і зрозуміли, що 
на утриманні корів можна зароб-
ляти. У селах почали створювати 
родинні ферми. Фінансування ор-
ганізації було влаштоване так, що 
частина коштів від заготівельників 
надходила до кооперативу. За них 
лагодили холодильне обладнання, 
розраховувалися за певні послуги. 
Десять років кооператив працював 
як неприбуткова організація, але 
вже зараз люди збираються пере-
оформлювати форму оподаткуван-
ня, бо відкрили свій магазин та, за 
словами голови, «Покрові» потрі-
бен розвиток. 

«Від діяльності кооперативу 
надходять податки до сільського 
бюджету, бо усі працівники оформ-
лені – і зливниці, і бухгалтер. Та 
найголовніше в цьому те, що у селі 
люди зайняті і згуртовані. Вони ро-
зуміють, що Прем’єр-міністр не ви-
косить на цвинтарі, що корчувати 
дерева й доглядати поля для па-
совища все одно доведеться нам 
самим. Ми маємо сімейні ферми, 
наша молодь в 25-30 років заво-
дить корів, лишається в селі і не їде 
на заробітки. І це найбільша пере-
мога для громади», – каже Марія 
Дискант.

«Одна з родинних ферм має 
24 корови. Вони за місяць здають 
приблизно 13 тонн молока. Його 
здають у середньому по п’ять гри-
вень за літр. І це попри те, вони 
ще й ходять на роботу, бо корови 
влітку доять на пасовищі», – кон-
статує секретар кооперативу «По-

крова» Марія Кіт.
Зараз у кооперативі робота на-

лагоджена, як годинник. Щоранку 
тут відповідальні люди перевіря-
ють роботу електропастуха, стан 
пасовища, вчасно засівають поле, 
радяться, які добрива використову-
вати для підживлення трави та коли 
кликати ветлікаря. 

«На полі є холодильник та апа-
рат для доїння. Так само в селі сто-
їть зливний пункт, куди зливають 
ранкове молоко. Наші люди мають 
тільки зранку роботу, щоб видоїти 
корову і вигнати її на пасовище. В 
обід худоба приходить до доїльних 
комплексів сама, так само відбува-
ється і ввечері. Корова влітку йде 
лишень на ночівлю додому, – розпо-
відає Марія Кіт. – На кожній тварині 
є бірка, згідно з якою ми знаємо, 
скільки хто здає молока, його жир-
ність і якість. Від цього залежить те, 
скільки людина отримує грошей за 
здавання молока». 

«Наш кооператив займає пів-
району. І «Покрова» – то вже бренд. 
Наші люди навчилися одне одного 
контролювати і все роблять на со-
вість – якісно, – каже Марія Дискант. 
– Ми стали конкурентами на молоч-
ному ринку». 

Крім того, за словами голови, 
багато громаді й кооперативу допо-
магає департамент агропромисло-
вого розвитку Львівської облдерж-
адміністрації. 

«У департаменті все дуже чіт-
ко. Прийди, сформуй нормальну 
ідею – з рештою допоможуть. І про-

ект написати, і документи зібрати, 
підкажуть, як скористатися креди-
том, де краще його взяти. Аби тіль-
ки встигати за ними», – розповідає 
очільниця села. 

А нововведення від Кабміну про 
сортовість молока членам «Покро-
ви» не страшне. Свою продукцію 
вони збирають без жодного контак-
ту з руками чи повітрям. 

«Коли відбувається доїння на 
пасовищі, то це молоко найвищої 
якості. Його контролюють заготі-
вельники», – каже Марія Кіт. 

«ВІДКРИВАЄМО 
ДРУГИЙ МАГАЗИН»

Поки що кооператив «Покрова» 
має лише один магазин, проте тут 
упевнені: потрібно відкривати дру-
гий. Селяни, які тримають сімейні 
ферми, виготовляють продукцію 
для фірмового магазину коопера-
тиву. Місцеві кажуть: із товарів там 
є що вибрати – і сиркові десерти, і 
масло, і сири різних сортів. 

Ми їдемо в Броди, аби на власні 
очі побачити, чи справді стоїть чер-
га до молочного магазину. На одній 
з вуличок містечка знаходимо білий 
вагончик із маленькою табличкою з 
назвою. Всередині стоїть холодиль-
ник із продукцією та бочка з моло-
ком.

«Щодня ми продаємо близько 
300 літрів молока», – констатує про-
давчиня і за сумісництвом виконав-
чий директор кооперативу «Покро-
ва» Любов Клубок.

Молочну продукцію тут розби-

рають навіть не як гарячі пиріжки, 
а швидше. Черга і справді як за Ра-
дянського Союзу. Бродівці кажуть: 
сюди приходять купувати молочне, 
бо знають, що це якісно, смачно та 
доступно. 

«Ми постійно тут купуємо дітям 
молоко і молочну продукцію. Знаю, 
що це виготовляють у нашому ра-
йоні наші люди», – хором кажуть 
покупці в черзі.

На Волині таких впливових ко-
оперативів, на жаль, немає. За сло-
вами депутата Михайла Імберов-
ського, така форма самоорганізації 
населення дозволить розвиватися 
сільським громадам. Бо ж чи не 
найбільша проблема області – тру-
дова міграція. І доки люди не по-
бачать перспективу, доти будуть 
їхати за кордон у пошуках кращої 
долі. 

«Сімейні кооперативи – це 
один із вкрай потрібних елемен-
тів розвитку сільського господар-
ства. Це той досвід, якого бракує 
волинянам, бо на Львівщині змог-
ли організувати людей, навчити 
їх спільно працювати. Планую на 
прикладі львів’ян розробити по-
кроковий механізм, який можна 
втілити тут, на Волині», – каже Ми-
хайло Імберовський. 

І якщо чесно, то жителям За-
болотців пощастило із сільським 
головою. Бо коли до справи бе-
реться небайдужа людина, яка 
може об’єднати громаду навколо 
ідеї, то таке село приречене на 
успіх.

Холодильне обладнання придбано 
за допомогою канадського проекту

За якістю продукція сільського кооперативу не 
поступається великим вітчизняним виробникам Утримання корів – основний заробіток для селян

Марія Дискант – сільська голова Заболотцівської ОТГ
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Найбільш значною зміною в житті людини є зміна ставлення.
Правильне ставлення виробляє правильні дії. Вільям Джонстон

грошізаконотворчість

пільги

УКРАЇНА СТАНЕ 
ВПІЗНАВАНОЮ У СВІТІ

Уряд підтримав єдиний бренд 
України, який дозволить 
просувати інтереси держави 
у світі, сприяти створенню 
позитивного іміджу, залученню 
інвестицій і розвитку туризму.

Ідею бренда запропонували британ-
ські експерти.  До цього процесу долу-
чився Конрад Бьорд, керівник знамени-
тої кампанії просування Великобританії 
в світі GREAT, інформує департамент ін-
формації та комунікацій із громадськіс-
тю секретаріату Кабміну.  

На розробку бренда не витратили 
жодної копійки бюджетних коштів, усі 
учасники працювали на волонтерських 
засадах. Остаточний варіант запропону-
вала всесвітньовідома українська аген-
ція Banda. Саме вона створила бренд 
«Євробачення-2017» з «намистом», про-
вела ребрендинг київського ВДНГ. 

Далі на основі цього бренда буде 
розроблено брендбук – стандарти й 
технічні умови, за якими можна буде ви-
готовляти будь-яку інформаційну, суве-
нірну продукцію тощо. 

УКРАЇНСЬКИЙ 
ПАСПОРТ ДОЗВОЛЯЄ 
ПОДОРОЖУВАТИ 
БЕЗ ВІЗ
Українці можуть подорожувати 
за безвізовим режимом у 85 країн 
світу. Про це повідомив заступник 
очільника консульського 
управління з обслуговування 
департаменту консульської 
служби МЗС Сергій Міняйло, 
передає «Кореспондент».

Дипломат зазначив, що Україна має 
приблизно 30-ту позицію у світі згідно 
з індексами, за якими визначають зруч-
ність користування паспортом держави.

Зазначимо, український паспорт 
піднявся на 21 пункт і посів 91-ше місце 
в рейтингу компанії Nomad Capitalist, 
яка оцінює цінність громадянства зі 199 
країн і територій світу.

ПОХОВАННЯ 
ПОМЕРЛИХ ПЛАНУЮТЬ 
СПРОСТИТИ
Верховна Рада України хоче 
змінити закон «Про судову 
експертизу». 

Адже Національна поліція поскар-
жилася на проблеми з похованням по-
мерлих через зміни до КПК, повідомляє 
«Інтерфакс-Україна». Положення про 
обов’язкове звернення слідчого до суду 
для отримання експертного висновку 
ускладнює процедуру похорону. Суди 
задовольняють тільки 41% клопотань 
про поховання протягом доби. Законо-
проект пропонує виключити із закону 
«Про судову експертизу» положення, 
згідно з яким основою проведення су-
дової експертизи є відповідне судове рі-
шення або рішення органів досудового 
розслідування, або договір з експертом 
чи рішення експертної установи, якщо 
експертизу проводять на замовлення 
інших осіб.

У березні Верховна Рада не змогла 
вилучити низку скандальних положень 
з Кримінально-процесуального кодексу 
України, які з’явилися в ньому з ухвален-
ням скандальної поправки народного 
депутата від «Радикальної партії» Андрія 
Лозового.

бренд

туризм

схаменулися

за і проти ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ПАКЕТИ 
ЧИ ЕКОТОРБИНИ?  

РАДА УХВАЛИЛА ЗАКОН 
ПРО ТРАНСПЛАНТАЦІЮ 

НОВИЙ ЗАКОН ПРО 
ВАЛЮТУ: ЩО ЗМІНИТЬСЯ

Громадськість 
Луцька вважає, 
що в місті варто 

заборонити використання 
поліетиленових 
пакетів. Активісти вже 
підготували відповідне 
звернення до Верховної 
Ради України. 

На сьогодні 33 країни світу 
повністю відмовилися від полі-
етиленових пакетів, а в Україні 
це питання лише на стадії обго-
ворення. Громадські активісти 
проаналізували 26 магазинів у 
Луцьку й виявили, що у відділах 
з випічкою є паперові пакети та 
щипці, якими можна брати про-
дукти. А от у відділах із овочами 
покупцю пропонують брати то-
вар голими руками чи пакетами. 

Головний спеціаліст відді-
лу екології Луцької міської ради 
Оксана Тарабанюк зауважила, що 
використання поліетиленових па-
кетів завдає чималої шкоди місту.

«На сміттєвому полігоні тор-
бинки утворюють певні прошар-
ки, які заважають працювати дре-

нажним мережам. Ці озера треба 
відкачувати, що лягає тягарем на 
комунальне господарство. Понад 
те, у місті пакети забивають зливо-
ву каналізацію, спричиняючи під-
топлення у певних районах. Але, 
підписавши угоду про Асоціацію 
з ЄС, Україна взяла зобов’язання 
ратифікувати Європейські ди-
рективи. Тому зараз відбувається 
активне впровадження розділь-
ного збору відходів», – повідоми-

ла Оксана Тарабанюк.
Чиновниця зауважила, що 

нині вартість екоторбини стано-
вить від 60 гривень і вище. Тому 
покупець краще обере поліети-
ленові пакети, які  дають безплат-
но чи за копійки.

Натомість Наталія Чуль, пред-
ставник постачальників полі-
етиленової продукції, запевнила, 
що нині її виготовляють зовсім ін-
шого ґатунку. Мовляв, технології 

focus.ua

Уряд зберіг за 
субсидіантами право 

оформляти їх не на всіх 
зареєстрованих осіб, 
а на тих, хто фактично 
проживає в квартирі.

«Право оформити субсидію 
не на всіх зареєстрованих осіб, 
а на тих, хто фактично проживає 
в квартирі, з 1 травня 2018 року 
збереглося. Держава йде назу-
стріч сім’ям, в яких прописані 
повнолітні діти, але вже багато 
років не проживають із батьками. 
І пропонує доходи тих, хто пропи-
саний, але фактично не проживає 
в квартирі, не враховувати при 
розрахунку розміру субсидії», – 
йдеться в повідомленні Мінсоц-
політики.

Депутати Верховної Ради 
ухвалили законопроект про 
трансплантацію органів. За 
словами авторів закону, в 
Україні щорічно гине від 40 
до 60 потенційних донорів 
на мільйон населення, що 
становить близько трьох 
тисяч донорів, які могли б 
врятувати життя 10 тисячам 
хворих.

«У парламенті здоровий 
глузд, зрештою, переміг попу-
лізм. І тепер кожен, хто потребу-
ватиме пересадки органа, зможе 
отримати потрібну операцію під 
наглядом держави та за рахунок 

Парламент України 
ухвалив закон «Про 
валюту». Цей документ 
має спростити життя 
українцям, які мають 
справу з іноземною 
валютою,  повідомляє 
«24 канал».

Закон «Про валюту» перед-
бачає такі зміни.

1. Бізнес та населення змо-
жуть самостійно вирішувати, 
коли і як проводити валютні 
операції, для цього не потріб-
но буде чекати дозволу регу-
лятора.

2. Закон скасує валютний 
контроль для операцій з купів-
лі та переказу валюти на суму 
до 150 тис. грн в еквіваленті.

3. Валютне інвестування. 
Відтепер для інвестицій за кор-
дон не потрібна буде індивіду-
альна ліцензія від НБУ. Відтак 
не треба подавати чималий 
пакет документів, ще й ризи-
кувати, що Нацбанк їх «не про-
пустить».

4. Закон продовжить макси-
мальний термін для розрахун-
ків за операціями експорту та 
імпорту товарів до понад 180 
днів. Експортерам не потрібно 
буде продавати виручку, а ку-
пувати валюту можна буде, не 
прив’язуючись до конкретного 
експортного контракту.

tavriya.ks.ua

СУБСИДІЯ – ЛИШЕ НА ТИХ, 
ХТО ПРОЖИВАЄ У КВАРТИРІ

подати заяву з проханням роз-
глянути на комісії питання про на-
рахування субсидій на фактичну 
кількість людей, які проживають 
у квартирі, підкресливши відпо-
відні слова. А також обов’язково 
надати документ, що підтверджує 
факт непроживання відповідної 
особи за цією адресою.

На підставі цієї заяви ор-
ган соцзахисту скеровує до 
помешкання цього заявника 
державного соціального інспек-
тора. Він складає акт обстежен-
ня матеріально-побутових умов 
проживання. Далі в органі соці-
ального захисту готують подання 
на комісію, яка ухвалює рішення.

ukranew
s.com

давно змінилися, пакети розкла-
даються вже за три роки.

«Це трішки роздуте питання, 
адже п’ять років тому поліетилен 
міг розкластися лише через 200 
років, альтернативи не було. Втім 
зараз продукція має добавку, зав-
дяки якій пакет розкладається 
впродовж трьох років. Тож уже 
такого гострого питання, як еко-
логічна катастрофа, немає. Понад 
те, економічно ми не готові відмо-
витися від поліетилену, бо немає 
альтернативи, яка буде економіч-
но комфортна. Варто враховува-
ти й те, що поліетилен – це лінія 
вторинної переробки. Єдине – не 
всі мережі готові переходити на 
поліетиленові екологічні пакети, 
адже їхня вартість на 25% вища. 
Тому варто не забороняти полі-
етиленові пакети, а ефективніше 
карати за виготовлення паке-
тів без добавки, що дозволяє їм 
швидко розкладатися», – поясни-
ла Наталія Чуль.

Підприємців просять пакувати товар у паперові торбини

Міністерство зазначило, що в 
такому випадку мешканець квар-
тири при оформленні субсидії в 
декларації про доходи у розділі 
«Склад сім’ї» має вказати родичів, 

які зареєстровані, але не живуть 
із одержувачем субсидії. Зокре-
ма, треба написати: «Зареєстро-
вані, але не проживають».

Разом із декларацією треба 

Хто проживає у квартирі, 
перевірятиме державний інспектор

5. Будуть послаблені санк-
ції щодо порушення валютного 
регулювання для експортерів 
та імпортерів.

6. Не потрібно буде реєстру-
вати в НБУ залучені з-за кордо-
ну кредити.

Однак лібералізація не 
означає відсутність контролю. 
НБУ та банки матимуть право 
вимагати від компаній та фізич-
них осіб документи про прове-
дені валютні операції, так само, 
як НБУ та ДФС перевірятимуть 
питання дотримання валют-
ного законодавства. Крім того, 
Нацбанк зможе встановити об-
меження, якщо побачить певні 
ризики на валютному ринку.

Закон передбачає 
скасування валютного 
контролю для понад 
40% операцій

На впровадження пілотного 
проекту виділено 112 млн грн

corruptua.org

держави й мати шанс на друге 
життя», – зазначає нардеп Ольга 
Богомолець.

Цей документ дозволяє впро-
ваджувати систему трансплан-
тології в Україні, передає «24 
канал». Закон вносить зміни до 
деяких законодавчих актів щодо 
трансплантації органів та інших 
анатомічних матеріалів людини. 
Зокрема, передбачає презумп-
цію незгоди – вилучення органа 
для трансплантації після смерті 
можливе тільки в разі письмової 
прижиттєвої згоди.

Дія документа не поширю-
ється на:

– донорство крові та її компо-
нентів і діяльність, пов’язану з їх 
використанням;

– трансплантацію статевих 
залоз, репродуктивних клітин та 
живих ембріонів, аутотрансплан-
тацію;

– імплантацію;
– вилучення анатомічних ма-

теріалів для діагностичних та на-
укових досліджень;

– діяльність банків пуповин-
ної крові, інших тканин і клітин 
людини згідно з переліком, за-
твердженим МОЗ;

– виготовлення біоімпланта-
тів та ксеноімплантатів.

Трансплантація органів в 
Україні за новим законом поч-
неться з 2019 року, а пілотний 
проект запрацює вже цьогоріч.

novynarnia.com
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Майбутнє належить медицині запобіжній. Ця наука, йдучи під руку з державністю, 
принесе безперечну користь людству. Микола Пирогов

  Інна СЕМЕНЮК
Луцький район

треба знати

цікаво

САМОЛІКУВАННЯ ШКОДИТЬ НИРКАМ 

ЯК УНИКНУТИ СТАРЕЧОГО СЛАБОУМСТВА

для людей

ВОЛИНЬ ОТРИМАЛА 
ВАКЦИНИ ПРОТИ 
КОРУ

компетентно

У молодих жінок 
нетримання 
переважно є 

наслідком складних 
пологів. Найчастіше 
проблема виникає після 
40 років. Жінка не може 
себе контролювати при 
чханні чи кашлі, навіть при 
незначних навантаженнях 
чи зміні положення 
тіла. Її життя поступово 
перетворюється на 
жахіття... Однак проблеми 
реально позбутися, 
причому досить швидко. 
Як це зробити, консультує 
головний лікар МЦ 
«Боголюби», акушер-
гінеколог, лікар першої 
категорії, кандидат 
медичних наук Вадим 
Петровський.

– Чому в жінок виникає проб-
лема нетримання сечі? 

– Найпоширенішим є стресове 
нетримання сечі: при покашлюван-
ні, при різкій зміні положення тіла та 
при інших видах не психологічного, 
а фізичного, рухового стресу. Такий 
вид нетримання сечі часто є одним 
із виявів пролапсу геніталій – опу-
щення й випадіння внутрішніх стате-
вих органів. Цей симптомокомплекс 
пов’язаний з деформацією або по-
шкодженням сполучної тканини, яка 
формує зв’язковий апарат, що під-
тримує положення матки. А оскільки 
матка і сечовий міхур розміщені по-
ряд, зміщення матки веде до пору-
шення роботи сечового міхура.

– Чому органи зміщуються?
– Це відбувається внаслідок 

травми зв’язкового апарату (може 
бути спричинено стрімкими, а та-
кож численними пологами, частою 

В Україні, зокрема й на Волині, 
триває спалах кору. Щодоби медики 
реєструють хворих у різних районах 
області. Найбільше випадків у 
Турійському, Ковельському, Камінь-
Каширському районах, містах Ковелі 
та Володимирі-Волинському.

Жодного хворого наразі не виявлено 
лише на території Любешівського району,  по-
відомляє Волинський обласний лаборатор-
ний центр МОЗ України.

На сьогодні в області зафіксовано 614 
хворих на кір. З початку року зареєстровано 
38 спалахів кору, з них 19 у загальноосвітніх 
школах (50%), по 2 в дитячих закладах і се-
редніх навчальних закладах (5,5%) та 15 в по-
буті (40%). Найбільшу кількість спалахів заре-
єстровано в Ковелі, уражено 77% шкіл міста 
(10 із 13), де фіксують від 3 до 21 захворілих. 
З метою стабілізації ситуації триває здійс-
нення профілактичних та протиепідемічних 
заходів.

Єдиним захистом проти кору є щеплення. 
Якщо вашій дитині виповнилося 1 рік, 6 років, 
або якщо вона пропустила свою дозу вакци-
ни, негайно надолужуйте. Наразі на Волині 
наявна достатня кількість вакцини «Пріорикс» 
бельгійського виробництва – 51 586 доз. Вона 
дозволена до використання в країнах Євро-
пейського Союзу і її якість підтверджена Все-
світньою організацією охорони здоров’я.

Протипоказання – вагітність або алер-
гія на вакцинацію в минулому. Лише висока 
температура (вище за 38°C) чи серйозне за-
хворювання є приводом відкласти щеплення. 
Якщо ви або ваша дитина невакциновані й ви 
підозрюєте, що могли контактувати з потен-
ційно хворим, потрібно негайно звернутися 
в поліклініку для проведення щеплень. Що 
швидше – то краще.

Якщо вас турбують болі в попереку, 
не відкладайте візит до лікаря. Це 

може бути симптомом сечокам’яної 
хвороби – утворення ниркових 
каменів усередині тіла. Нирковий 
камінь – тверда маса кристалів, які 
можуть утворюватися в нирках, 
сечоводах, сечовому міхурі або 
сечовипусковому каналі. Пам’ятайте, 
що самолікування – не той шлях, який 
виведе вас до одужання.

Здоров’я нирок допоможуть вберегти прості 
щоденні правила профілактики.

Активне життя. Фізичні навантаження допо-
магають нормалізувати артеріальний тиск, покра-
щити мікроциркуляцію крові та зменшити ризик 
хронічних хвороб нирок.

Менше солі й цукру, більше овочів та фрук-
тів. Збалансоване харчування й підтримка ваги 
у нормі – це одна з головних умов профілактики 
діабету, серцево-судинних захворювань та хро-

нічних хвороб нирок.
Пийте воду. Щоб нирки працювали як слід, по-

трібно пити достатньо води. Добова норма спожи-
вання рідини для кожної людини залежить від ба-
гатьох факторів: фізичного навантаження, клімату, 
загального стану здоров’я. Доросла людина з вагою 
70-75 кг у середньому потребує 2800-3000 мл ріди-
ни (включаючи усі рідкі страви, напої тощо), однак 
орієнтуватися варто на відчуття спраги.

Відмовтеся від куріння. Цигарки є однією із 
причин зменшення кров’яного потоку до деяких 
частин нирок, а відтак вони гірше працюють.

Проходьте профілактичні огляди й не вда-
вайтеся до самолікування. Раннє виявлення 
ниркової недостатності має вирішальне значен-
ня, оскільки це дозволяє розпочати лікування до 
того, як почнуть розвиватися незворотні наслідки 
та ускладнення.

Контролюйте артеріальний тиск. Високий 
артеріальний тиск є однією з найпоширеніших 
причин розвитку захворювань нирок.

Академік Бехтєрєв, який усе життя 
вивчав діяльність людського мозку, 
казав: «Велике щастя померти, не 
розтративши на дорогах життя 
розум, отримають лише 20% людей». 
Щоб увійти у ці 20%, доведеться 
постаратися. І вчасно реагувати на 
«дзвіночки», які сповіщають про 
перші вияви слабоумства. Ось деякі 
ознаки, які свідчать: пора працювати 
над собою. 

1. Ви стали хворобливо сприймати кри-
тику, а самі часто критикуєте інших. 

2. Ви не хочете навчатися нового. На робо-
ті вас іноді паралізує потреба опанувати нову 
комп’ютерну програму чи нову стратегію.

3. Ви стали помічати, що все частіше про-
мовляєте: «А ось раніше...». Пригадуєте давні 
часи, ностальгуєте за ними. 

4. Ви можете довго розповідати про 
щось, незважаючи на те, що співрозмовнику 
це нецікаво. Головне, що цікаво вам.

5. Вам важко зосередитися, коли читаєте 
серйозну літературу. Мозок лінується і вже 
не хоче робити те, що потребує високої кон-
центрації уваги. 

6. Іноді вам важко підбирати слова, коли 
говорите. Ви не відразу пригадуєте якесь 
знайоме слово.

7. Ви стали обговорювати питання, на 
яких не знаєтеся. Наприклад, політику та 
економіку. Вам здається, що ви так добре 

володієте темою, що хоч завтра могли б ста-
ти успішним бізнесменом або ж навіть пре-
зидентом. 

8. Обираючи між новим і звичним, ви 
зупинитеся на другому. Віддасте перевагу 
прочитанню старої книги чи перегляду ста-
рої комедії, ніж візьмете до рук нову книгу 
чи знайдете новий фільм. 

9. Ви стали надавати великого значення 
ритуалам. Наприклад, щоранку п’єте каву з 
канапками і переглядаєте новини. Якщо щось 
зміниться, це виб’є вас із колії на весь день. 

10. Іноді ви помічаєте, що стали читати 
іншим нотації. Тираните й ображаєте тих, 
хто поряд. Причому не зі зла, а тому, що так 
краще для них. 

зміною статевих партнерів, важ-
кою фізичною працею або велики-
ми фізичними навантаженнями у 
спортсменів тощо). Також це явище 
може бути пов’язане зі «старінням» 
зв’язкового апарату. Це спричи-

нено гормональними змінами, які 
відбуваються в організмі жінки у 
віці близько 50 років. У результаті 
зв’язки втрачають свої властивості, 
пластичність і тургор. Тож усе, що 
вони підтримували, під дією сили 

дня і в неї зникає проблема нетри-
мання сечі. Але при цьому важливо 
обмежити фізичні навантаження 
упродовж чотирьох місяців. 

– Що ще варто знати жінці про 
цю операцію?

– Єдиний недолік цієї операції – 
висока вартість: сам протез коштує 
близько 700 у. о. Але зважаючи на 
те, якого дискомфорту завдає жін-
ці нетримання сечі (а це ходіння 
у памперсі, розвиток вторинних 
запальних захворювань, цистити, 
уретрити, хронічні пієлонефрити – 
страждає вся сечостатева система), 
краще зібрати потрібну суму, при-
дбати протез, зробити операцію в 
досвідченого хірурга й назавжди 
забути про проблему. 

– Чи можна якимось чином 
зміцнити сполучну тканину, 
зв’язковий апарат, щоб запобіг-
ти генітальному пролапсу й не-
триманню сечі?

– Звісно, можна. Скажімо, в Єв-
ропі дуже поширена практика, коли 
жінкам у період менопаузи призна-
чають замісну гормональну тера-
пію. Ці препарати приймають де-
сятками років, і вони підтримують 
жіноче тіло у відносній молодості. З 
організму не вимиваються кальцій, 
колаген, еластин та інші речовини. І 
в результаті жінки дуже довго пере-
бувають у гарній формі.

У нас прийом гормональних 
препаратів у клімактеричному пе-
ріоді не дуже поширений, тому 
жінки швидше старіють. Причому 
це старіння виявляється не тільки 
зовні, а й зсередини. Старіють усі 
органи: від шкіри до зв’язкового 
апарату. Цей процес можна і треба 
сповільнювати. 

Для зміцнення зв’язкового апа-
рату також рекомендовано трену-
вати м’язи промежини, виконуючи 
вправи Кегеля. Ефект буде, якщо 
займатися систематично. Вправи 
варто робити кожній жінці після 40 
років. Цей фітнес дуже важливий 
для жіночого здоров’я.

тяжіння починає опускатися дони-
зу, а потім випадає.  

Щодо сечового міхура, то він ле-
жить у тазовому дні, ніби в гамаку. І 
коли одна зі стінок цього «гамака» 
проривається, сечовий міхур змі-
щується і не виконує своїх функцій. 
Звідси й нетримання сечі.

– Чи можна якимось чином 
позбутися нетримання?

– На сьогодні ефективним ме-
тодом усунення нетримання є 
протезування сечового міхура за 
допомогою аллотрансплантата, 
так званого ситечка. Спеціальну 
стрічку-ситечко проводять через 
структури таза й вона підтримує 
сечовий міхур у потрібному поло-
женні. Таке хірургічне втручання є 
високоефективним. Операція дає 
дуже хороший результат!

– Скільки часу пацієнтці дове-
деться провести у лікарні?

– Це, по суті, операція одно-
го дня: сьогодні жінка прийшла, а 
зав тра йде додому. Тобто вона стає 
здоровою практично наступного 

Головний лікар МЦ «Боголюби» Вадим Петровський

bogolybu.com
.ua Луцький р-н, с. Тарасове, 

вул. Лісова, 1б
(0332) 20-07-02 
(099) 44-55-404
(067) 851-79-38

bogolubu@gmail.com
www.bogolybu.com.ua

saude.um
com

o.com
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НЕТРИМАННЯ СЕЧІ: 
ПРОБЛЕМА, ЯКУ МОЖНА 
УСУНУТИ ЗА ОДИН ДЕНЬ

Болі в попереку можуть 
сигналізувати про 
сечокам’яну хворобу
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дешево і дієво школа агронома

абетка для батьків

ДОМАШНІЙ 
ЛИМОНАД – 
ЦЕ ДУЖЕ СМАЧНО

У літню спеку 
завжди хочеться 

пити. Магазинні соки, 
сильногазовані напої, 
лимонади – не 
найкращий варіант 
утамувати 
спрагу. Однак є 
альтернатива – 
домашній лимонад. Напій, 
у якому нема барвників, 
консервантів, підсилювачів 
смаку, ароматизаторів тощо, з 
яких повністю складаються напої 
промислового виробництва.

ЛИМОНАД ІЗ КОРИЦЕЮ
• 2-3 лимони • 1 л води 
• 150-200 г цукру • паличка кориці

Лимони обібрати, розрізати навпіл 
та вичавити сік. Воду закип’ятити, дода-
ти паличку кориці, цедру лимона, цукор 
і все ретельно перемішати. Охолодити й 
процідити. За бажанням додати тертий 
корінь імбиру.

МАЛИНОВИЙ 
• 500 мл малинового соку 
• 500 мл мінеральної води 
• 1-2 гілочки м’яти • півлимона

Очищений від шкірки, промитий і 
розрізаний лимон вичавити в склянку. 
Охолодити малиновий сік, додати до 
нього мінеральну воду й сік лимона. Пе-
ремішати і прикрасити м’ятою.

ЯБЛУЧНИЙ 
• яблучний сік – 1 частина 
• сік смородини – 1 частина 
• вода проста або газована – 
2-3 частини  • лимон або лайм – 1 шт. 
• цукор до смаку 

Для основи спочатку перемішати 
яблучний і смородиновий соки, питну 
воду. За бажанням підсолодити. В охо-
лоджений напій додати нарізаний ски-
бочками лайм.

АПЕЛЬСИНОВИЙ 
• 250 мл апельсинового соку 
• 750 мл газованої води 
• 1 лимон  • 4-5 скибочок апельсина

Обібрати лимон, вичавити з нього 
сік і додати в посудину з охолоджени-
ми апельсиновим соком і мінеральною 
водою. Розлити в келихи й прикрасити 
апельсиновими дольками.

ПРЯНИЙ 
• по 2 гілочки м’яти, тархуну, базиліку
• 5 лимонів • 500 мл води 

Лимони обібрати й вичавити сік. 
Трави посікти та додати лимонну цедру. 
Закип’ятити воду, додати лимонний сік і 
трави. Коли трави настояться, проціди-
ти й розлити в келихи.

корисні рецепти

ТИРСА ЗАМІСТЬ ДОБРИВА

смакота

ЗАПЕЧЕНА РУЛЬКА

ЗАПИВАТИ ЇЖУ МОЖНА І ТРЕБА

ЩОБ ШКІДНИКИ 
НЕ ЗНИЩИЛИ 
ТОМАТІВ

Приготували 
найсмачніший у 
світі борщ, а ці діти 

знову відмовляються 
його їсти? Рахують 
кожну морквинку в 
тарілці та вимагають на 
заміну морозиво, ще й із 
шоколадом? Любов до 
здорової їжі не завжди 
одразу оселяється у серці 
дитини. Хороша новина 
в тому, що наші харчові 
звички – це результат 
навчання. Ось сім порад, 
як заохотити дитину до 
здорового харчування.

Привчайте дітей до різних 
смаків. Щоб звикнути до нових 
продуктів, дітям інколи потрібно 
скуштувати їх 7-12 разів. Не вар-
то змушувати малюків їсти овочі. 
Достатньо того, щоб вони завжди 
були доступними, і діти бачили, 
що ви самі це їсте. Колись-таки 
цікавість візьме гору, і дитина 
спробує, а потім звикне до пов-
ноцінного раціону. Діти мають 
їсти корисні продукти свідомо. 
Не поєднуйте в одній страві 
улюб лені та нові компоненти – 
інакше нове дитина не їстиме. 

Їжте разом та без телевізора. 
Діти, які харчуються разом зі сво-

єю сім'єю, зазвичай їдять більш 
здорову їжу. Вони менш схильні 
голодувати та мають менші ризи-
ки набрати зайву вагу. Важливо 
також навчати дитину їсти у від-
повідному середовищі. Наприк-
лад, діти, які їдять перед телеві-
зором, схильні до вибору менш 
безпечних та корисних продук-
тів. Дослідження свідчать, що 
саме ця звичка може призвести 
до переїдання та підвищеного 
ризику ожиріння у дітей. 

Встановіть регулярний ре-
жим харчування. Це стосується 

і сніданку, обіду та вечері, і про-
міжних перекусів. Режим харчу-
вання має стати рутинним для 
вашої дитини.

Не використовуйте їжу як 
нагороду чи покарання. Не 
«розплачуйтесь» морозивом за 
спожиту броколі. Такі хабарі не 
сприяють здоровим харчовим 
звичкам. Їжа – насамперед дже-
рело поживних речовин та енер-
гії для нашого організму.

Стежте, щоб дитина пила до-
статньо води. Рекомендації щодо 
питного режиму для дітей:

– діти 1-4 років: від 2-4 скля-
нок;

– 4-8 років: 5 склянок;
– 9-13 років: 7-8 склянок;
– 14 і старші: від 8 до 11 скля-

нок.
Денну норму води дитина 

може отримати не тільки спо-
живаючи воду, але і з харчових 
продуктів. Запивати їжу можна і 
треба. Вживання води під час їди 
допомагає травленню і запобігає 
зневодненню та закрепам.

Обмежте їжу з великою кіль-
кістю калорій, жиру, цукру та солі 
й пропонуйте альтернативу. Це 
стосується солодощів, чипсів, 
солодких газованих напоїв та ін-
ших продуктів, бідних на поживні 
речовини і з високим рівнем ка-
лорійності. Крім порожніх кало-
рій, вони містять ароматизатори, 
що привчають дітей до сильних 
штучних смаків. Порівняно з 
ними, звичайна та корисна їжа 
вже не так смакуватиме.

Альтернативними солодоща-
ми можуть стати свіжі та сухі фрук-
ти, десерти на основі горіхів, сиру, 
несолодкі йогурти, узвари та смузі. 

Остання, але найголовніша 
порада – будьте прикладом для 
своїх дітей. Вони всього навча-
ються у вас.

uam
odna.com

Дачники навчилися застосовувати 
тирсу із користю. Перепрілий 

матеріал можна використовувати без 
застережень, а от свіжу тирсу слід 
підготувати. 

Розкладіть на землі поліетиленову плівку, 
висипте на неї відро тирси. Посипте 200 г се-
човини й вилийте відро води. Зверху накрий-
те поліетиленом і притисніть цеглинами на 
два тижні. Після того як тирса «дозріє», поси-
пайте нею землю шаром 3-5 см, перемішуючи 
з деревним попелом. 

Особливо люблять таку мульчу полуни-
ці – ягоди завше чисті, не підгнивають, торка-
ючись землі. Наприкінці сезону землю пере-
копують разом із тирсою. 

Тирса здатна затримувати вологу в ґрунті, 
сповільнювати зростання бур’янів, запобігати 
ерозії та розмиванню ґрунту, вберегти землю 
від перегріву, не допустити утворення твер-
дої кірки на поверхні. Тирса захищає рослини 

від збудників хвороб, які є у землі й потрапля-
ють на листя під час поливання. Також мульча 
стимулює утворення розгалуженої кореневої 
системи рослини.

Поєднавши тирсу з гноєм, дачники отри-
мують прекрасне добриво. На кубометр тирси 
беруть 100 кг коров’яку й 10 кг пташиного по-
сліду. Суміш має «дозріти» протягом року. Пе-
ріодично компост поливають водою, здобрю-
ють сіном, травою, листям. Зверху добриво 
краще накрити, щоб дощі не вимили корисні 
речовини. Замість гною можна використову-
вати курячий послід, сечовину. Для збагачення 
компосту згодяться відходи з кухні, не зайвою 
буде і звичайна земля з городу – вона допомо-
же черв’якам збагатити добриво киснем. На 
кубометр тирси беруть 2-3 відра землі.

Стежинки, вимощені тирсою, мають при-
вабливий і охайний вигляд. Спресовуючись, 
вони запобігають зростанню бур’янів. Поси-
пані у міжряддя, захищають рослини від пе-
ресихання. 

ТИРСА ДЛЯ РАННЬОЇ КАРТОПЛІ 
Щоб смакувати бульбою раніше за сусідів, 

коренеплоди вирощують у ящиках з тирсою. 
Спочатку бульбу пророщують на світлі. Тирсу 
змочують і засипають у ящики шаром 10 см. 
Викладають картоплю паростками догори. 
Присипають тирсою на 2-3 см. Підтримують 
вологість тирси, обприскуючи водою. Коли 
паростки досягнуть 6-8 см, картоплю виса-
джують у лунки й повністю засипають зем-
лею. Зверху настилають сіно чи солому, або ж 
накривають агроплівкою. 

tem
aretik.com Перед висаджуванням розсади на 

постійне місце бажано обробити 
ї ї коріння розчином «Престижу». 
Препарат захистить рослини від 
основних хвороб та всіх видів 
шкідників. Щоб отримати розчин 
потрібної концентрації, візьміть 
звичайний медичний шприц: на літр 
води потрібно додати 2 кубики 
препарату.

Обробляють розсаду помідорів (тома-
тів), капусти, баклажана й перцю. Залежно 
від того, скільки розсади препарат розво-
дять у потрібній кількості води. Працюва-
ти треба неодмінно в гумових рукавич-
ках, щоби препарат не потрапив на шкіру 
(він токсичний і шкідливий для людського 
здоров'я).

Корені розсади потрібно занурити 
в ємність з розчином і залишити там на 
6-8 год. Для цього використовують не-
глибокі широкі тази, заповнені на висоту 
8-10 см, зважаючи, наскільки потужна ко-
ренева система у розсади. Якщо час під-
ганяє, замочування можна скоротити до 
5 год, але не менше. Інакше рослина не 
встигне увібрати розчин, захисний ефект 
ослабне, буде недостатнім.

«Престиж» надійно захищає капусту 
від хрестоцвітої блішки, томати й бакла-
жани – від колорадського жука, перець – 
від попелиці, павутинного кліща, інших 
шкідників. Препарат запобігає розвитку 
фітофторозу в пасльонових, іншим хво-
робам перцю, капусти, плодових і овочів. 
Сюди входять антистресові добавки для 
стимуляції розвитку й зростання рос-
лин. Складові препарату не передаються 
плодам, залишаючись у стеблах, а через 
40 днів розщеплюються.

Коли захисна дія вичерпається, по-
чинають зав'язуватися плоди. Тоді для 
захисту врожаю потрібно буде викорис-
товувати біопрепарати. 

Свиняча рулька, запечена зі спеціями в 
духовці, – відмінний варіант святкової 
страви. Ця частина свинячої туші 
дуже багата на унікальні желювальні 
речовини, які потрібні для правильної 
роботи наших суглобів, містить велику 
кількість вітаміну В12, заліза й цинку.

Рулька свиняча, 2 морквини, 4 зубці часнику, 
50 г меду, 2 корінці селери, стручок перцю 
чилі, 2 цибулини, мелений чорний перець 
і паприка, 50 мл олії, 1 ч. ложка суміші 
французьких трав. 

Рульку перед приготуванням треба ре-
тельно пошкрябати гострим ножем і добре 
промити під проточною водою. Спочатку її 
відварюють протягом двох годин у пересоле-
ній воді зі спеціями. Гурмани зазначають, що 
страва виходить дуже смачною, якщо відвари-
ти її в темному пиві. М'ясо дістати з бульйону 

й охолодити. Тим часом приготувати соус – у 
невеликій мисочці змішати мед і олію, додати 
подрібнені цибулю й часник, дрібно поріза-
ний перець чилі, спеції і трохи крупної солі.

Форму для запікання вистелити фольгою, 
викласти на неї  рульку і змастити підготов-
леним соусом. М'ясо загортати у фольгу нема 
потреби,  це роблять тільки тоді, коли рульку 
попередньо не відварили.

Запікати м’ясо в розігрітій духовці за 200°С 
близько півгодини, поки не з'явиться золота-
ва скоринка. За бажанням рульку можна пе-
ревернути й запекти з іншого боку. Подають 
м'ясо, порізавши на порційні шматки.

sovkusom
.ru

СМАЧНО

я
и, 
ої,

Напій,
иків

з

т
з

з

д

з

garden-zoo.ru

Наші харчові звички – це результат навчання

Мульчу з тирси люблять полуниці

Правильна обробка – 
запорука доброго врожаю
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За кожною великою любов’ю стоїть велика історія. Фільм «Щоденник пам’яті»

№ 20 (119)  24 травня 2018 року

ВІВТОРОК 29 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, 11.05, 14.20, 15.10, 
00.10, 02.00 Погода

09.35, 19.55 Д/ц 
«Неповторна природа»

10.45 Телепродаж
11.10 Д/ц «Столика 

Японія»
12.00 Д/ц «Смаки Культур»
13.10 :РадіоДень
13.40, 03.45 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, 04.05 Світло
18.00 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
19.25 Д/с «Шамварі: 

територія диких тварин»
20.30 Наші гроші
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Іспанська 

легенда»
23.15 Д/с «Дивовижні 

міста світу»
01.10, 05.05 Розсекречена 

історія
02.05 Д/ц «Незвичайні 

культури»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.00 Зона ночі
04.00 Абзац
05.49, 07.59 Kids Time
05.50 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»
08.00 Т/с «Меліса та 

Джой»
11.40 Т/с «Підступні 

покоївки»
16.40, 19.00 Заробітчани
21.00 Аферисти в мережах 

16+
22.10 Від пацанки до 

панянки 16+

НОВИЙ КАНАЛ
06.55 Все буде добре! 12+

08.20 Все буде смачно!

10.20 МастерШеф 12+

12.50 Хата на тата 12+

15.55 Все буде добре!

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

20.00 ЕксперименТИ 16+

22.40 Давай поговоримо 

про секс 16+

00.35 Один за всіх 16+

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15, 01.35 «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»
02.20 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
11.30, 04.20 Реальна 

містика
12.30 Т/с «Черговий лікар 

– 4»
14.30, 15.30 Х/ф «Фото 

на недобру пам’ять»
17.10 Т/с «Жіночий лікар»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Х/ф «Бестселер за 

коханням»
23.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.40, 14.00 Правда життя
08.40, 22.30 Диво-

винаходи
09.30 Акули Фіджі
10.20 Природа сьогодення
11.20 Легендарні замки 

України
12.20 Жертви краси
13.10, 01.30 Містична Україна
15.00, 21.40 Річкові 

монстри
16.00, 20.50 Мистецтво 

виживання
16.50 Війна хижаків
17.50 Секретні території
18.40 Речовий доказ
23.20 Бойові сили
00.20 Шалена подорож

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, 00.10, 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, 21.25 Т/с «Між 

нами, дівчатами»
22.20 Х/ф «Джентльмени 

удачі»
00.20, 02.05 Х/ф 

«Небезпечні сни»

1+1

05.45 «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, 12.25, 20.40 Т/с 
«Лінія світла»

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

«Речдок»
18.00, 19.00, 03.50 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 04.35 «Подробиці»
00.55 Х/ф «Туз»
02.35 «Орел і Решка. 

Шопінг»
05.15 «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, 17.35, 21.25 Т/с 

«Пес-2»
12.10, 13.20 Х/ф 

«Секретні агенти»
15.00, 16.20 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
16.35, 22.40 Т/с «Копи на 

роботі»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.40 Х/ф «Історія 

лицаря»
02.05 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
02.45 Т/ф «Капітан Немо»
04.00 Скарб нації

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Нове вбрання 

короля»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00 Чотири весілля
13.00, 21.00 Т/с «Догори 

дриґом»
14.00, 03.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 02.30 Панянка-

селянка
18.00 Казки У Кіно
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Готель Галіція
23.00 Т/с «Якось у казці»
01.30 Найкращий ресторан 

з Русланом Сенічкіним
05.40 Корисні підказки

ТЕТ
07.00, 07.35, 08.05, 08.35 

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

19.00 Новини
09.00 Д/с «Незвідані 

шляхи»
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 «Жива ватра»
18.31 Д/с «Незвичайні 

культури»
19.48 Серіал «За 

службовим обов’язком»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 М/ф «Суперкнига»
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 «Тачки»
10.00 Т/c «Справа Дойла»
10.50, 18.30, 19.05, 20.50 

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 «Престиж»
15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Тачки»
16.00 Джем
18.00 На Часі 18.00
19.00, 20.45 Вголос
19.15 Відкрита влада. 

МІСТО
21.00 На Часі 21.00
23.30 На Часі 18.00. 

Повтор
00.30 Глобал 3000
01.00 «Престиж»
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
03.00 Т/c «Справа Дойла»
03.45 Топ Нет
04.00 Дзеркало історії
05.00 Заручники свободи
05.30 Відділ кадрів

06.00 Мультфільми
08.00, 02.35 «Облом.UA.»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.25 «Загублений 

світ»

2+2 12.55 «Нове Шалене відео 
по-українськи»

15.40 Х/ф «Інферно»
19.25 Т/с «Ментівські 

війни. Одеса-2»
20.25, 22.00 Т/с «Касл»
23.40 «Нове Шалене відео 

по-українськи» Фільм «Бестселер за коханням»

21:30

m
y-hit.org

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

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

03.00 Новини
09.30, 16.25, 23.00, 03.45, 

04.55 Погода
09.35 Х/ф «Святий 

Августин»
11.20 Телепродаж
11.40 М/ф «Пісня моря»
13.20 Х/ф «Чарівник 

країни мрій»
16.35 Д/ц «Неповторна 

природа»
17.05 Арсена Мірзояна
18.00, 00.35 Інформаційна 

година
19.00 з Майклом Щуром
19.40 До справи
20.15, 01.30 Війна і мир
21.30 Т/с «Іспанська 

легенда»
23.10 Д/с «Дивовижні 

міста світу»
00.10 Перша шпальта
01.10, 03.25 
02.10 Д/ц «Незвичайні 

культури»
03.50 Лайфхак 

українською
04.05 Світло
05.05 Розсекречена історія

06.20 Х/ф «Шанс на 
кохання»

10.00 Т/с «Дівчина з 
персиками»

13.50 Т/с «Горизонти 
кохання»

17.40 Х/ф «Джентльмени 
удачі»

19.30, 05.35 «ТСН»
20.15 Х/ф «Швидкість»
22.30 Х/ф «Швидкість – 

2: Круїз під контролем»
01.00 Х/ф «Кур’єр з 

«Раю»
02.10 Х/ф «Після тебе – 

нікого»

05.55 «Мультфільм»
06.15, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

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

і пекло»
10.00 Х/ф «Бережись 

автомобіля»
11.50, 12.25 Х/ф «Два 

Івани»
12.00, 17.40 Новини
16.10 «Чекай мене. 

Україна»
18.00, 19.00, 03.50 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 04.35 «Подробиці»
20.40 Т/с «Лінія світла»
00.50 Х/ф «Блеф»
02.35 «Орел і Решка. 

Шопінг»
05.15 «Top Shop»

05.25, 04.10 Скарб нації
05.30, 04.20 Еврика!
05.45, 19.20 Надзвичайні 

новини
06.35 Факти тижня. 100 

хвилин
08.45 Надзвичайні 

новини. Підсумки
09.40 Я зняв!
10.40, 13.10 Х/ф «Снігова 

королева»
12.45, 04.25 Факти
14.15 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна»
16.25 Х/ф «Іноземець»
18.45 Факти. Вечір
20.10 Т/с «Пес-2»
22.10 Т/с «Копи на роботі»
23.10 Х/ф «Святий»
01.30 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
04.50 Т/с «Відділ 44»

06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Банда 

Тигрокачка»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00 Чотири весілля
13.00, 21.00 Т/с «Догори 

дриґом»
14.00, 03.20 Віталька
15.30 Х/ф «Бібліотекар: У 

пошуках списа»
17.15 Х/ф «DZIDZIO 

Контрабас»
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Готель Галіція
23.00 Т/с «Якось у казці»
01.30 Найкращий ресторан 

з Русланом Сенічкіним
02.30 Панянка-селянка
05.40 Корисні підказки

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

09.00 «Енеїда»
13.30 «Візитівки 

Полтавщини»
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 «В Україні»
17.36 Д/ф «Волинянин»
18.31 Д/с «Незвичайні 

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

Сурдопереклад

07.15 Все буде добре!
08.40 Все буде смачно!
09.40 Світами за скарбами 

12+
11.45 Х/ф «Вам і не 

снилося»
13.30 Битва екстрасенсів 

16+
15.55 Все буде добре! 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19.55, 22.40 Слідство 

ведуть екстрасенси 16+
23.35 Один за всіх 16+

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «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»
22.50 Х/ф «Кохання з 

перешкодами»
00.50 Х/ф «Татусі без 

шкідливих звичок»
02.35 «Нічне життя»

03.00, 01.55 Зона ночі
04.40 Абзац
06.39, 07.59 Kids Time
06.40 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»
08.00 М/ф «Планета 

скарбів»
09.50 Т/с «Бібліотекарі»
13.10 Х/ф «Дорожна 

пригода»
15.00 Х/ф «Дорожна 

пригода 2»
17.00 Х/ф «Надто крута 

для тебе»
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.30 Таємний агент. 

Пост-шоу
00.00 Х/ф «Старе 

загартування»

06.00 Події тижня з 
Олегом Панютою

07.00, 02.50 Зірковий шлях
08.45 Т/с «Каблучка з 

бірюзою»
12.20, 15.20 Т/с «Дружина 

за обміном»
15.00, 19.00, 02.10 

Сьогодні
16.30, 19.40 Т/с «Півкроку 

до сім’ї»
21.00 Х/ф «Фото на 

недобру пам’ять»
23.00 Х/ф «Казка казок»
01.40 Телемагазин
04.40 Реальна містика

06.00 Бандитська Одеса
07.40 Брама часу
10.10, 18.30 У пошуках 

істини
11.00 Бойові сили
12.30 Таємниці Хреста
14.30 Секретні території
15.30 Природа сьогодення
17.30 Річкові монстри
21.00 Боїнг 747: революція
23.00 Мегаяхти
23.50 Шалена подорож
00.40 Речовий доказ
01.30 Україна: забута 

історія
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НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 М/ф «Суперкнига»
06.30 Волинський 

портрет
07.00 Новини «На Часі» 

Підсумки тижня
07.30 На Часі. Неділя. 

Повтор
08.00 Новини «На часі». 

Підсумки тижня
08.30 Завтра сьогодні
09.00, 15.00 В гостях у 

Добрячка
09.20 Англійські Класи
09.30 М/с «Тачки»
10.00, 19.15, 03.00 Т/с 

«Справа Дойла»
10.45, 18.30, 19.10, 20.00 

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

покоївка»

АВЕРС 13.30 Євромакс
14.00 «Мелодії гарного 

настрою»
15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Тачки»
16.00 Джем
18.00 На Часі 18:00
18.45, 21.30, 00.00, 02.30 

Новини «На Часі»
19.00 Вголос
20.10 Тайм з Кварцяним
21.00 На Часі 21.00
23.30 На Часі 18:00. 

Повтор
00.30 У фокусі Європа
01.00 «Мелодії гарного 

настрою»
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
03.45 Топ Нет
04.00 Дзеркало історії
05.00 Заручники свободи
05.30 Відділ кадрів

06.00 Мультфільми
08.00 «Він, вона та 

телевізор»
09.15 «ДжеДАІ. 

Дайджест»
11.15 «Загублений світ»
15.15 Х/ф «Втеча»

2+2 17.15 Х/ф «Самоволка»
19.25 Т/с «Ментівські 

війни. Одеса-2»
20.25, 22.00 Т/с «Касл»
23.40 Х/ф «Поцілунок 

дракона»
01.25 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.40 «Облом.UA.»

НТН

06.45 Х/ф «Сім днів до 

весілля»

08.30 «Свідок. Агенти»

09.05 Т/с «Банкірші»

16.50 Х/ф «Танцюрист 

диско»

19.30, 00.45 Т/с 

«Альпійський патруль»

22.15 Т/с «Кулагін та 

партнери»

02.30 «Випадковий 

свідок»

03.00 «Речовий доказ»

НТН

05.00, 04.55 «Правда 
життя. Професії»

06.00 «Легенди 
бандитської Одеси»

07.00 Х/ф «Нічний 
патруль»

08.55 Х/ф «Зупинився 
потяг»

10.40 «Кримінальні 
справи»

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

12.50, 03.25 «Речовий 
доказ»

15.10, 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 «Афера Томаса Крауна»

14:15

kinoprofi .org

ЛЮКА БЕССОНА 
ЗВИНУВАЧУЮТЬ У 
ЗҐВАЛТУВАННІ

59-річного французького 
режисера Люка Бессона 

звинувачують у тім, що він одурманив 
27-річну акторку якимсь препаратом, 
а коли вона знепритомніла, вчинив 
над нею сексуальну наругу.

Ім’я жертви, яка по-
дала заяву до поліції, 
офіційно не оголошують. 
Але видання Le Figaro 
повідомляє, що це Сенд 
Ван Рой, відома за філь-
мом «Валер’ян і місто ти-
сячі планет».

Вона перебувала у 
стосунках з Бессоном 
упродовж двох років. 
Жінка стверджує, що зу-

стрічалася з ним з професійних причин.
Поліція розпочала розслідування, але 

режисера поки не допитали, оскільки він 
перебуває за кордоном. Адвокат Бессона 
запевнив, що кінодіяч ніколи не поводився 
з жінкою неналежним чином.

скандал

ЛУЧАНКА ПЕРЕМОГЛА 
В «КАРАОКЕ НА 
МАЙДАНІ»

Співачка з Луцька Катерина 
Гулюк перемогла у 1008 випуску 

музичного шоу «Караоке на Майдані». 
Це улюблене музичне шоу країни, яке 
давно завоювало звання народного.

«Ура! Солістка гурту «Шанс-Music» Катя 
Гулюк перемогла у «Караоке», – написав в 
інтернеті  шоумен Сергій Скулинець.

Дівчина впевнено завоювала прихиль-
ність глядачів виконанням «Пісні про руш-
ник» та хіта «Україна – це ти» Тіни Кароль.

«Я не очікувала, що приїду сюди і пере-
можу в «Караоке на Майдані». Навіть поду-
мати про це не могла», – зізналася вона. 

Лучанка виграла телевізор. На біс дів-
чина заспівала пісню Дмитра Монатика «Ты 
так особенна». 

телешоу

karaoke.stb.ua

podrobnosti.ua
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ЧЕТВЕР 31 травня

СЕРЕДА 30 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, 10.45, 14.20, 15.10, 
16.55, 17.50 Погода

09.35, 19.25 Д/ц 
«Неповторна природа»

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

хроніки»
12.00 Д/ц «Смаки Культур»
13.10 :РадіоДень
13.40, 03.45 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 Інформаційна година
19.00 Д/с «Дешевий 

відпочинок»
20.30 Складна розмова
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Іспанська 

легенда»
23.15 Д/с «Дивовижні 

міста світу»
01.10, 04.05 Світло
02.05 Д/ц «Незвичайні 

культури»
05.05 Розсекречена історія

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.05 Зона ночі
04.10 Абзац
05.59, 08.14 Kids Time
06.00 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
02.00 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.45, 15.55 Все буде 

добре!
08.05 Х/ф «Чоловіча 

інтуїція»
10.15 Х/ф «Добігти до 

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

Нова історія»
20.00, 22.40 МастерШеф. 

Кулінарний випускний 
12+

23.35 Один за всіх 16+

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15, 01.40 «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»
02.20 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
11.30, 04.00 Реальна 

містика
12.30 Т/с «Черговий лікар 

– 4»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
20.50 Х/ф «Справжній 

дід»
23.30, 02.00 Т/с «CSI: Нью-

Йорк»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса
07.40, 14.00 Правда життя
08.40, 22.30 Диво-винаходи
09.30 Невідомі пінгвіни
10.20 Природа сьогодення
11.20 Ілюзії сучасності
12.20 Органи на експорт
13.10, 01.30 Містична 

Україна
15.00, 21.40 Річкові 

монстри
16.00, 20.50 Мистецтво 

виживання
16.50 Війна хижаків
17.50 Секретні території
18.40 Речовий доказ
23.20 Бойові сили
00.20 Шалена подорож
02.20 Скептик

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20, 12.45 

«Одруження наосліп»
14.10, 15.20 «Міняю 

жінку»
17.10 Т/с «Кохання 

Мер’єм»
19.20, 20.15 «Секретні 

матеріали»
20.30, 21.25 Т/с «Між 

нами, дівчатами»
22.20 Х/ф «Няньки»
00.25, 02.05 Х/ф «Хічкок»

05.45 «Мультфільм»
06.15, 22.35 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.00 Т/с «Лінія світла»
12.25 Т/с «Лінія світла»
12.35 Т/с «Друге життя»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00, 03.45 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 04.30 «Подробиці»
20.40 Т/с «Батьківський 

інстинкт»
00.30 Х/ф «Сліпий обрій»
02.30 Х/ф «Орел і Решка. 

Шопінг»
05.10 «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, 17.40, 21.30 Т/с 

«Пес-2»
12.10, 13.20 Х/ф 

«Святий»
15.00, 16.20 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
16.40, 22.40 Т/с «Копи на 

роботі»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.40 Х/ф «Ордер на 

смерть»
01.25 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
02.50 Т/ф «Капітан Немо»
04.10 Скарб нації

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Співоче 

деревце»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 01.30 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенічкіним

13.00, 21.00 Т/с «Догори 
дри´ом»

14.00, 03.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 02.30 Панянка-

селянка
18.00 Казки У Кіно
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Готель Галіція
23.00 Т/с «Якось у казці»
05.40 Корисні підказки

ТЕТ06.00 М/ф «Суперкнига»
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 

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 Джем
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
00.30 Євромакс
01.00 Театр тіней 

«Fireflies»
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
03.00 Т/c «Справа Дойла»
03.45 Топ Нет
04.00 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»
13.35 Х/ф «Голодний 

кролик атакує»

2+2 15.35 Х/ф «Гра на 
виживання»

17.20 «Загублений світ»
19.25 Т/с «Ментівські 

війни. Одеса-2»
20.25, 22.00 Т/с «Касл»
23.40 Х/ф «Телефонна 

будка»
01.00 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.15 «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
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 «Служба 

безпеки ОУН. «Зачинені 
двері»

18.31 Д/с «Незвичайні 
культури»

19.20 Погода
19.48 Серіал «За 

службовим обов’язком»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

06.30 Х/ф «Таємниця 

Чингізхана»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Ідеальний 

злочин»

10.45 «Кримінальні 

справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.25 «Свідок»

12.50, 03.35 «Речовий 

доказ»

15.10, 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 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, 10.45, 14.20, 15.10, 
00.10, 02.00 Погода

09.35, 19.25 Д/ц 
«Неповторна природа»

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

хроніки»
12.00 Енеїда
12.25 Д/ц «Смаки Культур»
13.10 :РадіоДень
13.40, 03.45 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 Інформаційна година
20.30 Схеми. Корупція в 

деталях
21.30, 03.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Іспанська 

легенда»
23.15 Д/с «Дивовижні 

міста світу»
01.10 «Наївне малярство 

Михайла Онацька»
02.05 Д/ц «Незвичайні 

культури»
04.05 Світло
05.05 Розсекречена історія

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.05 Зона ночі
04.00 Абзац
05.49, 07.59 Kids Time
05.50 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»
08.00 Т/с «Меліса та 

Джой»
11.40 Т/с «Підступні 

покоївки»
16.50, 19.00, 22.00 Хто 

зверху 12+
21.00 Аферисти в мережах 

16+
02.00 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.15, 15.55 Все буде 

добре!
08.40 Все буде смачно!
09.40 Х/ф «Крапля 

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

Нова історія»
19.55, 22.40 Я соромлюсь 

свого тіла 16+
23.00 Я соромлюсь свого 

тіла 18+
00.00 Один за всіх 16+

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15, 01.45 «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»
00.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
02.30 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 03.50 
Сьогодні

09.30 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
20.50 Футбол. Товариський 

матч Україна – Марокко
23.20 Контролер
00.00, 02.15 Т/с «CSI: Нью-

Йорк»
01.45 Телемагазин

УКРАЇНА
07.40, 14.00 Правда життя
08.40, 22.30 Диво-винаходи
09.30 Війна хижаків
10.20 Природа сьогодення
11.20 Ілюзії сучасності
12.20 Прокляття скіфських 

курганів
13.10, 01.30 Містична Україна
15.00, 21.40 Річкові 

монстри
16.00, 20.50 Мистецтво 

виживання
16.50 Акули Фіджі
17.50 Секретні території
18.40 Речовий доказ
23.20 Бойові сили
00.20 Шалена подорож
02.20 Таємниці 

кримінального світу

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.45, 12.20, 12.45 

«Одруження наосліп»
14.10, 15.20 «Міняю 

жінку»
17.10 Т/с «Кохання 

Мер’єм»
19.20, 20.15 «Секретні 

матеріали»
20.30, 21.25 Т/с «Між 

нами, дівчатами»
22.20 «Право на владу 

2018»
00.25 Х/ф «Кур’єр з 

«Раю»
01.40 Х/ф «Няньки»
05.10 Мультфільм

05.40 «Мультфільм»
06.15, 22.35 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.15, 12.25, 20.40 Т/с 
«Батьківський інстинкт»

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

«Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 04.15 «Подробиці»
00.30 Х/ф «Вона»
02.55 «Орел і Решка. 

Шопінг»
04.55 «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, 17.40, 21.30 Т/с 

«Пес-2»
12.05, 13.20 Х/ф «Ордер 

на смерть»
14.20, 16.20 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
16.40, 22.40 Т/с «Копи на 

роботі»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.45 Х/ф «Голівудські 

копи»
01.50 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
02.35 Т/ф «Капітан Немо»
04.05 Скарб нації

ICTV

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

відьми»
12.00, 01.00 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенічкіним

13.00, 21.00 Т/с «Догори 
дри´ом»

14.00, 03.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 02.30 Панянка-

селянка
18.00 Казки У Кіно
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Готель Галіція
23.00 Т/с «Якось у казці»
00.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки

ТЕТ
06.00 М/ф «Суперкнига»
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 Сесія Волинської 

обласної ради
12.00, 22.00 Т/с «Пані 

покоївка»
13.30 Відкрита влада. 

ОБЛАСТЬ. Повтор
15.20 Англійські Класи

АВЕРС 15.30 М/с «Тачки»
16.00 Тайм з Кварцяним
16.45 Життя в цифрі
17.00 Знай більше!
18.00 На Часі 18.00
18.30, 19.05, 20.50 Як це 

було
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 «ManGust»
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
03.00 Т/c «Справа Дойла»
03.45 Топ Нет
04.00 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»
13.00, 02.35 «Облом.UA.»

2+2 15.50 Х/ф «Телефонна 
будка»

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

20.25 Т/с «Касл-2»
22.00 Т/с «Касл»
23.40 Х/ф «Фабрика 

футбольних хуліганів»
01.20 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

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

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

09.00 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 «Складна розмова»
17.36 Д/ф «20 сторіччя 

короля Войтили»
18.31 Д/с «Незвичайні 

культури»
19.48 Серіал «За 

службовим обов’язком»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

05.35 «Правда життя. 

Професії»

06.45 Х/ф «Заручниця»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Роби – раз!»

10.35 «Кримінальні 

справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.20 «Свідок»

12.50, 03.10 «Речовий 

доказ»

15.10, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»

19.30, 00.45 Т/с 

«Альпійський патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»

02.50 «Випадковий 

свідок»

МАЙЖЕ $500 ТИС. – ЗА 
ГІТАРУ БОБА ДІЛАНА 

Електрогітару, яка відіграла 
ключову роль у музичній кар’єрі 

Боба Ділана від фолк- до рок-
виконавця, виставили на торги за 
$490 тис.

За даними Julien’s Auctions у 
Нью-Йорку, гітара Fender Telecaster 
1965 року випуску належала Роббі 
Робертсону, гітаристові Ділана, її 
також використовували Ерік Клеп-
тон і Джордж Гаррісон. Очікувало-
ся, що за інструмент отримають від 
$400 тис. до $600 тис.

Інші відомі гітари також пішли 
з молотка в суботу – перша елек-
трична гітара Джорджа Гаррісона, 
40-футовий Hofner Club 40, 
за $430 тис., гітара Fender 
Telecaster, виготовлена для 
Елвіса Преслі в 1968 році, за 
ціною $115200.

Декорований пояс Елві-
са Преслі, який він носив під 
час концерту на Гаваях у 1972 
році, продавали за $354400.

музика
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ПОКАЖУТЬ 
ПРОДОВЖЕННЯ СЕРІАЛУ 
«УСІ ЖІНКИ – ВІДЬМИ»

Знаменитий телесеріал «Усі жінки – 
відьми» з’явиться на екранах уже 

цієї осені.

За випуск нового сезону взявся теле-
канал CW, який і відфільмував перший 
пов ний трейлер римейку містичного сері-
алу. Як і раніше, весь сюжет буде побудо-
вано навколо трьох сестер-відьом – Меггі, 
Мел і Мейсі, яких зіграли 34-річна Мелоні 
Діас, 28-річна Мадлен Манток і 22-річна 
Сара Джеффрі. 

У проекті також знявся Руперт Еванс, 
відомий за серіалом Amazon «Людина у 
високому замку». Події розгортатимуться 
в тому ж будинку, що й у перших сезонах. 
Точна дата офіційної прем’єри поки неві-
дома.

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

Святкування першого, такого важливого ювілею 
Творча студія Наталії Журавльової об’єднала із 
закриттям проекту Lutsk Junior Theatre в цьому 
театральному сезоні. На сцені Волинського обласного 
театру ляльок виступили театральні колективи з 
Рівного, села Сирників Луцького району та із Луцька. 
Приємно здивували та неабияк розчулили глядачів юні 
актори Творчої студії Наталії Журавльової. У своїй 
виставі-інтерактиві «Щоденник Ельфа» вони підняли 
важливі соціальні теми. Їхній виступ не залишив 
байдужим жодного глядача.
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УКРОПУКРОП«Фонд – це серце, «Фонд – це серце, 
це душа, це те, це душа, це те, 
що я вiдчуваю»що я вiдчуваю»

Iгор ПАЛИЦЯ  

НАТАЛІЯ ЖУРАВЛЬОВА: 
«КОЖНА ЛЮДИНА – ВСЕСВІТ»

Днями Творча студія 
Наталії Журавльової 

відзначила п’ятиріччя 
діяльності. За плечима – 14 
різножанрових вистав (з 
них сім екранізовано), один 
телефільм, понад десяток 
фестивалів та конкурсів. 
Різноманіття доробків студії 
вражає. Юних акторів і 
їхню наставницю знають 
не лише в Луцьку та на 
Волині, а й в інших регіонах 
України. Адже життя студії 
безупинно фонтанує все 
новими й новими ідеями та 
проектами.

Якими були перші п’ять років та 
чого чекати поціновувачам театру в 
наступному сезоні, ми розпитали в 
керівника студії, режисера Наталії 
Журавльової. 

– Наталіє Миколаївно, що ста-
вите за основу в роботі з дітьми? 

– Ми – одна з перших театраль-
них студій, яка не лише займається 
з дітьми театральним мистецтвом, 
а й навчає їх бути соціально актив-
ними громадянами міста. Беремо 
участь у волонтерських програмах, 
підтримуємо багато соціальних 
проектів, неодноразово їздили з 
виставами та концертами в геріа-
тричний пансіонат, де живуть люди 
поважного віку, в Центр соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів, школи-
інтернати.

У рамках проекту «Книги, що 
говорять» учасники студії озву-
чували оповідання з української 
літератури, аби діти з вадами зору 
могли їх вивчати. Підтримували 
соціальний проект «Діти наших 
героїв», «Без рожевих окулярів», 
співпрацюємо з єврейським това-
риством. Ми вчимо дітей не бути 
байдужими.

– Другий рік у Луцьку триває 
проект Lutsk Junior Th eatre. Ви є 
його керівником та ідейним на-
тхненником. Задоволені резуль-
татами?

– Цей проект ми реалізовує-
мо спільно з Фондом Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Він спрямований 
на популяризацію театрального 
мистецтва серед дітей та молоді. 
У рамках проекту на театральних 
майданчиках Луцька виступило 16 
колективів з різних міст України – 
Черкас, Львова, Сокаля, Рівного, 
Авдіївки. Юні актори не лише пре-
зентують свої вистави, а й знайом-
ляться одне з одним, навчаються та 
переймають досвід від професій-
них акторів. Театральний колектив 
«Дивограй» з Авдіївки, працюючи 
на нашому проекті, створив поста-
новку філософської казки «Бути со-
бою», яку представив на фестивалі-
конкурсі мистецтв «Авдіївка-ФМ». 
За цю роботу вони отримали гран-
прі. Ми радіємо успіхам наших ко-
лег та підтримуємо дружні стосун-
ки з ними.

Зараз ідемо на літні канікули. 
А вже восени чекаємо колективи 
з Харкова та Києва. Тож стежте за 
анонсами подій та приходьте до нас 
на вистави. 

– Це не єдиний проект, який ви 
реалізовуєте спільно з Фондом...

– Так, ми досить тісно спів-
працюємо з Фондом. Наразі три-
ває ще один наш спільний про-
ект – аматорський театр «Золотий 
вік». Ми проводимо майстер-класи 
з основ театрального мистецтва 
для людей поважного віку, готує-
мо з ними літературно-мистецькі 
проекти й вистави. Крім цього, в 
рамках проекту студії «Театр на 
колесах» наші діти три роки по-
спіль виступали з новорічними 
виставами в Луцьку та районних 
центрах Волині. Також вихован-
ці студії були учасниками Днів 
кварталу, які організовував Фонд 
минулого року, брали участь у від-
критті виставок, що відбувалися в 
Арт-галереї Фонду.

Ми дуже вдячні Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» за фінан-
сову підтримку, адже створення 
вистави – це непростий процес: 
музичне оформлення, декорації, 
спецефекти – лише невелика части-
на того, що потрібно для втілення 
задуму на сцені. 

– Сьогодні ви презентували 
нову роботу – інтерактивну ви-
ставу «Щоденник Ельфа». Задово-
лені результатом?

– Інтерактивна вистава – аб-
солютно новий вид роботи для 
нашого колективу. Інтерактив пе-
редбачає спілкування з глядачем 
і, звичайно, я переживала за своїх 
вихованців, адже подолати бар’єр 

невпевненості дуже важко, особ-
ливо дітям. Але вони впоралися з 
цим завданням і я ними дуже пи-
шаюся!

«Щоденник Ельфа» – вистава, 
створена за мотивами книжки На-
талки Малетич. У ній піднімаються 
теми боулінгу (цькування) серед 
підлітків, усиновлення, дрібних 
крадіжок – це й слугувало темами 
для спілкування між акторами і 
глядачами. 

– Де берете твори для поста-
новки?

– Більшість наших постано-
вок – за мотивами книжок, хоча 
часом я й сама створюю п’єси для 
вистав. Коли пишу сценарії, одразу 
уявляю своїх акторів на сцені в тій 
чи тій ролі. Але іноді діти виявля-

ють бажання зіграти абсолютно 
протилежного персонажа, ніж ти 
собі уявляв, і їм досить непогано 
вдається впоратися із завданням. 
Це ще раз підтверджує мою думку 
про те, що кожна людина – всесвіт, і 
пізнати її  до кінця годі. 

– Зазвичай усі хочуть бути го-
ловними героями. Як виходите з 
ситуації?

– Хочуть. Я сподіваюся, що го-
ловні ролі моїх акторів ще попере-
ду! А в процесі навчання намагаюся 
пояснити дітям, що кожна роль у 
виставі важлива, навіть епізодич-
на. І варто її зіграти так, щоб гля-
дач згадував саме вас, навіть якщо 
це роль дерева. Глядач має вірити 
кожному слову й руху, сміятись і 
плакати разом з акторами, а після 

вистави замислюватися й робити 
висновки. 

– Що найголовніше для ак-
тора?

– Театральне мистецтво не 
може існувати без публіки. Ви-
ставу створюють для людей, щоб 
розважити, навчити чогось чи за-
стерегти від необдуманих вчинків.  
Щоразу перед прем’єрою, коли за-
віса опущена, діти стоять на сцені 
та питають: «Наталіє Миколаївно, а 
в залі багато людей?». На що я від-
повідаю: «Навіть якщо в залі є одна 
людина, ви маєте грати так, ніби 
там аншлаг». 

– Літо – період відпусток. Що 
плануєте робити?

– Насправді будь-яка моя від-
пустка – творча. Я не можу довго 
сидіти без діла. Постійно експери-
ментую: малюю, вишиваю, догля-
даю за квітами. У мене буде два мі-
сяці творчої відпустки. Можливо, 
напишу нову п’єсу. 

– Вже знаєте, чим будете диву-
вати глядачів з початком нового 
театрального сезону?

– Ми вже розпочали роботу 
над новими виставами. Це казки 
«Чарівник країни Оз», «Долина 
ельфів», вистави для підлітків «Про 
що ти мрієш, Вероніко», «Моє пер-
ше кохання».

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Творча студія Наталії Журавльової відзначила п’ятиріччя

Вистава-інтерактив «Щоденник Ельфа»Наталія Журавльова: «Без театру не уявляю свого життя»
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НОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР – ДЛЯ 
ПАВЛОВИЧІВСЬКИХ ШКОЛЯРІВ 

НА ПОМІЧ ШКОЛІ

ДОБРА СПРАВА НАЙКРАЩЕ  ДІТЯМ

Загальноосвітня школа села 
Павловичі Локачинського 

району за сприяння Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» 
отримала новий телевізор. 
Урочисте вручення відбулося 
під час святкового концерту 
учнів Локачинської музичної 
школи та вихованців 
павловичівської ЗОШ. Аби 
вручити подарунок та 
обговорити проблеми закладу, 
на захід прибув депутат 
Волинської обласної ради від 
УКРОПу Вячеслав Рубльов. 

Ініціатор проекту, директор 
павловичівської школи Оксана 
Нерода зазначила, що уже більш 
як шість років дирекція закладу 
з батьківським колективом шука-
ють шляхи розв’язання проблем 
школи. 

– Ми стільки разів звертали-
ся по допомогу, однак щоразу на-
штовхувалися на відповідь, що 
коштів немає. Із 2012 року написа-
ли три проекти на реконструкцію 
школи, жоден із них не реалізу-
вали. Наша школа потребує під-
тримки, бо залагодити проблеми 
самотужки ми просто не в змозі, – 
зазначила Оксана Нерода. 

Річ у тім, що заклад розкида-
ний по кількох корпусах, і кожен 

Сільська школа розкидана по кількох корпусах
«У школі потрібно замінити пічне опалення на централізоване 
та встановити енергоощадні вікна», – каже Оксана Нерода

з них потребує ремонту. Головний 
корпус, де знайшлося місце для 
шести класів та учительської, зве-
ли у 30-х роках минулого століття. 
Ще два корпуси було побудовано 
господарським методом, а третій 
так і залишився недобудованим. 
У таку школу щодня приходять на 
навчання 103 учні з трьох сіл. 

За словами директора Оксани 
Нероди, насамперед треба заміни-
ти пічне опалення на централізо-

ване та встановити енергоощадні 
вікна. 

– Крім того, нам потрібне об-
ладнання для майстерні. На уроках 
трудового навчання ми маємо да-
вати учням ті знання, які стануть 
їм у пригоді в подальшому житті. 
Це елементарне – нагострити сап-
ку, виточити з дерева поличку. Для 
цього в нас немає обладнання, – 
констатує директорка.

Депутат переконаний: голов-

не – ініціатива керівництва сіль-
ської громади, селян та вчителів. 

– Для дітей, які навчаються у 
сільських школах, потрібно ство-
рити гідні умови. Ось такі, здава-
лося б, буденні речі впливають на 
якість сприйняття та засвоєння 
матеріалу. У ситуації, що склала-
ся, найголовніше те, що і дирекція 
школи, і батьки активно шукають 
шляхи розв’язання проблем, до-
кладають неабияких зусиль, щоб 

діти отримали гідні умови, тож 
ми спільно будемо працювати над 
втіленням їхніх ідей у життя, – за-
значив Вячеслав Рубльов.

До слова, торік ініціативна 
група школи звернулася у Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом» і вже 
невдовзі вони реалізували вели-
кий проект із придбання музичної 
апаратури. 

Анна ВОЛОЩУК,
Локачинський район

Придбання дощок та 
оргтехніки для Конюхівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Локачинського району 
відбулося за спільної участі 
сільської ради, ініціативної 
громади та Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». 

За словами директора навчально-
го закладу Віталія Нижника, у Коню-
хах здобувають знання 89 учнів. 

– Приміщення освітнього закладу 
збудоване ще 1970 року. Щоб навчан-
ня дітей було сучасним, ефективним 
і комфортним, у школі облаштували 
комп’ютерний клас, встановили два 
плазмові телевізори, осучаснили сис-
тему опалення, замінили усі вікна й 
двері на енергоощадні, – розповів ди-
ректор. – Багато працюємо над тим, 
аби створити затишок і зручність для 
учнів. Проте матеріально-технічна 
база постійно потребує оновлення. 

Щоб осучаснити навчальний про-
цес, ініціативна група на чолі з учи-
телем зарубіжної літератури Іванною 
Прокопчук підготувала проект для 
залучення коштів із сільської ради та 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». 

– У школі треба замінити класні до-
шки, які служать учням уже більш як 
півстоліття. Комп’ютерний клас вста-
новлено майже десять років тому, тож 
він технічно і морально застарів. Через 
це погано функціонує інтернет, – за-
значила пані Іванна. – Досить складно 

говорити про ефективне впроваджен-
ня інформаційно-комунікаційних 
технологій, проходження дистанцій-
них курсів, прослуховування вебіна-
рів, які вкрай потрібні для сучасного 
навчального процесу, коли немає від-
повідного технічного оснащення. 

Успішно реалізований проект за-
безпечив класи конюхівської школи 
15 дошками, одна з яких – коркова, 
придбаними за кошти Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». За фінансо-
вого сприяння сільської ради школа 
отримала нові ноутбук і проектор, а 
громада купила для навчального за-
кладу проекційний екран.

– Ігор Палиця і укропівці вболі-
вають за майбутнє України – молодь, 
тому постійно підтримують подібні 
ініціативи громади, – зазначив під час 
презентації проекту керівник локачин-
ського осередку партії УКРОП Василь 
Демидюк. – Від фізичного й освітньо-
го розвитку дітей залежить збережен-
ня нашої нації, її культурних традицій, 
примноження матеріальних надбань. 
Маємо допомогти молоді впевнено 
йти до професійного вдосконалення і 
самоствердження, щоб вона будувала 
сучасну європейську державу.

Василь Демидюк передав учням 
два футбольні м’ячі від очільника об-
ласного УКРОПу, депутата обласної 
ради Вячеслава Рубльова.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Локачинський район

На урочисте відкриття 
нових дитячих майданчиків, 
встановлених за сприяння 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом», до сіл Линів 
(Локачинський район) та 
Волиця-Дружкопільська 
(Горохівський район) 
завітав депутат Волинської 
обласної ради Вячеслав 
Рубльов. 

У Линівській ЗОШ І-ІІ 
ступенів імені Олени Левча-
нівської навчається 33 учні та 
функціонує група дитячого 
садка, яку відвідують 12 ма-
люків. Головним місцем розваг 
та відпочинку для маленьких 
жителів села слугує просторий 
двір школи, де й встановили 
новий майданчик. Апробацію 
нових гойдалок, пісочниць та 
гірок діти провели відразу піс-
ля встановлення. Презентацію 
проекту супроводжував уро-
чистий концерт, приурочений 
до Дня матері. 

– Встановлення нового ди-
тячого майданчика, а ще на-
передодні літніх канікул, коли 
надворі щодень стає дедалі 
тепліше, – справжнє свято для 
дітвори, – зазначила директор 
школи Лілія Мельник. – Розваг 
у селі для малюків мало, тому 
ми переконані, що новий май-

У КОНЮХІВСЬКІЙ ШКОЛІ 
ЗАВДЯКИ ФОНДУ «ТІЛЬКИ 
РАЗОМ» – 15 НОВИХ ДОЩОК

ДИТЯЧА МРІЯ 
СТАЛА РЕАЛЬНІСТЮ Із новенькими дошками учням тепер набагато зручніше навчатися

данчик стане їхнім улюбленим 
місцем відпочинку, адже тут 
можуть розважатися та міцніти 
і дошкільнята, і учні.

Волиця-Дружкопільська – 
ще одне село, де було встанов-
лено сучасний дитячий май-
данчик. У місцевій школі 
здобувають початкову освіту 
усього 12 учнів. Однак, за сло-
вами місцевих, дітлахів у селі 
багато. Направду, на новому 
майданчику їх зібралося чима-
ленько. Батьки в один голос за-
значають, що про дитячий май-
данчик тут мріяли давно. 

– У селі важко придумати 
для дитини хоч якусь розвагу. 
Саме тому дитячий майданчик 

був заповітною мрією не лише 
дітей, а й нас, батьків, – зазна-
чила мама школяра Наталія 
Якобчук.

Ініціатором встановлення 
тут дитячого майданчика ви-
ступила вчителька початкових 
класів Іванна Здрок. 

Вячеслав Рубльов висло-
вив сподівання, що цей про-
ект стане початком успішної 
співпраці жителів села, Фонду 
та депутатів-укропівців, адже 
разом розв’зувати проблеми 
легше.

– Особливо приємно роби-
ти такі справи у свято – День 
сім’ї, адже саме діти приносять 
у родину найбільшу радість, 
вони тішать і розраджують у 
нелегкий час, саме заради дітей 
усі ми живемо та працюємо. 
Для них же нам потрібно зала-
годити ту незліченну кількість 
проблем, які накопичилися за 
26 років незалежності. Зроби-
ти це самотужки практично 
неможливо. Саме тому треба 
об’єднатися заради досягнення 
мети, заради майбутнього на-
ших дітей, – зазначив депутат.

Крім цього, він вручив уч-
ням школи футбольний м’яч. 

Катерина ОСТАПЕНКО,
Локачинський, 

Горохівський райони

Дитячий майданчик був 
заповітною мрією не 
лише дітей, а й батьків

Школярі отримали м’яч
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Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

СВЯТО ГРОМАДИ У ГОРОХОВІ 
ВІДСВЯТКУВАЛИ 
ДЕНЬ МІСТА

17 травня Горохів відзначив 
778-му річницю. На 

святкування Дня міста 
завітав депутат Волиньради, 
радник голови обласної ради 
Вячеслав Рубльов. 

Від імені голови обласної ради 
Ігоря Палиці за багаторічну сум-
лінну працю він нагородив грамо-
тою мера Горохова Віктора Годика. 
Від Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» художній керівник колек-
тиву українських народних танців 
«Калинонька» при  Горохівському 
Будинку дитячої та юнацької твор-
чості Василь Юрчук отримав пор-
тативну акустику для проведення 
репетицій і виступів.

– Спільно із керівництвом 
міста ми працюємо над покра-
щенням комфорту життя в ньо-
му, щоб воно ставало кращим, 
затишнішим, щоб тут хотілося 
лишатися, працювати і жити. Пе-
реконаний, що депутати обласної 
ради підтримають мене й долу-
чаться до втілення ідеї мера Горо-
хова Вік тора Годика облаштувати 
у місті відпочинкову зону. Вірю, 
що це тільки початок спільної 
справи, яка об’єднає усіх небай-
дужих до цього містечка людей, – 
підкреслює Вячеслав Рубльов.

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬСПОРТИВНА ГРОМАДА

ПОТРІБНО ВІДНОВИТИ 
СПРАВЕДЛИВІСТЬ ПРИ 
НАРАХУВАННІ ПЕНСІЙ 
ЛІКВІДАТОРАМ АВАРІЇ 
НА ЧАЕС

Проект закону «Про 
внесення змін до Закону 
України «Про статус і со-
ціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастро-
фи» щодо забезпечення 
справедливого пенсійного 
забезпечення всіх катего-
рій осіб, які брали участь у 
ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС і вна-
слідок цього стали особами 
з інвалідністю» має випра-
вити несправедливість.

Документ підготува-
ли народні депутати від 
УКРОПу Олександр Шев-
ченко, Тарас Батенко, Віктор 
Шевченко, Ірина Констан-
кевич, Олександр Дубінін, 
Валентин Дідич та Віталій 
Купрій.

– Так звана пенсійна 
реформа передбачає пере-
рахунок соціальних виплат 
особам, які отримали інва-
лідність у результаті лікві-
дації наслідків катастрофи 
під час строкової служби. 
При цьому постраждалим, 
які не перебували на службі 
в момент ліквідації, пенсії й 
досі нараховують за старою 
системою. Це очевидна дис-
кримінація. Люди, які так 
само жертвували собою, але 
не мали при цьому офіцій-
ного статусу військового, 
опинилися за бортом. Це, 

приміром, пожежники, лі-
карі, водії, пілоти тощо, – 
пояснили в УКРОПі.

Наразі пенсію особам, 
що отримали інвалідність 
внаслідок ліквідації аварії 
під час проходження стро-
кової служби, нараховують, 
виходячи з п’ятикратного 
розміру мінімальної заро-
бітної плати. Сьогодні ця 
сума сягає майже 13 тис. 
грн. Натомість ліквідатори, 
які не були військовослуж-
бовцями на момент ліквіда-
ції, одержують від держави 
близько 3-4 тис. грн.

– Ліквідатори аварії на 
ЧАЕС врятували світ ціною 
власного здоров’я. Держава 
просто обдурила цих лю-
дей, прикриваючись фор-
мальним статусом. Ми має-
мо виправити таку жахливу 
несправедливість, – наголо-
сили в УКРОПі.

За офіційною інформаці-
єю, на обліку в органах Пен-
сійного фонду нині перебу-
ває понад 51 тисяча осіб, які 
брали участь у ліквідації ава-
рії на ЧАЕС, внаслідок чого 
були визнані особами з ін-
валідністю. Серед них лише 
938 людей брали участь у 
ліквідації катастрофи в пе-
ріод проходження строкової 
військової служби.

Ірина САДОВА,
Київ

До слова, у Горохівському бу-
динку дитячої та юнацької твор-
чості вже було реалізовано про-
екти для зразкового аматорського 
хорового колективу «Щедрик» та 

танцювального гурту «Мрія» – їм 
придбали сценічні костюми.

Анна ВОЛОЩУК,
Горохів

Народні депутати від УКРОПу пропонують відновити 
справедливість при нарахуванні пенсій ліквідаторам 
аварії на Чорнобильській атомній електростанції. 
Йдеться про осіб, які отримали інвалідність у 
результаті ліквідації наслідків катастрофи і при цьому 
не проходили строкової служби на момент аварії.

Найбільше новій техніці раділи діти

Керівник танцювального колективу «Калинонька» Василь Юрчук 
отримав портативну акустику для проведення репетицій

За сприяння обласної ради в Горохові 
хочуть облаштувати відпочинкову зону

У центрі села Терешківці 
Горохівського району обладнали 
спортивно-ігровий майданчик. 
Презентація цієї ініціативи 
громади, що її реалізовано за 
підтримки сільської ради та 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом», відбулася за участю 
депутата обласної ради від партії 
УКРОП, радника голови облради 
Вячеслава Рубльова.

З нагоди важливої для села по-
дії активісти організували справжнє 
спортивне свято – команди дітей зма-
галися у спритності, витривалості та 
згуртованості. 

– У Терешківцях – понад 480 жи-
телів та більш як сто дітей, – розпові-
ла голова Терешківцівської сільської 
ради Тамара Войтович. – Молоді, ді-
тям потрібно десь подітися у вільний 
від роботи й навчання час. Місцеві 
хлопці-футболісти ініціювали ство-
рення майданчика, де мали б змогу 
збиратися, спілкуватися, тренува-
тися. Секретар сільської ради Олена 
Гавель підготувала проект, щоб за-
лучити до фінансування Фонд Ігоря 
Палиці. Дві третини коштів для об-
ладнання майданчика забезпечили 
сільська рада, батьки. Перенесли 
сюди волейбольну сітку, облаштува-
ли зону для занять спортом. Тепер 
дуже зручно. Сприяння Фонду «Тіль-
ки разом» стало певним поштовхом 
до реалізації цієї ідеї. 

Це не перший «спортивний» про-
ект у Терешківцівській сільській раді, 
що впроваджений за підтримки Фон-
ду. У сусідньому Ощеві теж обладна-
ли майданчик для занять спортом. А 
найбільше він був потрібний місцевій 
загальноосвітній школі І-ІІ ступенів, 
бо в ній не було стаціонарного спорт-
залу. Уроки фізкультури проводили 
просто на вулиці. Тому й майданчик 
облаштували відразу біля школи. 

– У Ощеві – гарна школа, в ній 
навчається 82 дитини, а в перспекти-
ві до ста має бути. Тепер задоволені 

У ТЕРЕШКІВЦЯХ – НОВИЙ 
СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК

і діти, і місцеві жителі, бо ж спорт – 
запорука здоров’я, – зазначає Тамара 
Войтович. 

Громада уже впевнилася в успіш-
ності співпраці з Фондом «Тільки 
разом», тому розповіла Вячеславу 
Рубльову й про потреби місцевого 
ФАПу. Ним завідує фельдшер із 45-
річним стажем Майя Миколайчук. 
Сільські жителі в один голос ствер-
джують: Майя Олександрівна – дуже 
професійна людина, усі в селі її пова-
жають, до всіх вона уважна, кожного 
вислухає, за можливості допоможе. 
ФАП села Терешківці зараз ремон-
тують. Обладнали уже дві кімнати, 
на черзі – ще дві. Від Фонду «Тільки 
разом» фельдшер отримала сумку 
для надання невідкладної медичної 
допомоги, в якій є найбільш потрібні 
препарати та інструменти. 

– Життя – то є найдорожче, тому 
вдячна за таку підтримку. Наповне-
ння сумки насправді дуже хороше, – 
розповіла фельдшер Майя Миколай-
чук. – Але у нас надто старі шафи, 
кушетка, стільці, то дуже добре було 
б, якби допомогли їх оновити. Для 
ФАПу ще дуже потрібні інгалятор, 
дитячі ваги, гінекологічне крісло, 
інше медичне обладнання.

Вячеслав Рубльов запевнив, що 
Фонд Ігоря Палиці особливу під-
тримку надає закладам  сільської ме-
дицини.

– Хочемо забезпечити всі ФАПи 
елементарними засобами для надання 
першої невідкладної допомоги сіль-
ським людям. Ігор Палиця найбільш 
важливими для залучення кош тів із 
Фонду «Тільки разом» вважає про-
екти, що стосуються розвитку спор-
ту і здоров’я. Тим більше, коли дієвої 
державної програми з підтримки 
медицини, особливо сільської,  не-
має, – зазначив Вячеслав Рубльов. 
– Але місцевим жителям треба до-
класти хоч трохи власної праці, щоб 
проекти активно впроваджувалися у 
життя. Терешківцівська громада вже 
підтвердила бажання розвиватися, 
тому окреслюються нові перспективи 
співпраці. Здорові діти, молоді люди, 
які активно займаються спортом, бу-
дуть так само активно в майбутньому 
розбудовувати власну державу.

У підсумку учасники зустрічі до-
мовилися реалізувати спільний із 
Фондом «Тільки разом» проект для 
підтримки Терешківцівського ФАПу.

Світлана ЧУНЬ, 
Горохівський район

Новенький майданчик відразу облюбували дітлахи
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УКРОПУКРОП

Facebook: Ірина Констанкевич – 
офіційна сторінка; 

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

«ПЕРЕДВИЩА ОСВІТА ОПИНИЛАСЯ 
У СКЛАДНІЙ СИТУАЦІЇ»

«НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»: 
РЕАЛІЇ ВОЛИНІ

ШАНС ЖИТИ СЬОГОДЕННЯ 

АМБІЦІЇ ВИЩЕ

АКТУАЛЬНО 

На початку квітня 2018 
року Кабінет Міністрів 

розподілив між областями 
понад 1,3 млрд грн цільової 
освітньої субвенції на 
реалізацію «Нової української 
школи». Буквально за кілька 
днів після цього міністр 
освіти і науки Лілія Гриневич 
заявила, що кошти вже на 
місцях, директорам шкіл 
слід починати складати 
бюджетні запити і проводити 
закупівлі шкільних меблів, 
комп’ютерного обладнання та 
дидактичних матеріалів.

До слова, нещодавно у Волин-
ській ОДА повідомили, що наразі 
здійснено попередній розподіл 
коштів субвенції з державного 
бюджету. Їх розподілили між усі-
ма територіями пропорційно до 
кількості перших класів та учнів, 
що навчаються в них. Відповідні 
документи передали в департа-
мент фінансів обласної державної 
адміністрації для погодження. 
Опісля буде видано розпоряджен-
ня голови ОДА, яке й затвердить 
остаточний розподіл субвенції 
для навчальних закладів області.

Ситуацію з підготовкою до 
«Нової української школи» на-
родний депутат, заступник голо-
ви парламентського комітету з 
питань освіти і науки Ірина Кон-
станкевич вважає тривожною. І 
відповідальність за такий стан 
справ повністю лежить на вико-
навчій владі. 

– Я побувала у багатьох шко-
лах Волинської області. Зокрема 
там, де заплановано навчання 
перших класів за програмою «Но-
вої української школи», й поста-
вало найбільше питань. У жодно-
му з класів ще не було нічого для 
впровадження освітніх реформ. 
З дидактичного обладнання, ме-
блів, оргтехніки ще нічого не при-

Більшість місцевих бюджетів 
наразі не спроможні 
профінансувати утримання 
закладів передвищої 
освіти у регіонах. Про це 
на розширеному засіданні 
комітету Верховної Ради з 
питань науки і освіти заявила 
народний депутат від УКРОПу 
Ірина Констанкевич.

– Те, що зараз облдержадмі-
ністрації змушені утримувати ко-
леджі й технікуми, стало для них 
великим випробовуванням. Ми 
маємо успішну картину з фінан-
суванням аж ніяк не в усіх регіо-
нах, – зауважила нардеп.

За її словами, деякі області, 
приміром, Полтавська чи Мико-
лаївська, самостійно покривають 
до 60-90% видатків на утриман-
ня училищ і технікумів. З іншого 
боку, Луганській ОДА нині не по 

Волинська обласна регіональна 
парторганізація політичної партії 

«Українське об’єднання 
патріотів – УКРОП»: 

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

vol.party@ukrop.com.ua

Центральний офіс Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом»: 

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

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

Фонд Ігоря Палиці

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

велики
маємо 
суванн
нах, – з

За 
примірська обласна регіональна 

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

В УКРАЇНІ ДОЗВОЛИЛИ 
ПОСМЕРТНУ 
ТРАНСПЛАНТАЦІЮ 
ОРГАНІВ 
Верховна Рада України підтримала 
в другому читанні законопроект, 
яким запропоновано дозволити 
трансплантацію органів після смерті 
донора за умови, що він заздалегідь 
надав письмову згоду на це.

не буде порозуміння, – наголоси-
ла представниця «Українського 
об’єднання патріотів – УКРОП».

За її словами, минулого тижня 
парламент не розглянув подання 
на нових членів ЦВК через відсут-
ність консенсусу між усіма фракці-
ями. Президентська політсила хоче 
делегувати до складу комісії більше 
своїх представників, ніж це перед-
бачено чинним законодавством. За-
кономірно, що інші фракції вважа-
ють це порушенням власних прав 

і наполягають на справедливому 
розподілі посад у складі органу.

– Ситуація з ЦВК – це приклад, 
як не треба діяти. Я вважаю, що 
БПП слід поступитися й чітко до-
тримуватися правового поля при 
формуванні представницт ва, – 
підкреслила нардеп.

Водночас укропівка зазначи-
ла, що провладні сили зацікавле-
ні в керованій ЦВК напередодні 
майбутніх президентських і пар-
ламентських виборів.

Нагадаємо, в кінці квітня пос-
ли країн Великої сімки звернулися 
до народних депутатів України із 
закликом якомога швидше і з до-
держанням політичної збалансова-
ності сформувати оновлений склад 
Центральної виборчої комісії.  За-
уважимо, що термін повноважень  
12 з 15 членів ЦВК завершився 
ще 1 червня 2014 року, а 3 лютого 
2017 року – й 13-го члена комісії.

Борис ХВИЦЬ,
Київ 

За документ проголосували 255 парла-
ментарів. Так, запропоновано встановити, 
що після надання письмової згоди особі 
буде надано карту потенційного донора 
й інформацію про нього внесено в Єдину 
державну інформаційну систему транс-
плантації.

Інформація буде конфіденційною. При 
цьому пропонують передбачити, що заяв-
ник може відкликати заяву про надання 
дозволу на трансплантацію. Передбачено, 
що при кожному закладі охорони здоров’я 
(акредитованому міністерством) буде 
створено спеціалізовані об’єднання транс-
плантології, а також введено обов’язкове 
функціонування у цих закладах етичних 
комітетів.

– Ми проголосували за трансплантацію 
в Україні. 255 голосів. П’ять тисяч наших 
громадян чекають на операції, мільярди 
гривень витрачають на операції за кордо-
ном. Усе це, а також те, що в законі пропи-
сано «презумпцію незгоди» (без письмової 
згоди донорство заборонено), і ще ціла 
низка запобіжників стали для мене вирі-
шальними аргументами. Та найголовніше, 
що мене спонукало до голосування, – це 
долі людей, які потребують пересадки, 
щодня втрачаючи надію на це. Багатьох я 
знаю особисто, вони були у мене, їхні жит-
тєві історії мене переконали – ми мусимо 
їм допомогти, – наголосила народний де-
путат Ірина Констанкевич.

«За попередніми підрахунками, в Укра-
їні щорічно гине від 40 до 60 потенційних 
донорів на один мільйон населення, що 
становить близько трьох тисяч донорів, 
які могли б врятувати життя 10 тисячам 
хворих», – зазначено в пояснювальній за-
писці до законопроекту.

Закон набуває чинності з дня, наступ-
ного за днем його опублікування, та всту-
пає в дію з 1 січня 2019 року.

Петро РОЙКО,
Київ 

«ПАРЛАМЕНТ НЕ ПРИЗНАЧИВ НОВИЙ 
СКЛАД ЦВК ЧЕРЕЗ ЖАДІБНІСТЬ ВЛАДИ»

Верховна Рада призначить 
нових членів Центральної 
виборчої комісії, коли 
можновладці перестануть 
керуватися принципом 
жадібності у питанні свого 
представництва в державних 
органах влади. Про це в ефірі 
парламентського телеканалу 
«Рада» заявила народний 
депутат від УКРОПу Ірина 
Констанкевич.

– Допоки влада керуватиметь-
ся принципом жадібності в пи-
танні свого представництва у дер-
жавних органах, доти в парламенті 

та доступної загальної середньої 
освіти «Нова українська школа», 
затверджених постановою Кабі-
нету Міністрів України від 4 квіт-
ня 2018 року №237 для закупівлі 
дидактичних матеріалів, сучасних 
меблів, комп’ютерного обладнан-
ня, відповідного мультимедійного 
контенту для початкових класів 
згідно з переліком, затвердже-
ним Міністерством, виділено 
998 780 тис. грн, зокрема для Во-
линської області – 37 792,5  тис. 
грн. Обласні державні адміністра-
ції здійснюють розподіл субвенції 
між обласним бюджетом, бюдже-
тами районів міст обласного зна-
чення та об’єднаних територіаль-
них громад», – йдеться у відповіді 
за підписом першого заступника 
міністра Володимира Ковтунця.

Закупівлю засобів навчання та 
обладнання для закладів загаль-
ної середньої освіти та їх доставку 
здійснюють на засадах співфінан-
сування: для закладів, розташо-
ваних у містах обласного значен-
ня, не більш як 70% – за рахунок 
субвенції та не менш як 30% – за 
рахунок коштів місцевих бюдже-
тів; для закладів, розташованих у 
районах та об’єднаних територі-
альних громадах – не більш як 90% 
за рахунок субвенції та не менш як 
10% – за рахунок місцевих бюдже-
тів; для закладів, розташованих у 
селах (селищах), що мають статус 
гірських населених пунктів, і в на-
селених пунктах, розташованих на 
лінії зіткнення, не більш як 95% – 
за рахунок субвенції та не менш як 
5% – за рахунок коштів місцевих 
бюджетів. Днями відділ освіти Ма-
невицької райдержадміністрації 
вже закупив 530 одномісних ан-
тисколіозних парт, однак це лише 
крапля в морі, бо у більшості шкіл 
питання так і не зрушило з місця. 
Часу на підготовку до старту «Но-
вої української школи» стає все 
менше, однак хотілося б вірити, що 
старт проекту відбудеться вчасно. 

Петро РОЙКО

дбано. Немає коштів, а вартість 
такого класу – 170 тис. грн. Уряд 
передбачив на потреби першо-
класників 1 млрд грн, а реш ту має 
додати місцева влада, – розповіла 
Ірина Констанкевич.

Із її слів, у Волинській облас-
ті вже давно мали б розпочатися 
закупівлі меблів та обладнання 
для перших класів. А натомість 
учителів щомісяця змушують 
звітувати, що вони зробили для 
реалізіції НУШ. На Prozorro вже 
розміщені оголошення про про-
ведення тендерних процедур. 
Скажімо, відділ освіти Меліто-
польської районної державної 
адміністрації Запорізької області 
цього тижня закуповує чотири 
комплекти з 15 учнівських одно-
місних столів для школи в Ново-
богданівці очікуваною вартістю 
112 288 грн. Виробник меблів має 
поставити їх у школу до кінця 
червня. Фактично, процедури за-
купівлі займають до двох місяців. 
Але на Волині досі не розподілили 
навіть кошти, і з кожним днем за-
лишається все менше часу, щоби 
встигнути підготувати класи до 
наступного навчального року. 

– Є небезпека, що традиційно 
залатають дірки за рахунок бать-
ків, а це, за заявами МОН, катего-
рично неприйнятно і навіть забо-
ронено. Ініціатори освітянських 
реформ зобов’язані не лише 
генерувати нові ідеї, а й забезпе-
чувати їх реалізацію, – зазначи-
ла Ірина Констанкевич. – Кожна 
нова реформа апріорі спирається 
на фінансовий ресурс, без якого 
зміни можуть бути лише імітаці-
єю. Відповідальність за це лежить 
на центральній виконавчій владі, 
місцевих адміністраціях. Бо вони 
є тими, хто визначає ефективність 
освітньої політики і забезпечує її.

З цього приводу Ірина Кон-
станкевич надіслала депутатське 
звернення в Міністерство науки 
і освіти. Там повідомили, що від-
повідно до наказу МОН та додат-
ку №6 закону «Про державний 
бюджет України на 2018 рік» для 
Волинської області передбачено 
освітню субвенцію у розмірі 212 
549,4 тис. грн. 

«Відповідно до порядку та 
умов надання субвенції з держав-
ного бюджету місцевим бюджетам 
на забезпечення якісної, сучасної 

кишені фінансувати навіть два 
навчальні заклади. У Чернівець-
кій області дефіцит коштів сягнув 
семи мільйонів.

Нардеп зазначила, що така 
диспропорція – не тільки через 
різні рівні доходів областей, а й 
тому, що наповнення місцевих 

бюджетів жодним чином не коре-
люється з кількістю навчальних 
закладів І-ІI рівня акредитації, 
які історично існують на тій чи 
тій території.

– Передвища освіта справді 
опинилася в дуже складній си-
туації. Але ми мусимо пройти це 

випробування й виправити не-
доліки, – підкреслила Ірина Кон-
станкевич.

Парламентар також відзначи-
ла відсутність належної системи 
управління й адміністрування в 
галузі передвищої освіти. До верес-
ня 2016 року в структурі профіль-
ного міністерства функціонував 
спеціальний відділ, який курував 
діяльність закладів освіти І-ІІ рів-
нів акредитації. Нині ж жодного 
такого підрозділу у відомстві не-
має. На цьому перехідному етапі 
треба мати департамент, сектор 
чи відділ, який здійснюватиме 
аналітичне, науково-методичне та 
інші види керівництва.

Борис ХВИЦЬ,
Київ

Вже з вересня цього року українські школярі 
почнуть вчитися за новою системою

У важкохворих з’явився ще один шанс на життя

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич, перший заступник голови 
парламентського комітету з питань освіти і науки Олександр Співаковський, 
член комітету Тарас Кремінь та заступник голови комітету Ірина Констанкевич
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СУБОТА 2 червня

П’ЯТНИЦЯ 1 червня
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

13.00, 15.00, 21.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 

Доброго ранку, Країно!
09.30, 10.45, 14.20, 23.45, 

00.10, 02.00 Погода
09.35, 19.25 Д/ц 

«Неповторна природа»
10.30 Телепродаж
11.00 Д/ц «Столика Японія»
11.40 Д/ц «Двоколісні 

хроніки»
12.00 Енеїда
12.25 Д/ц «Смаки Культур»
13.10 :РадіоДень
13.40, 03.45 Лайфхак 

українською
13.55 Схеми
14.30 :Радіо. День
15.15 М/с «Гон»
15.55 Хто в домі хазяїн?
16.25 Д/ц «Спільноти 

тварин»
16.50 Фольк-music
18.00 Інформаційна година
18.50 VoxCheck
19.00 Культурна афіша 

здорової людини
20.30 Перша шпальта
21.30 Новини. Спорт
21.50 Сильна доля
22.55 Д/ц «Гордість світу»
23.20 Д/с «Найбільш 

завантажений у світі»
01.10 Складна розмова
01.35 До справи
02.05 Д/ц «Незвичайні 

культури»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.55 Зона ночі
04.00 Абзац
05.44, 07.59 Kids Time
05.45 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»
08.00 Т/с «Меліса та 

Джой»
12.00 Т/с «Підступні 

покоївки»
17.00, 19.00, 22.00 Хто 

зверху 12+
21.00 Аферисти в мережах 

16+
01.50 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 Х/ф «Добігти до 

себе»

10.55 Х/ф «Швидка 

допомога»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.40 Як вийти 

заміж 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»
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 «Бєдняков+1»
23.45 «Вірю не Вірю»
00.45 «Вечірній квартал»
02.20 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 02.30 
Сьогодні

09.30, 05.30 Зірковий шлях
11.30, 04.40 Реальна 

містика
12.30 Т/с «Черговий лікар 

– 4»
14.30, 15.30 Т/с «Півкроку 

до сім’ї»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00, 00.00 Т/с 

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

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса
07.40, 14.00 Правда життя
08.40, 22.30 Диво-

винаходи
09.30 Війна хижаків
10.20 Природа сьогодення
11.20 Ілюзії сучасності
12.20 Зворотній бік Місяця
13.10, 04.30 Містична 

Україна
15.00, 21.40 Річкові 

монстри
16.00, 20.50 Мистецтво 

виживання
16.50 Невідомі пінгвіни
17.50 Секретні території
18.40, 00.20 Речовий 

доказ
23.20 Бойові сили

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»
10.40, 12.20, 12.40 

«Одруження наосліп»
14.15, 15.25 «Міняю 

жінку»
17.10 Т/с «Кохання 

Мер’єм»
19.20 «Секретні 

матеріали»
20.15 «Ліга сміху 2018»
22.20 «Ігри приколів 2018»
23.20, 00.15, 04.25, 05.10 

«Розсміши коміка»
01.10 «Вечірній Київ»

06.10, 22.00 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.15 Т/с «Батьківський 
інстинкт»

12.25 Т/с «Батьківський 
інстинкт»

12.50 Х/ф «Ключ без 
права передачі»

14.50, 15.45, 16.45, 01.55 
«Речдок»

18.00, 04.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00 «Подробиці тижня»
23.45 Х/ф «Учитель 

року»
05.15 Д/п «Формула 

кохання Олександра 
Абдулова»

1+1 ІНТЕР

05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Інсайдер
11.10, 17.40 Т/с «Пес-2»
12.05, 13.20 Х/ф 

«Голівудські копи»
15.00, 16.20 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
16.40 Т/с «Копи на роботі»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30 Дизель-шоу 16+
00.20 Т/с «Снайпер-2. 

Тунгус»
03.10 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
03.50 Скарб нації
04.00 Еврика!
04.10 Х/ф «Снігова 

королева»

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Король 

сноуборду»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 01.00 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенічкіним

13.00 Т/с «Догори 
дриґом»

14.00, 03.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 02.30 Панянка-

селянка
18.00 Казки У Кіно
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Х/ф «Ніч у музеї»
23.00 Х/ф «Фейкові копи»
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки

ТЕТ
07.00, 07.35, 08.05, 08.35 

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

17.00, 19.00 Новини
09.00 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. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 М/ф «Суперкнига»
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 

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

АВЕРС Повтор
15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Тачки»
16.00 Джем
18.00 На Часі 18.00
19.00 Вголос
19.15 Т/c «Справа Дойла»
20.45 Добрий сад
21.00 На Часі 21.00
22.10 Європа в концертах
23.00 Завтра сьогодні
23.30 На Часі 18.00. 

Повтор
00.30 Концерт Бумбокс
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
03.00 Т/c «Справа Дойла»
03.45 Топ Нет
04.00 Дзеркало історії
05.00 Заручники свободи
05.30 Відділ кадрів

06.00 Мультфільми
08.00, 02.20 «Облом.UA.»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.20 «Загублений 

світ»
12.55 Відеобімба

2+2 15.10 Х/ф «Закон 
доблесті»

19.25 Х/ф «За лінією 
вогню»

21.00 Х/ф «Слід смерті»
22.45 Прем’єра! «Змішані 

єдиноборства. UFC»
01.05 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

НТН

05.10, 04.25 «Правда 
життя. Професії»

06.15 Х/ф «Зірка 
шерифа»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Круглянський 

міст»
10.35 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.30, 23.15, 

02.25 «Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.10, 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, 11.00, 13.25, 16.45, 

01.55, 02.50, 04.15, 05.25 
Погода

09.35 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.30 Лайфхак 

українською
11.05 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»
12.00 Х/ф «Довгий 

шлях»
13.35 Д/ц «Гордість світу»
14.00 Телепродаж
14.20 Сильна доля
15.15 Д/ц «Вагасі – 

японські смаколики»
16.15, 23.50 Д/ц 

«Неповторна природа»
16.50 Т/с «Римська 

Імперія»
20.00 Розсекречена історія
21.30 Як дивитися кіно
22.00 Х/ф «Плем”я»
00.45 Д/ц «Спільноти 

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

культури»
03.25 До справи
03.50 Складна розмова
04.25 Фольк-music
05.30 #ВУКРАЇНІ

UA: ПЕРШИЙ

05.19, 08.29 Kids Time
07.00 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»
08.30 Ревізор. Крамниці
10.30 Таємний агент
13.40 М/ф «Маленький 

вампір»
15.10 М/ф «Атлантида: 

Загублена імперія»
17.10 М/ф «Робінзон Крузо. 

Дуже населений острів»
19.00 Х/ф «Дуже погані 

матусі»
21.00 Х/ф «Дуже погані 

матусі 2»
23.10 Х/ф «Сусідка»
01.10 Х/ф «Надто крута 

для тебе»

НОВИЙ КАНАЛ
06.55 Караоке на Майдані
07.55, 19.00 Хата на тата 

12+
09.35 Все буде смачно!
11.30 МастерШеф. 

Кулінарний випускний 
12+

14.25 Як вийти заміж 12+
16.55 Х/ф «Діамантова 

рука»
22.00 Вечір з Наталею 

Гаріповою. Василь 
Вірастюк 16+

23.15 Світами за скарбами 
12+

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 Мультфільми

09.00 «Ух ти show»

11.05 «Ух ти show 2»

11.35 М/ф «Астерікс і 

Обелікс підкорюють 

Америку»

13.10 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»

22.45 Х/ф «Супер Майк»

00.50 «Бєдняков+1»

02.20 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні
07.15, 04.50 Зірковий шлях
09.00 Х/ф «Служниця 

трьох панів»
11.00 Х/ф «Бестселер за 

коханням»
13.00, 15.20 Т/с 

«Протистояння»
17.40, 19.40 Т/с «Веселка 

в небі»
22.10 Х/ф «Повір, все 

буде добре...»
00.20, 02.30 Т/с «CSI: Нью-

Йорк»
02.00 Телемагазин
03.10 Реальна містика

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ

07.40 Брама часу

09.10, 18.30 У пошуках 

істини

11.00 Бойові сили

12.30, 22.00 Древній 

Єгипет

14.30 Природа сьогодення

16.30, 00.00 Шалена 

подорож

17.30 Річкові монстри

00.40 Телеформат

04.30 Містична Україна

МЕГА

06.00, 19.30 «ТСН»

06.45 «Гроші 2018»

08.00 «Сніданок. 

Вихідний»

10.00 «Життя без обману»

11.20, 23.10 «Світське 

життя 2018»

12.20 Х/ф «Няньки»

14.10 «Ліга сміху 2018»

16.35, 21.15 «Вечірній 

квартал»

18.30, 05.15 «Розсміши 

коміка»

20.15 «Українські сенсації»

00.10, 02.00 «Вечірній 

Київ»

1+1

06.00 «Україна вражає»
07.20 «Чекай мене»
08.50 Х/ф «Чотири нуль 

на користь Тетянки»
10.40 Х/ф «Ласкаво 

просимо, або 
Стороннім вхід 
заборонено»

12.00 Х/ф «Доживемо до 
понеділка»

14.10 Х/ф «Жіноча інтуїція»
16.45 Т/с «25-та година»
20.00, 02.15 «Подробиці»
20.45 «Великий бокс. 

Роман Головащенко – 
Кевін Лерена»

22.00 Х/ф «Пазманський 
диявол»

00.20 Х/ф «Пограбування 
казино»

02.45 «Стосується кожного»
04.15 Д/п «В’ячеслав 

Невинний. Сміх крізь 
сльози»

ІНТЕР

05.35, 12.45 Факти
07.30 Я зняв!
09.30 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
16.35 Х/ф «Упіймай 

шахрайку, якщо 
зможеш»

18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.10 Х/ф «Паркер»
22.25 Х/ф «Мачо і ботан»
00.30 Т/с «Снайпер-2. 

Тунгус»
02.05 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
02.45 Провокатор

ICTV

06.30 ТЕТ Мультиранок
09.15 М/ф «Принцеса 

Лілліфі та маленький 
єдиноріг»

10.45 М/с «Губка Боб 
Квадратні Штани»

11.45 М/с «Панда Кунг- 
Фу: Легенди крутості»

12.15 Х/ф «Співоче 
деревце»

13.30 Т/с «Догори дриґом»
16.30 Х/ф «Ніч у музеї»
18.30, 20.30 Танька і Володька
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 

Країна У
19.30, 21.30 Одного разу 

під Полтавою
00.00 Теорія зради
01.00 Найкращий ресторан 

з Русланом Сенічкіним
02.00 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька

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 «Суперкнига»
06.30 Волинський 

портрет
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 Бумбокс
11.30 М/с «Тачки»
12.00 Малюваки
12.30 Відкрита влада. 

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

Повтор
17.45 Добрий сад

АВЕРС 18.00 На Часі 18.00
18.30, 21.45, 00.15 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 Вголос
22.00, 03.00 Т/с «Справа 

Дойла»
23.30 На Часі 18.00. 

Повтор
00.30 Глобал 3000
01.00 Концерт O.TORVALD
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
02.45 ТопНет
04.30 Заручники свободи

06.00 Мультфільми

08.00 «102. Поліція»

08.50 «Цілком таємно»

11.10 «Загублений світ»

17.10 Х/ф «За лінією 

вогню»

2+2 18.50 Х/ф «Земля, забута 

часом»

20.20 Х/ф «Імперія акул»

22.05 Х/ф «Хижак»

00.05 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

02.35 «Облом.UA.»

НТН

05.25 Х/ф «Інспектор 
карного розшуку»

07.05 Х/ф «Будні карного 
розшуку»

08.50 Х/ф «Хазяїн тайги»
10.20 Х/ф «Пропажа 

свідка»
12.00 «Свідок. Агенти»
12.35, 03.30 «Речовий 

доказ»
15.30 «Склад злочину»
17.05 «Таємниці 

радянського дефіциту»
18.05 «Півдня. 

Нерадянський Союз»
19.00, 02.35 «Свідок»
19.30 Х/ф 

«Протистояння»
23.15 Х/ф «Екстрасенс – 

2: лабіринти розуму»
01.10 «Таємниці 

кримінального світу»
03.05 «Випадковий 

свідок»
04.00 «Правда життя. 

Професії»

БРИТАНСЬКИЙ ПРИНЦ 
ГАРРІ ОДРУЖИВСЯ 

У Віндзорському палаці 19 травня 
відбулася урочиста церемонія 

весілля британського принца Гаррі та 
американки Меган Маркл. 

Церемонія пройшла у церкві Святого 
Георга. Молодята відтепер мають титули 
герцога і герцогині Сассекських. На цере-
монії була присутня королева Єлизавета 
ІІ. Дружбою на весіллі був старший брат 
Гаррі – принц Вільям, пише DW.

Серед гостей були тенісистка Серена Ві-
льямс, телеведуча Опра Уїнфрі, Девід і Вікто-
рія Бекхеми, актор Джордж Клуні з дружи-
ною Амаль, співак Елтон Джон з чоловіком. 

Подружжя житиме в Кенсінгтонському 
палаці у Лондоні. Меган Маркл знімалася 
в низці кінострічок та у популярних теле-
серіалах. Вона вже була заміжня, але роз-
лучилася у 2013 році.

королівське весілля

kinom
alacky.sk

Фільм «Фейкові копи»

23:00

ЄФРОСИНІНА В ЛУЦЬКУ 
ПОТРАПИЛА У ЛІКАРНЮ 

Телеведуча Маша Єфросиніна 
завітала до Луцька з майстер-

класом для жінок «Ти у себе одна». 

У неї розболівся живіт. Все вказувало на 
те, що це апендицит. Єфросиніна вирушила 
в місцеву лікарню, де її не тільки поставили 
на ноги, але й зачарували місцеві хірурги.

«Коли в приймальному відділенні нас 
зустрів пан Сергій, Оля тихо промовила: 
«Який красивий, він що, з серіалу «Черго-
вий лікар»? – розповідає про свої пригоди 
Єфросиніна. – Потім прийшов 
не менш симпатичний пан 
Олександр, оглянув мене 
і сказав те, за що я його 
буду довіку любити: «Її 
треба відкачати – жінка 
ввечері на неї збираєть-
ся!» Після огляду отрима-
ла вердикт: «Можемо 
тебе прооперува-
ти, але суто для 
того, щоб ти 
провела з нами 
тиждень».

отакої

Фільм «Супер Майк»

22:45

kinoafi sha.ua
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Життя не завжди буває таким, як хочеться, чи не так? Фільм «Римські канікули»
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ФУТБОЛ 1

ПН 28 травня ВТ 29 травня СР 30 травня ЧТ 31 травня ПТ 1 червня СБ 2 червня НД 3 червня
06.00 Сельта – Реал. Чемпіонат 
Іспанії 07.50, 20.30 Топ-матч 
08.10 Евертон – Вест Гем. Чем-
піонат Англії 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.15 «Великий 
футбол» 12.00 Барселона – 
Еспаньйол. Чемпіонат Іспанії 
13.50 Тоттенгем – Боруссія 
(Д). Ліга Чемпіонів УЄФА 15.55 
Голи сезону. Чемпіонат Англії. 
Прем’єра 16.50 Севілья – Ат-
летіко. Чемпіонат Іспанії 18.40 
Шахтар – Зоря 20.40 Еспаньйол 
– Барселона. Чемпіонат Іспанії 
22.45 Огляд сезону. Чемпіонат 
Іспанії 23.40 Ліверпуль – Ар-
сенал. Чемпіонат Англії 01.25 
Голи сезону. Чемпіонат Англії 
02.20 Олександрія – Сталь 
04.05 Сосьєдад – Депортіво. 
Чемпіонат Іспанії 

06.00, 15.55 «Європейський 
WEEKEND» 07.20 Валенсія – 
Малага. Чемпіонат Іспанії 09.05 
Голи сезону. Чемпіонат Англії 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.15 Селтік – ПСЖ. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 12.05 «Великий 
футбол» 13.50 Вільярреал – Со-
сьєдад. Чемпіонат Іспанії 17.15 
«LaLiga Files». Чемпіонат Іспанії. 
Прем’єра 17.55 LIVE. U-19. Укра-
їна – Ізраїль. Турнір В.В. Лоба-
новського 19.55 Топ-матч 20.10 
Реал – Ліверпуль. Фінал. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 22.45 Огляд 
сезону. Чемпіонат Англії 00.40 
Сельта – Бетіс. Чемпіонат Іспанії 
02.30 «LaLiga Files». Чемпіонат 
Іспанії 03.10 Мілан – Рієка. 
Ліга Європи УЄФА 04.55 Огляд 
сезону. Чемпіонат Іспанії 

06.00 Сосьєдад – Барсело-
на. Чемпіонат Іспанії 07.50, 
15.25 Топ-матч 08.05 Огляд 
сезону. Чемпіонат Англії 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.15 U-19. Україна – Ізраїль. 
Турнір В.В. Лобановського 
12.05 Реал – Ліверпуль. Фінал. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 14.25 «Ніч 
Ліги Чемпіонів» 15.55 «Мессі 
– кращий бомбардир сезону». 
Чемпіонат Іспанії. Прем’єра 
16.35 Вільярреал – Сельта. 
Чемпіонат Іспанії 18.25 Арсенал 
– Лестер. Чемпіонат Англії 20.15 
Журнал Ліги Чемпіонів 20.45 
Шахтар – Динамо 22.45 Голи 
сезону. Чемпіонат Англії 23.40 
Партизан – Динамо. Ліга Євро-
пи УЄФА 01.30 «Мессі – кращий 
бомбардир сезону». Чемпіонат 
Іспанії 02.10 Барселона – Ейбар. 
Чемпіонат Іспанії 

06.00 Шахтар – Маріуполь 
07.45, 01.20 Журнал Ліги Чем-
піонів 08.15, 03.55 Барселона 
– Жирона. Чемпіонат Іспанії 
10.00, 15.40, 21.45 Футбол 
NEWS 10.15 Аустрія – Мілан. 
Ліга Європи УЄФА 12.05 Севілья 
– Бетіс. Чемпіонат Іспанії 13.50 
U-19. Україна – Ізраїль. Турнір 
В.В. Лобановського 15.55 Огляд 
сезону. Чемпіонат Англії 17.55 
LIVE. U-19. Україна – Греція/
Словенія. Турнір В.В. Лоба-
новського 19.55 Огляд сезону. 
Чемпіонат Іспанії 20.55 LIVE. 
Марокко – Україна. Контроль-
на гра 22.55 «Мессі – кращий 
бомбардир сезону». Чемпіонат 
Іспанії 23.30 Бетіс – Реал. 
Чемпіонат Іспанії 01.50 Ман 
Сіті – Ньюкасл. Чемпіонат Англії 
03.40 Топ-матч 

06.00 Реал – Депортіво. 
Чемпіонат Іспанії 07.50, 20.30, 
03.50 Топ-матч 08.10, 20.40 
U-19. Україна – Греція/Слове-
нія. Турнір В.В. Лобановського 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.15, 23.15 Марокко – 
Україна. Контрольна гра 12.05 
Тоттенгем – Челсі. Чемпіонат 
Англії 13.55 Валенсія – Реал. 
Чемпіонат Іспанії 15.55 «Най-
кращі голи сезону». Чемпіонат 
Іспанії. Прем’єра 16.50 ПСЖ 
– Андерлехт. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 18.40 Севілья – Вільяр-
реал. Чемпіонат Іспанії 22.45 
Світ Прем’єр-Ліги 01.05 «Най-
кращі голи сезону». Чемпіонат 
Іспанії 02.00 Жирона – Лас-
Пальмас. Чемпіонат Іспанії 
04.00 Олімпік – Маріуполь 

06.00 Динамо – Шкендер-
беу. Ліга Європи УЄФА 07.50, 
03.50 Топ-матч 08.10 Атлетіко 
– Леганес. Чемпіонат Іспанії 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.15 Феєнорд – Ман 
Сіті. Ліга Чемпіонів УЄФА 12.05 
Реал – Барселона. Чемпіонат 
Іспанії 13.50 Арсенал – Кельн. 
Ліга Європи УЄФА 15.55, 22.45 
Журнал Ліги Чемпіонів 16.25 
Марокко – Україна. Контроль-
на гра 18.10 «Найкращі голи 
сезону». Чемпіонат Іспанії 19.00 
Челсі – Рома. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 20.45 Барселона – Реал. 
Чемпіонат Іспанії 23.15 U-19. 
Україна – Греція/Словенія. 
Турнір В.В. Лобановського 01.05 
Огляд сезону. Чемпіонат Іспанії 
02.00 Ліверпуль – Спартак. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 04.00 Севілья – 
Атлетіко. Чемпіонат Іспанії 

06.00 Бетіс – Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 07.45 Світ 
Прем’єр-Ліги 08.15 Тоттенгем – 
Саутгемптон. Чемпіонат Англії 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.15 Журнал Ліги Чем-
піонів. Прем’єра 10.45 U-19. 
Україна – Греція/Словенія. Тур-
нір В.В. Лобановського 12.40, 
22.45 «Найкращі голи сезону». 
Чемпіонат Іспанії 13.35, 03.50 
Топ-матч 13.50 Марокко – Укра-
їна. Контрольна гра 15.55, 01.30 
Журнал Ліги Чемпіонів 16.25 
Севілья – Барселона. Чемпіонат 
Іспанії 18.10 «Мессі – кращий 
бомбардир сезону». Чемпіонат 
Іспанії 18.50 МЮ – Вест Гем. 
Чемпіонат Англії 20.40 Реал 
– Атлетіко. Чемпіонат Іспанії 
23.40 Шахтар – Феєнорд. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 02.00 Сельта – 
Севілья. Чемпіонат Іспанії 

зіркова правда музпремія

НЕДІЛЯ 3 червня
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, 15.20, 17.00, 19.55, 

23.40, 02.00 Погода
09.35 Х/ф «Довгий 

шлях»
11.05 Д/с «Дешевий від-

починок»
11.35 Д/ц «Двоколісні 

хроніки»
12.10 Перший на селі
12.40 Енеїда
13.35 Д/ц «Гордість світу»
14.00 Телепродаж
14.20, 04.25 Фольк-music
15.30, 23.50 Д/ц «Непо-

вторна природа»
17.05 Т/с «Гранд готель»
20.05 Д/с «Таємниці люд-

ського мозку»
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
02.05 Д/ц «Незвичайні 

культури»
02.30 Д/ц «Смаки Культур»
03.25 До справи
03.50 Складна розмова
05.30 #ВУКРАЇНІ

05.00 Скарб нації
05.10 Еврика!
05.20, 12.45 Факти
05.50 Інсайдер
07.40 Т/с «Ніконов і Ко»
09.30 Т/с «Відділ 44»
12.20, 13.00 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
14.20 Х/ф «Упіймай 

шахрайку, якщо 
зможеш»

16.20 Х/ф «Паркер»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Ефект 

колібрі»
22.45 Х/ф «Мачо і 

ботан-2»
00.45 Т/с «Снайпер-2. 

Тунгус»
02.20 Т/с «Морська полі-

ція. Лос-Анджелес»
03.00 Провокатор

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/с «Панда Кунг- 

Фу: Легенди крутості»
12.15 Х/ф «Нове вбран-

ня короля»
13.30 Т/с «Догори дри-

ґом»
16.30, 20.30 Танька і 

Володька
19.00, 20.00, 21.00 

Країна У
19.30, 21.30 Одного разу 

під Полтавою
22.00 Х/ф «Фейкові 

копи»
00.00 Х/ф «Плем’я»
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»

07.30 Хата на тата 12+
08.45 Все буде смачно!
09.45 Караоке на Майдані
10.45 Х/ф «Чоловіча 

інтуїція»
13.00 ЕксперименТИ 16+
14.55 Х/ф «Діамантова 

рука»
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»

10.05 «Ух ти show 2»

10.35 М/ф «Астерікс і 

Обелікс підкорюють 

Америку»

12.10 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»

23.30 Х/ф «Бабій»

01.10 «Вечірній квартал»

02.45 «Нічне життя»

06.00 Бандитська Одеса

07.40 Брама часу

09.10, 18.30 У пошуках 

істини

11.00 Бойові сили

12.30, 22.00 Древній 

Єгипет

14.30 Природа сьогодення

16.30, 00.00 Шалена по-

дорож

17.30 Річкові монстри

00.40 Скарб.UA

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.10 «ТСН»
07.05, 02.10 «Українські 

сенсації»
08.00 «Сніданок. Ви-

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

ведмідь»
10.00, 11.00 «Світ нави-

воріт – 9»
12.00, 13.00, 13.55 «Світ 

навиворіт – 2: Індія»
14.40 Х/ф «Швидкість»
17.00 Х/ф «Швидкість – 

2: Круїз під контр-
олем»

19.30, 05.00 «ТСН-
Тиждень»

21.00 Х/ф «Шукаю 
жінку з дитиною»

00.30 «Аргумент кiно»
01.15 «Світське життя 

2018»

05.35 «Мультфільм»
06.30 Х/ф «Ласкаво 

просимо, або Сторон-
нім вхід заборонено»

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 «Оскар»
14.00 Х/ф «Фантомас»
16.00, 20.30 Т/с «25-та 

година»
20.00 «Подробиці»
22.05 Х/ф «Навмисно 

не придумаєш»
00.15 Х/ф «Ваша зупин-

ка, мадам»
02.05 «Речдок»

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.59, 08.59 Kids Time
07.00 М/с «Дракони. Пере-

гони безстрашних»
09.00 Х/ф «Особливо 

небезпечна»
11.00 М/ф «Атлантида: 

Загублена імперія»
13.00 М/ф «Індики: Назад 

у майбутнє»
14.50 Х/ф «Дуже погані 

матусі»
16.50 Х/ф «Дуже погані 

матусі 2»
18.50 Х/ф «Міс Конгені-

альність»
21.00 Х/ф «Міс Конгені-

альність 2»
23.10 Х/ф «Кохання та 

інші негаразди»

06.00 М/ф «Суперкнига»
06.30 Волинський 

портрет
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 
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»

АВЕРС 17.00 Джем
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 Антитіла
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
02.30 Новини «На Часі». 

Підсумки тижня
04.30 Відділ кадрів

06.00 Мультфільми
08.00 «Бушидо»
09.10, 10.10 «ДжеДАІ. 

Дайджест»
12.10 Т/с «Ментівські ві-

йни. Одеса-2»
15.40 Х/ф «Закон до-

блесті»

2+2 17.40 Х/ф «12 раундів»
19.35 Х/ф «Слід смерті»
21.15 Х/ф «Крижані 

акули»
23.00 «Змішані єдинобор-

ства. UFC»
01.30 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.45 «Облом.UA.»

НТН

05.00 «Легенди бандит-

ської Одеси»

05.45 Х/ф «Останній 

гейм»

07.10 «Страх у твоєму 

домі»

10.50 Х/ф «Сашка»

12.30 Х/ф «Командир 

щасливої «Щуки»

14.30 Х/ф «Екстрасенс – 

2: лабіринти розуму»

16.25 Х/ф «Скарби ста-

родавнього храму»

19.00 Х/ф «Протисто-

яння»

22.50 Х/ф «Зникнення»

00.35 Х/ф «Доберман»

02.30 «Речовий доказ»

«МАУГЛІ» 
ПОВЕРТАЄТЬСЯ 

Компанія Warner Bros. працює над 
анімаційним фільмом «Мауглі». 

Кінострічка на основі твору Редьярда 
Кіплінга 1894 року стане черговою 
адаптацією історії про хлопчика, який 
виріс у джунглях, пише «24 канал».

Режисером фільму став знаменитий 
митець Енді Серкіс, який на роль головно-
го героя  запросив американського кіно-
актора Рогана Чанда. Тигра Шер-Хана озву-
чив актор Бенедикт Камбербетч, пантеру 
Багіру – Крістіан Бейл, удава Каа – Кейт 
Бланшетт, а ведмедя Балу – сам режисер 
Енді Серкіс.

Оновлений фільм «Мауглі» значно від-
різняється від попередніх екранізацій, 
оскільки в цій історії буде показано темний 
бік джунглів, де звірі будуть не такими доб-
рими й привітними, як у попередніх адап-
таціях та оригінальному романі Кіплінга.

кіно

Фільм «Дуже погані матусі»

14:50

kinoukraine.com

06.50 Сьогодні
07.45, 03.50 Зірковий шлях
08.50 Т/с «Веселка в небі»
12.50 Х/ф «Справжній 

дід»
15.00 Т/с «Коли поверта-

ється минуле»
19.00, 03.00 Події тижня з 

Олегом Панютою
20.00 Головна тема
21.00 Футбол. Товариський 

матч Україна – Албанія
23.00, 02.00 Т/с «Матір і 

мачуха»
01.30 Телемагазин
04.40 Реальна містика

Американська співачка 
Вітні Х’юстон у дитинстві 
стала жертвою 

сексуальних домагань. Її 
кривдницею була двоюрідна 
сестра, відома соул-
виконавиця Ді Ді Уорвік, 
старша за Вітні на 18 років.

Обох жінок уже немає серед жи-
вих. Але жахлива правда випливла 
під час знімань документального 
фільму про Х’юстон, який предста-
вили на кінофестивалі в Каннах.

У інтерв’ю брат Вітні по матері 
Гері Гарланд зізнався, що його роз-
бещувала Ді Ді, пише Vanity Fair.

«Я був дитям, коли мене розбе-
щувала жінка, член моєї родини. Мої 
мати та батько часто були в роз’їздах, 
а нас залишали з різними людьми», – 
пригадав чоловік.

Як засвідчила багаторічна асис-
тентка Х’юстон Мері Джонс, Вітні в 
дитинстві теж стала жертвою сексу-
альних домагань.

«Якось вона глянула на мене і 

сказала: «Мері, мене теж розбещува-
ли в ранньому віці. Але то не був чо-
ловік, то була жінка». В її очах стояли 
сльози. Вона сказала: «Мама не знає, 
через що ми пройшли». Я запитала: 
«А ти розказувала своїй матері?». 
Вона відповіла: «Ні, моя мама щось 
комусь заподіє, якщо я скажу їй, хто 
то був». Вона плакала, і я обійняла 
її», – поділилася Мері.

Вітні Х’юстон відкрито не згаду-
вала про цю свою травму, але дуже 

ВІТНІ Х’ЮСТОН У ДИТИНСТВІ 
ҐВАЛТУВАЛА СЕСТРА 

У Києві відбулася церемонія 
нагородження національної 
музичної премії «Золота жар-
птиця 2018». Престижні 
нагороди від телеканалу «М2»  
у вигляді пера золотої жар-
птиці отримали співаки у 12 
номінаціях.

Визначення переможців музич-
ної премії проходило в два етапи. 
До 12 різних номінацій потрапило 
по п’ять артистів, чиї кліпи отри-
мали найвищі рейтинги в ефірі 
телеканалу «М2» в період з травня 
2017 до травня 2018 року включно. 
А вже потім списки номінантів по-
трапили до експертного журі, яке 
шляхом голосування визначило 
переможців.

Співаком року став Олег Ви-
нник, співачкою – TAYANNA.  Поп-
гурт року – DZIDZIO, рок-гурт – «Ан-
титіла», хіт року – Alyosha «Калина».  
Проривом року стала TARABAROVA. 
Балада року – «Журавлі» The 

емоційно говорила на тему сексу-
ального насильства над дітьми.

«Це мене просто бентежить та 
злить», – казала артистка.

Співачка завжди брала з собою 
доньку Боббі Крістіну в усі закор-
донні тури, ніколи не залишала її на 
інших людей. 

На думку Мері, Вітні не розказу-
вала своїй матері Сіссі про те, що ро-
била з нею Ді Ді, бо їй було соромно. 
Вона думала, що, може, могла бути 
сама в тому винна, бо якимось чи-
ном спровокувала хижачку. Страшну 
правду 84-річна Сіссі  Х’юстон дізна-
лася лише тепер. Жінка страшенно 
засмучена.

Вітні Х’юстон загинула в 2012 
році за загадкових обставин. Офі-
ційною причиною смерті зірки, яку 
знай шли у ванні в її готельному 
номері, вважається випадкове уто-
плення. У 2015 році так само загину-
ла і її єдина дочка Боббі Крістіна. 

ОЛЕГ ВИННИК – СПІВАК РОКУ

Hardkiss, народний хіт – «Як жити 
без тебе» Олега Винника. 

Музична премія «Золота жар-
птиця» спрямована на визначен-
ня видатних досягнень у музичній 
індустрії та за внесок у вітчизня-
ний шоу-бізнес. Відзнаку було за-
сновано 22 роки тому компанією 
«Таврійські Ігри», нагородження 
проходило в рамках музичного 
фестивалю. 

m
eow

nauts.com

glavred.info

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

КБ «ПРИВАТБАНК» 
Р/Р № 26003055518827, 

МФО 303440

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

При обрізанні від 42 см – 
                   СТРИЖКА БЕЗПЛАТНА

Щовівторка

від 300 до 
75000 грн за 1 кг

купуємо ВОЛОССЯ

БУДІВНИЦТВО

 Продам у Луцьку котли (газові, твердопа-
ливні, електричні), газові колонки, конвекто-
ри, електричні бойлери, радіатори опалення 
(стальні, алюмінієві, біметалічні), циркуля-
ційні насоси і насоси для свердловин, обсад-
ні 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 комбайн 
«Нива», зерноочисну машину ОВС-25, зва-
рювальний агрегат САК навісний, з приво-
дом від ВВП трактора, ящики для висівання 
трав до сівалки СЗУ – 3 м, 6 м. 099-754-17-11, 
067-332-12-60.

харчування – безплатно. Оплата – 1 злотий 
за кг (на початку). Запрошуємо праців-
ників із біометричними паспортами або з 
будь-якими візами. Без вікових обмежень. 
Допомагаємо у відкритті візи на 9 місяців. Ве-
земо на місце праці. Виїзд з Нововолинська. 
097-908-64-46 (Вікторія).

 Виробниче підприємство запрошує на ро-
боту в м. Ужгород/Львів працівників робо-
чих спеціальностей. З/п 10000 грн. Надаємо 
транспортування, проживання та харчуван-
ня. 068-302-28-56.

ПОСЛУГИ

 Надаю інформаційні послуги щодо роботи 
за кордоном та підготовки потрібних доку-
ментів. Термінові запрошення, анкети, стра-
ховки тощо. 099-315-22-72, Оксана Володи-
мирівна.

 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

 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, підшипники, 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 бу-
динку 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. Любомль, 
вул. 1 Травня (3 кімн., є літня кухня, гараж, 
хлів, льох, земельна ділянка 13 соток). Ціна 
договірна. 093-008-03-92, 099-555-94-92.

 Продам 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 ді-
лянка – 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.

 Продам 2-кімн. квартиру в новобудові на 
3-му поверсі. Площа 72,3 м2. Ціна 672390 грн. 
098-660-63-03.

РОБОТА

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

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

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

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

 Збір полуниці без шипувок у Польщі (робо-
та з кінця травня). Проживання та часткове 

Розпродаж квартир 3-ї черги!

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

335 000 ãðí
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СПРАВЖНЄ ЛІТО ПОЧИНАЄТЬСЯ ІЗ ТРІЙЦІ
Зелені свята – 

українська назва 
християнського 

свята Трійці, що його 
відзначають на 50-й 
день після Великодня. 
Обрядовість Зелених свят 
знаменує завершення 
весняного і початок 
літнього календарного 
циклу. В ї ї основі лежить 
культ дерев та рослин, 
магія закликання 
майбутнього врожаю.

У КЛЕЧАНУ СУБОТУ 
ПРИКРАШАЮТЬ ОСЕЛІ

Вважалося, що до Зелених свят 
усі мали відсіятися і припинити са-
діння на городах. Адже після Трійці 
дуже часто встановлювалася суха 
спекотна погода, і хай що посади – 
вже не приймалося, земля ставала 
сухою. Трійця була для селян сво-
єрідним переходом від посівної 
до жнив. І перше, що починали 
робити після свята, – готуватися до 
сінокосу. 

Напередодні зеленої неділі, у 
суботу, що називалася клечаною, 
наші предки обов’язково прикра-
шали подвір’я та господарські бу-
дівлі клечанням – зеленими гілками 
клена, берези, липи. Забороненим 
деревом подекуди вважалася оси-
ка, на якій, за повір’ям, повісився 
Іуда Іскаріот. Гілки встромляли у 
стріху, на ворота, біля вікон, за іко-
ни. Підлогу або долівку в хаті всте-
ляли запашними травами: полином, 

любистком, м’ятою, пижмом, лас-
кавцями, татарським зіллям.

Аїр (лепеха), або ж татарське 
зілля, має дуже сильний приємний 
аромат свіжості. З його прикоре-
невих стебел робили солодощі на 
зразок східних – висушували і за-
цукровували, ласощі за смаком не 
поступалися зацукрованому ко-
реню східного імбиру. Аїр справді 
дістався селянам від татар, точніше, 
від татаро-монгольського нашестя. 
Татарське зілля монголи вважали 
культовою рослиною. Вони свято 
вірили, що водойми, в яких росте 
аїр, чисті, воду з них можна пити 
без побоювань. Тому на шляху до 
сіл і селами завойовники розкида-

ли у водойми шматочки кореневи-
ща аїру – так він і прижився у нас. 
Наші селяни помітили, що навіть на 
болоті в заростях аїру менше роїть-
ся комах, ніж на інших берегах.

Тож лепеху стали збирати й сте-
лити на глиняні підлоги в бідних се-
лянських хатах, щоб вивести мух та 
комарів. Аїр стелили на підлогу ра-
зом з полином і чебрецем. Цей спо-
сіб дуже ефективний для вигнання 
котячих і собачих бліх з дому дони-
ні, ефективніший і кращий за інші 
хімічні репеленти. Але обряд при-
крашання будинків був пов’язаний 
не з комахами, а з повір’ям, що душі 
померлих, які прийдуть у гості, 
зможуть сховатися, вселяючись у 

трави. Ось чому не вносили до хати 
осику, вербу і крушину. Через три 
дні після Трійці трави викидали або 
спалювали.
У ЗЕЛЕНУ НЕДІЛЮ 
НЕ ВІНЧАЮТЬСЯ

Троїцькі розваги починалися з 
понеділка і тривали цілий тиждень. 
Зазвичай їх влаштовували в лісі чи 
у полі, на вигоні за селом. Подекуди 
молодіжні забави й танці проходи-
ли біля спеціальних лаштунків – 
стовбура дуба або явора. Вони яв-
ляли собою довгу жердину, до якої 
зверху горизонтально прикріплю-
вали колесо, прикрашене гіллям, 
квітами, стрічками.

На Зелені свята, як і після Вели-
кодня, провідували померлих роди-
чів, могили яких обсипали клечаним 
зіллям. На кладовищі влаштовували 
панахиди та спільні поминальні 
трапези. Ця традиція подекуди збе-
реглася до наших днів.

На свято Трійці дівчата прово-

дили обряди з плетінням квіткових 
вінків і завиванням берези. Якщо 
гарненько заплести берізку, то збу-
дуться задумані бажання. Квітковий 
вінок розвився – бажання не збу-
деться. Зелений вінок свідчить про 
продовження дівоцтва. Засохлий – 
до неприємних змін у житті. 

На Трійцю не годиться вінчати-
ся й гуляти весілля. Вважається, що 
у тих, хто одружився на Трійцю, в 
шлюбі завжди буде хтось третій. А 
ось для заручин і сватання цей день 
дуже хороший. Особливо, якщо мо-
лоді відгуляють весілля на Покрову. 
Хліб, з яким ішли на заручини, за-
сушували на сухарі і зберігали до 
весілля. А потім ці сухарі замішува-
ли у весільний коровай на щастя й 
любов молодих.

На Зелені свята заборонено ку-
патися у водоймах – вважалося, що 
три троїцькі дні русалки гучно свят-
кують і можуть заманити до себе на 
дно. Цього дня добре освячувати 
криниці.

ПРИКМЕТИ ПРО ПОГОДУ 
 Прийде Трійця – буде і надворі, як на печі.

 Дощ на Трійцю – чекай багато грибів і теплу погоду. 
Якщо на Трійцю дощить, то з дощами буде цілий 
місяць.

 Від Трійці не тільки з неба, а й від землі тепло йде.

 Якщо поставлені на Трійцю для прикраси берізки 
через три дні ще свіжі, то чекай мокрого сінокосу.

 Після Зелених свят припиняються заморозки – їх не 
буває до самої осені.

ogo.ua

Обрядовість Зелених свят знаменує завершення 
весняного і початок літнього календарного циклу
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  Тетяна БОЯРИН
Рожищенський район

сім’я У КОЖНОГО СВОЄ ЩАСТЯ. 

  Наталія ЛЕГКА
Старовижівський район

червоний півень ХТО ПІДПАЛЮЄ КОПИЦІ ТА ХЛІВИ В КРИМНОМУ?

У кожного своє щастя. 
Одні, аби бути 
щасливими, прагнуть 

статків, інші – визнання 
та високих посад, а дехто 
щасливий у материнстві.

Олена та Олександр Лавренчу-
ки познайомилися, коли дівчині ви-
повнилося п’ятнадцять. Він, статний 
та змужнілий, щойно повернувся 
зі строкової служби. Матір Олени 
Надія Андріївна наполягала: ще за-
мала для серйозних стосунків. Але 
минав час, дівчина закінчила школу, 
вивчилася на швачку. І як дорослі-
шала та розквітала Олена, так міцні-
ло перше юначе кохання.

У 2001 році Олена та Олександр 
одружилися. Він, рожащанин, пі-
шов у приймаки в невеличке село 
Валер’янівка. А в 2003 році Бог по-
слав подружжю первістка Андрія. 
Звичайно, найбільше тішився на-
родженню сина Олександр – буде 
татові підмога.

Олена Леонтіївна виховувалася 
у багатодітній родині, тож змалку 
звикла до гурту, до братерської до-
помоги. Молода мама мріяла що-
найменше про трьох діток. Тож за 
два роки лелека знову навідався до 
Лавренчуків – народився синочок 
Віктор.

А коли у 2009-му жінка зрозу-
міла, що знову носить під серцем 
маля, щиро мріяла про дівчинку. Та 
знову народився син – Роман.

– Дитина здорова, от і добре, – 
втішала себе молода мама, яку Бог 
щедро обдаровував синами.

Жили Лавренчуки, як і всі в 
селі – взялися обробляти землю, 
утримували господарство. Олек-
сандр, хоч і народився в місті, ду-
шею прикипів до землі. Обробляли 
паї, які дісталися родині після ре-
формування колгоспу, за виручені 
від вирощеної сільгосппродукції 
гроші намагалися для полегшення 
праці придбати техніку. В усьому 
підтримувала чоловіка Олена. Ніко-
ли вона не боялася роботи, навіть 

Цьогоріч 4 травня о першій 
годині ночі подружжя Гетюків із 

Кримного розбудили сусіди:
 – Маріє, ваш хлів горить!
Люди поважного віку кинулися рятувати 

добро, що належить їхній невістці Аллі (вона 
нині мешкає в районному центрі), яке зали-
шилося жінці у спадок від батьків. На поміч 
позбігалися всі, хто тільки міг.

 – Добре, що навпроти обійстя є баюра 
з водою, – розповідає Марія Оксентіївна. 
– Поки приїхали дві пожежні машини зі Ста-
рої Вижівки та Дубечного, поливали вогонь з 
відер. Але врятувати хліва не вдалося, згорів 
ущент. Це просто якесь диво, що пожежа не 
перекинулася на дерев’яну хату, адже поряд 
з господарською будівлею лежать дрова та 
сіно. Недарма кажуть, що вогню та води по-
трібно боятися.

 – Може, проводка в хліві стара була чи 
якісь займисті суміші? – запитую. 

– Та ні, немає там ні проводки, ні чогось 
іншого, що могло б спровокувати іскру. 

– То від чого ж той хлів загорівся?
 – Пожежники казали, що підпалив хтось, – 

дивує Марія Гетюк.
 – Отож, може, з ким сварилися, то обра-

жений вирішив поквитатися таким чином? – 
виникає підозра.

– Та ні, ворогів у нас немає, з усіма живемо 
в злагоді.

 А боятися кримненцям, що живуть на ву-
лиці Сонячній, і справді є чого, бо останнім 
часом зачастили-таки сюди пожежі. 

– У березні цього року встали ми рано-

навчилася трактором кермувати, 
аби в літню спекотну пору жнив до-
помагати чоловікові відвозити на-
молочений врожай.

Після народження Романа сім’я 
Лавренчуків поповнилася ще дво-
ма синами. Ігорчику нині п’ять, най-
молодшому Тарасику – лише сім 
місяців.

Біля обійстя Лавренчуків – ве-
ликі сільськогосподарські будівлі, 
техніка. Одразу видно: тут не бай-
дикують.

– Маємо велику родину, то му-
симо працювати, – каже Олена Ле-
онтіївна. Утримуємо три корови – це 
постійний дохід, хай і не надто зна-
чний. На землі вирощуємо зернові, 
маємо й малину. Загалом, мій чоло-
вік береться до всього. Вигідно ви-
рощувати часник – садимо часник, 
є збут полуниці – садимо полуницю. 
Він гарний господар і дбайливий 
батько.

З розповіді жінки розуміємо, що 
Олександр Миколайович – не просто 
глава сімейства, за ним дружина по-
чувається, як за кам’яною стіною, бо 
має і підтримку, і пораду. Та сьогод-
нішня наша розмова про маму, про 
хранительку сімейного вогнища, тож 
намагаємося перевести мову саме на 
особистість Олени Леонтіївни, роз-
питуємо хлопців, яка у них мама.

– Мама у нас добра, – першим 
відповідає на моє запитання говір-
кий та непосидючий п’ятирічний 
Ігорчик.

– Не сварить вас?
– Мама спокійна, але якщо щось 

зробимо, то, звичайно, без вихов-
ного моменту не обійдеться, – до-
лучається до розмови найстарший 
із синів – дев’ятикласник Андрій.

– У школі завжди цікавиться 
не тільки нашим навчанням, а що-
найперше – поведінкою, – додає 
семикласник Віктор. – Вчить нас у 
будь-яких життєвих ситуаціях бути 

відвертими, якщо щось сталося, то 
обов’язково розповісти, адже не-
правда колись-таки викриється.

– Діти у мене хороші, я можу 
довірити їм будь-яку роботу. Тре-
ба в хаті прибрати – допоможуть. 
Працюємо в полі – теж разом, нема 
великої проблеми, якщо й Тарасика 
попрошу побавити. Не раз чоловік 
каже, що ніби маємо самих синів, 
а вони більше мені допомагають, 
аніж йому, – усміхається багатодіт-
на мама.

Коли заводимо мову про те, яке 
майбутнє бачить для своїх синів, 
Олена Леонтіївна зізнається: 

– Усі хлопці різні за вдачею. Ан-
дрій – спокійний, врівноважений, 
йому подобаються точні дисциплі-
ни. Два роки поспіль виборює при-
зові місця на районних та обласних 
олімпіадах з хімії та фізики. Як пере-
можець їздив відпочивати в «Артек-
Буковель». Тому підтримую його 
мрію вступити до вищого навчаль-
ного закладу. Віктор теж вчиться не-
погано, та він у нас більше спортс-

мен. А ще – перший татів помічник, 
адже захоплюється технікою.

Мовчазний Рома, що закінчує 
третій клас, доки ми розмовляли, 
захоплено грав у інтернет-гру «Фер-
ма». Можливо, саме він буде татовим 
наступником у господарських спра-
вах. Хтозна, час покаже. Бо й малий 
Ігорчик не раз, за словами Олени Ле-
онтіївни, просить: «Мамо, дай мені 
таку роботу, щоб я замучився».

Та найбільша мрія багатодітної 
мами – аби її хлопці були здорові й 
не було війни в Україні. Бо строкову 
службу, що є школою справжнього 
чоловіка, на думку глави сімейства, 
мають пройти всі сини.

Олена Леонтіївна відверто каже, 
що вважає себе щасливою мамою і 
дружиною, хоч зізнається, що не 
зав жди легко дати лад великій ро-
дині. Та є у жінки надійний тил – 
мама Надія Андріївна. Вона – перша 
порадниця Лавренчуків і в справах 
господарських, бо багато літ очолю-
вала городню колгоспну бригаду, і у 
справах домашніх. Наприклад, за-

вдання Олени Леонтіївни – подоїти 
корів, а довести до ладу молоко – це 
вже обов’язок Надії Андріївни. А ще 
бабуся – перша помічниця в догляді 
за дітьми. Олена через день розво-
зить молочну продукцію на замов-
лення, а молодші сини лишаються 
під бабусиним наглядом.

Коли запитуємо Олену Леонтіїв-
ну про основні принципи сімейного 
виховання Лавренчуків, жінка пере-
лічує, довго не задумуючись.

– По-перше, має бути повага до 
батьків. У нас, наприклад, татові зав-
дання не обговорюються. Діти ро-
зуміють: якщо тато каже, то так має 
бути. Не нехтують і моїми прохання-
ми про допомогу. І якщо щось не так, 
я ніколи не кричу, а пояснюю синам. 
Добрим словом, а не палкою чи кри-
ком, можна досягти значно більше 
у стосунках з дітьми. Я точно знаю, 
сама виросла небитою, то й із сина-
ми намагаюся порозумітися ласкою, 
добрим словом. По-друге, привчає-
мо хлопців до роботи, аби вони ро-
зуміли, що, де і як береться, цінували 
те, що мають. От, наприклад, захоті-
ли мобільні телефони – працювали 
на збиранні малини нарівні з усіма. 
Частину грошей заробили, ще части-
ну доклав тато. По-третє, вчимо бути 
відвертими, підтримувати та допо-
магати один одному. Бо в доросло-
му житті дуже важлива підтримка 
близьких. А загалом, як на мене, у сі-
мейному вихованні найважливішим 
є приклад дорослих. Бо модель сім’ї 
діти черпають із середовища, в яко-
му зростають. Жінка не може назва-
ти себе щасливою, якщо не відчуває 
сильного чоловічого плеча. А коли у 
сім’ї лад та спокій, то й діти в радість. 
І не відчуваєш тоді втоми від постій-
них домашніх клопотів, від монотон-
ної щоденної роботи, – підсумовує 
свою розповідь багатодітна мама.

Ми ж, плануючи розповісти про 
щасливу в материнстві жінку, після 
спілкування з героїнею зрозуміли: 
без щасливої сім’ї нема щасливої 
жінки та матері. Напевне, саме тому 
в календарі пам’ятних дат День сім’ї 
та День матері стоять зовсім поряд.

БАГАТОДІТНА ВОЛИНЯНКА – 
ПРО ВИХОВАННЯ П’ЯТЬОХ СИНІВ

Тетяна Боярин

ранесенько, – розповідає сусід Марії Оксен-
тіївни Анатолій Власюк. – Збиралися порося 
колоти. Вийшов я надвір, чую, щось не так. 
Підвів очі вгору, а на старенькій батьківській 
хатині, що на одному подвір’ї з нашою оселею, 
покрівля горить. Від чого спалахнула, ніхто не 
знає. Печі в ній не топили з 2000 року і грубок 
також, проводки там немає. Загорілася з боку 
вулиці. «Підпал», – зробили висновок пожеж-
ники. Хто міг таке вчверити – поняття не маю, 
бо ворогів за весь вік не нажив. Якби не сусіди 
та пожежні команди з районного центру й Ду-
бечного, червоний півень міг би перекинути-
ся на інші будівлі.

Минулої осені підпалили хлів та свини-
нець ще в однієї сусідки, що мешкає через 
дорогу від Власюків, Олени Дудки. Трапилося 
це о десятій годині вечора. Жінці здалося, що 
хтось стріляє, а це шифер ляскав. 

– А ще раніше в мене скирта із соломою, 
що за сто метрів від хати, зайнялася, – каже 
жінка. – Також підпал. Зловмисника виводили 
по слідах, але вони загубилися, тому так і не 
довідалися, чиїх рук то справа. А скирти в нас 

горять частенько. У Володимира Чикуна таке 
лихо чотири рази траплялося. 

– А що ж дільничний, поліція? – запитую. 
– Поліція каже, щоб зловмисника ми 

самі ловили. Хоч капкани став на такого 
«звіра» або камерами відеоспостереження 
запасайся.

Постраждала від рук підпалювача й Марія 
Місірук. 

– Ми гасили скирту соломи у Володі Чику-
на. Я обернулася – моя горить, – згадує жінка. 
– Таке враження, що підпалювач спостерігав, 
як ми боремося з вогнем, і вирішив підкинути 
нам ще «роботи».

Червоний півень активно «господарює» 
на вулиці вже три-чотири останні роки, і все 
на цьому кутку. 

– А чи підозрюєте ви когось у підпалах? – 
запитую людей, які нині бояться, що після хлі-
вів та копиць підпалювач візьметься за хати. 

– Підозри є, та що з того, ніхто нікого за 
руку із сірниками не вхопив, – і нарікають на 
міс цеву пожежну охорону, яка, мовляв, не виїз-
дить на пожежі, а поки з інших населених пунк-

тів машини доїдуть, то можна втратити все.
 – У сільській пожежній охороні працює 

троє людей, – коментує ситуацію секретар 
Кримненської сільської ради Галина Сулява. 
– Машина не виїздила на дві останні пожежі, 
що трапилися за останні півтора місяця, бо й 
пожежникам також потрібно побувати у від-
пустці, а загалом вона справна і бензином за-
безпечена. На тій вулиці й справді дуже часто 
палає. Але восени двічі горіли скирти з соло-
мою і в інших сільських урочищах – на Шавах 
та біля кладовища – і то в один і той самий 
період. 

– Вулицю Сонячну нині можна перейме-
новувати на вулицю Червоного півня, – сумно 
жартують кримненці і міркують, як врешті-
решт зловити на гарячому підпалювача, адже 
ніхто з них не почувається в безпеці, поки він 
безкарно розгулює селом і видивляється, де 
ще наробити лиха. Люди переконані, що в цій 
справі їм ніхто не допоможе: ні місцева влада, 
ні поліція, як не сподіваються, що в зловмис-
ника прокинеться сумління і він розкається в 
скоєному.

Анатолій Власюк згадує, 
як рятували стареньку хату

Ось що залишилося від хліва, 
про який розповідала Марія Гетюк

Найбільша мрія багатодітної мами – аби її 
хлопці були здорові й не було війни в Україні
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  Сергій ЖУКОВСЬКИЙ
Маневицький район

самородок

се ля ві

СЕЛЯНИН СТВОРЮЄ ПОЛОТНА ІЗ 
ЗОБРАЖЕННЯМИ ІСТОРИЧНИХ БИТВ

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.

КОХАННЯ – ЯК ХІРУРГІЧНЕ ВТРУЧАННЯ

Домашні клопоти 
у мальовничій 
поліській глибинці 

не заважають Василю 
Володимировичу 
Гапонюку з села Четвертня 
Маневицького району, 
чоловікові поважного віку, 
писати великі реалістичні 
картини, які тішать око та 
захоплюють уяву. 

ОБРАЗИ ТВОРИТЬ 
МЕТОДОМ ЛЕСУВАННЯ

Тяга до живопису виявилася у 
Василя Володимировича ще в ди-
тячі роки. Річ у тім, що його батько 
багато картин писав, тому й син від 
нього набрався тої снаги до обра-
зотворчого мистецтва. Зараз зазви-
чай творить узимку, коли є вільний 
час. Поряд з цим ще може ліпити з 
глини та різьбити по дереву. 

– Пишу в реалістичному стилі 
старим способом – як під фотогра-
фію. Це називається метод лесу-
вання. До речі, саме в такий спосіб 
колись ікони писали, – пояснює 
народний художник з Волинського 
Полісся. 

Чоловік каже, що переважно 
пише на полотні. Часто використо-
вує ДВП. Річ у тім, що полотно по-
трібно підготувати для роботи, а з 
ДВП простіше. 

  Марта ЮЛАНТОВА

Тієї весни Насті 
виповнилося сімнадцять. 
Вона вже кілька років 
мріяла про кохання, 
мов у кіно. Не таке, як у 
подруг – з однокласниками 
чи студентами. Хотіла 
зустріти самодостатнього 
чоловіка, сильну 
особистість. Щоб прожити 
з ним, одним-єдиним, 
усе життя, довіряти одне 
одному, не ревнувати, як 
мама батька. 

Тому на однолітка Івана, що жив 
у сусідній квартирі, навіть уваги не 
звертала. Яка з ним чекає перспек-
тива? Дарма, що хлопець носив їй 
скромні букетики і шоколадки, без-
відмовно ремонтував зіпсуті елек-
троприлади чи зірвані крани. 

Того травневого вечора Настя 
несла від кравчині сукню, аж рап-
тово ринув дощ. Ніби з-під землі 
з’явилася і пригальмувала біля дів-
чини шикарна іномарка. Дверцята 
відчинилися і Настя аж оніміла, та-
кий вродливий був власник автів-
ки. У дівчини тьохнуло серденько, 
але вона для годиться суворо за-
питала: 

– Сподіваюся, ви – не маніяк?
Красунчик щиро розреготався. 

Тієї миті всі її сумніви розвіялися. 
Нас тя сіла в салон. Заворожена та-
кою несподіванкою, юнка і не по-
мічала, що водій пожирав її очима. 
Дівчина була ніби вирощена в лабо-
раторії на його спецзамовлення. Ви-
рішив приручати її поступово. Підвіз 
під під’їзд, відчинив дверцята, навіть 
не поцілував у щічку, щоб не споло-
хати. Завбачливо записав номер те-
лефону і пообіцяв передзвонити. 

Звісно, Микола не мав наміру 
відразу зробити Настю своєю ко-
ханкою, для цього є молоденькі 
медсестри в його хірургічному від-
діленні. Ціле літо вони з Настею 
зустрічалися в романтичній атмо-
сфері, Микола не поспішав запро-
шувати дівчину в свій холостяцький 
барліг. Робив усе, аби юнка, закоха-

зображати дбайливого залицяль-
ника, адже з ним прийшла така юна 
особа!

Настя ніби щось передчувала. 
Вона не реагувала на жарти, навіть 
не усміхалася. А потім раптово за-
пропонувала поїхати додому. Ми-
колі це не сподобалося. Але він ви-
рішив не псувати картину, викликав 
таксі. 

– Ти мене хоч трохи кохаєш? – 
запитала у салоні Настя.

Микола невдоволено скривив-
ся. Ну от на тобі, починається і в 
неї! Спочатку про любов, потім про 
весілля та білу сукню, далі – про ді-
тей. Такого розвитку подій Мико-
ла аж ніяк не чекав. Тому вирішив 
промовчати, щоб не сваритися в 
машині. 

Коли вони обоє вийшли біля 
Нас тиного під’їзду, він вирішив біль-
ше не церемонитися з дівчиною.

– Ну для чого ти псуєш свято? 
Хіба тобі мало, що я тебе вдягаю, 

взуваю, оплачую походеньки до 
перукаря і в солярій? Ми ж домови-
лися відразу, що не маємо жодних 
зобов’язань одне перед одним!

Його слова діяли на дівчину як 
удари батогом. З голови вивітрюва-
лося шампанське, а разом із ним – 
надумана романтика. Настя присіла 
біля стіни будинку, обхопила голову 
руками і заплакала, мов мале дитя. 
Миколу це ще більше розсердило. 
Він дістав мобільний і викликав так-
сі. Машина під’їхала за лічені хви-
лини. Настя так і сиділа під стіною, 
жалібно скімлила.

– Твоя? – по-панібратськи запи-
тав таксист Миколу, киваючи у бік 
дівчини.

– Та нічия. Понапиваються, ма-
лолєтки, потім валяються під нога-
ми, – відповів Микола, сідаючи по-
ряд із водієм.

Професійна звичка навчила 
його вчасно відрізати все, що за-
грожує життю. 

– Хто не знає тонкощів маляр-
ського мистецтва, то розповім: для 
обробки полотна використовую 
вишневий клей, нашатирний спирт, 
зубний порошок і оліфу. Усе це 
варю, а утвореною рідиною вже по-
криваю полотно. Таким чином утво-
рюється ідеальна плівка, тобто зоб-
раження не стирається. Приємно 
відмітити, що саме таким способом 
працювали художники епохи Відро-
дження, – не без гордості зазначає 
Василь Гапонюк.

Художник каже, що цей метод 

старий, але дуже ефективний. Адже 
така технологія дозволяє зробити 
картину наче під склом. У цьому 
сек рет полотен епохи Відродження, 
які, власне, завдяки цьому і зберег-
лися до наших днів.

ХУДОЖНЄ МИСТЕЦТВО 
ВНУТРІШНЬО 
ЗАСПОКОЮЄ

Поряд зі створенням історич-
них полотен вдома сільський ми-
тець часом має справу з відновлен-
ням зображень на іконах у церквах. 

Якось йому за дві доби довелося 12 
образів реставрувати.

– У одному місцевому храмі 
люди необачно намочили в порош-
кові хоругви з наклеєними на них 
іконами. В результаті образи намок-
ли, зображення попсувалися. Я дві 
доби не спав, але ікони відновив. 
Наближалося свято Пасхи, тому му-
сив встигнути усе зробити вчасно, – 
пригадує чоловік.

Загалом він вважає, що ікони пи-
сати неважко. Просто потрібно внут-
рішньо налаштуватися, звикнути до 

специфіки такого образотворення.
На запитання, чому бере до рук 

пензля і творить, Василь Володими-
рович відповідає:

– Бо це мені приносить душевне 
задоволення. 

ТВОРЧІСТЮ 
ДОПОМАГАЄ 
ОДНОСЕЛЬЦЯМ 

Якщо полотно більш податливе 
для створення на ньому реалістич-
них образів, то дерево приборкати 
значно важче. Проте творчому по-
ліщуку з Четвертні і це до снаги.

– Різьбити по дереву я дуже 
люб лю. Це не є для мене чимось 
надзвичайним. З різцем працюю 
так само легко, як з олівцем. У нас 
в селі поставили хрест – перший 
на Волині пам’ятний знак на честь 
героїв Небесної Сотні. То мені дове-
лося бути співавтором його оформ-
лення, – розповідає пан Василь.

Народний художник каже, що 
найбільше любить створювати сю-
жети, що відображають доленосні 
битви героїв України – козаків. Рід-
ше пише пейзажі. У роботі викорис-
товує олійні фарби. Також іноді ще й 
ліпить фігурки з глини, виготовляє 
меблі для власних потреб. Коли 
хтось з односельців попросить, то 
вимальовує їм назви вулиць на таб-
личках будинків. 

Сергій Ж
уковський

на по вуха, сама віддалася. Це ста-
лося у новорічну ніч. Микола сам 
не розумів, як йому вистачило тер-
пеливості грати роль закоханого 
Ромео. І це у 32 роки! 

А Настя вже мріяла про весілля. 
Так, вона розуміла, що їй треба за-
кінчити хоча б перший курс. Але дів-
чина уміє чекати. Ну не буде ж вона 
першою казати про одруження. Та 
Микола теж не поспішав запрошу-
вати під вінець. Його самолюбство 
було задоволене, адже друзі лише 
прицмокували, дивлячись на Нас-
тю. Натякали про дітей, склянку 
води на старості... Однак він ніби 
чогось остерігався. 

Микола не міг забути, як ще в 
інституті закохався в одногрупни-
цю. Зовсім випадково дізнався, що 
вона – коханка відомого чиновника. 
Ледве не влип, добре, що друзі від-
крили очі. Через кілька років, коли 
був інтерном, його мало не ожени-
ла на собі донька вдячного пацієн-
та. Однак Микола відразу розкусив, 
що потенційний тесть все і завше 
вирішуватиме сам. Добре, що розі-
рвали стосунки без скандалів. 

Дефіциту жіночої уваги Микола 
не відчував. З роками навчився бра-
ти від життя все, що саме пливло до 
рук. Але Настя була іншою – справж-
ньою, щирою і справді його кохала. 
Вона не рюмсала після чергового 
любовного побачення, не скаржи-

лася на нещасну долю. Не шанта-
жувала фальшивими вагітностями. 
Ніколи не казала, що він – такий же 
жеребець, як усі чоловіки.

Микола вирішив не форсувати 
подій, тим паче, Настя поводилася 
чемно. На 18-ліття він подарує їй 
перстеника, однак про одруження 
заїкатися не буде. Он друзі вже по 
другому колу пішли, ділять майно 
та дітей. Вирішено: перстеник і все.

Запросив дівчину в дорогий 
ресторан, подарував квіти і підніс 
червону коробочку в формі серця. 
У Насті радісно затьохкало серце. 
От і дочекалася! Відкрила пода-
рунковий футляр і... до горла під-
котився клубок: всередині лежав 
перстеник, химерно сплетений у 
формі двох паралельних ліній. На 
душі стало недобре, святковий 
настрій зник. Ніби натяк, що їхні 
дороги ніколи не перетнуться. По-
дивилася запитально на кавалера, 
але він уже по-хазяйськи розливав 
шампанське. 

– Тобі сподобалося? Я оббігав 
усі ювелірні крамниці, щоб вибрати 
щось оригінальне! – хвалився Ми-
кола.

Ще тільки увійшовши до зали, 
він помітив за столиком біля вік-
на свою колишню пасію. Жінка 
бальзаківського віку сиділа поряд 
з пристаркуватим кавалером. Тож 
Микола усім виглядом старався 

m
indm

ix.ru
Полотна Василя Гапонюка тішать око та захоплюють уяву 

Любов лікують ампутацією?
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ПЕРЕМОГИ ВОЛИНЯН 
МИНУЛОГО ТИЖНЯ

ВЕЛОСПОРТ. Яна Беломоїна вибо-
рола друге місце на третьому етапі Куб-
ка світу з маунтинбайку, що завершився 
в німецькому Альбштадті. Яні вдалося 
виграти блискучу битву за друге міс-
це завдяки тактично ідеальній атаці на 
останньому підйомі. Вона змогла випе-
редити Алессандру Келлер та Енн Тау-
бер, з якими тісно змагалася на останніх 
двох колах гонки.

Після неї Яна зауважила, що не лю-
бить брудні перегони, коли велосипед 
стає надзвичайно важким. «Але сьогод-
ні все було добре. Врешті-решт, коли всі 
втомилися, мені вдалося посісти друге 
місце. Після того як зламала стегно во-
сени, я все ще не на сто відсотків готова, 
але дуже рада повернутися», – сказала 
лучанка.

ДЖИУ-ДЖИТСУ. Лучани успіш-
но виступили на змаганнях в Івано-
Франківську Bjj Ivano-Frankivsk open 
2018 No Gi. Спортсмени вибороли сім 
призових медалей і здобули для коман-
ди почесне друге місце. Волинь пред-
ставляв клуб «Гарда» (Garda). Луцькі 
спортсмени здобули такі нагороди:  
Макар Ганейчук – золото; Теодор Ганей-
чук – золото; Іван Поліщук – золото; Фе-
лікс Лисюк – срібло; Іван Бєлік – срібло; 
Артем Хмарін – бронза; Влад Кухарчук – 
бронза.

Цікаво відзначити, що більшість пе-
ремог були достроковими, що говорить 
про високий рівень підготовки спортс-
менів. Борці клубу «Гарда» представля-
тимуть область на чемпіонаті України 
з бразильского джиу-джитсу в Києві та 
Кубку України з греплінгу за правилами 
панкратіону в Чернівцях.

ФУТБОЛ. Ковельчанки стали сріб-
ними призерками чемпіонату України 
з футболу. У смт Плиски Чернігівської 
області відбувся чемпіонат України з 
футболу серед команд дівчат 2001 року 
народження і молодших у вищій лізі. У 
змаганнях взяли участь вісім футболь-
них команд. 

У першій грі чемпіонату «Освіта-
Волинянка» з рахунком 2:1 перемогла 
збірну Вінницької області. У другій – пе-
реграла колектив з Івано-Франківська 
(1:0), а в третій – розділили очки зі 
спортсменками з Чернігова (0:0) і ви-
йшли у фінал.

У вирішальному матчі волинянки 
поступилися з рахунком 0:2 команді 
«Пантера» з міста Умані Черкаської об-
ласті й посіли ІІ місце.

У складі збірної Волині срібними 
призерками чемпіонату України стали 
ковельчанки: Анастасія Кузьмич, Кате-
рина Чумак, Софія Бабарика, Вероніка 
Суглобова та Вікторія Джала.

ВЕСЛУВАННЯ. Волинські спортсме-
ни привезли нагороди з традиційного 
міжнародного турніру з академічного 
веслування серед спортсменів з вадами 
зору та ураженнями опорно-рухового 
апарату.

У містечку Гавірате Україну пред-
ставляло дванадцять спортсменів, з 
яких четверо волинян: Анжела Гаври-
сюк, Дмитро Гереза, Станіслав Самолюк 
та Павло Лягов. 

За результатами заїздів Анжела Гав-
рисюк серед осіб з інвалідністю (вади 
зору) виборола І місце у парному заїзді. 
Дмитро Герез і Станіслав Самолюк серед 
осіб з ураженнями опорно-рухового 
апарату посіли ІІІ місце в четвірці.

зі змагань – з медалями

  Іван БОГДАНОВИЧ
Прикарпаття

перша ліга

футболлегка атлетика

клуночки від лелеки

ВРЯТУВАЛИСЯ. ЩО ДАЛІ?
  Юрій КОНКЕВИЧ

«Волинь» 
врятувалася 
від вильоту в 

другу лігу на самісінській 
«стрічці» – в останніх 
двох матчах. Спочатку 
команда виграла у 
сусідів з «Руху» 2:1, а в 
завершальному матчі 
подолала на виїзді 
«Гірник-Спорт» 2:0. При 
тому лучани пробивали 
два пенальті у ворота 
команди з Горішніх 
Плавнів. Завдання 
виконано, із 17 місця, 
на якому «Волинь» 
зимувала під час 
перерви в чемпіонаті, 
команда піднялася на 13 
місце. 

У наступному сезоні склад 
першої ліги буде надзвичайно бо-
йовитим і, за великим рахунком, 
спостерігати за нею буде навіть 
цікавіше, ніж за скороченою та 
часто передбачуваною Прем’єр-

20 травня відбувся Чемпіонат 
України з гірського бігу на 

довгу дистанцію, старт якому, 
як і торік, дали в селі Дземброня 
Івано-Франківської області. 

За фактом, дистанція вийшла 41 км, а за-
гальний набір висоти спортсменами склав 
2321 м. При цьому бігуни кілька разів піді-
ймалися на висоту понад 2 тис. м. Маршрут 
проходив через гори Ребра (2001 м), Бребе-
нескул (2032 м), Менчул (1998 м) і Дземброня 
(1877 м).

Це була сувора траса. Довелося переби-
ратися через водоспад, шукати дорогу в ту-
мані й ховати обличчя від вітру і граду. Цього 
року траса вперше пройшла круговим марш-
рутом, як і замислювали три роки тому. Умов-
но учасникам потрібно було подолати довгий 
і болісний підйом, потім пробігтися гірським 
хребтом і спуститися в напрямку фінішу стеж-
ками, засіяними камінням. 

Лучанка Ірина Войтович лише на 14 се-
кунд випередила киянку Олену Хашко.

«Біглося важко, боротьба була вже на 
останніх двох кілометрах, оскільки Олена ви-
рвалася зі старту в лідери й на 16 км я про-
гравала їй 8 хв. Тоді подумала: «Дівчина моло-
дець, нехай біжить, буду триматися за другу 
позицію, значить, недотренувалась», – розпо-
відає Ірина. 

На 30 км вона відставала від лідерки на 
10 хв, але за 4 км спортсменки наблизилися 
на інтервал у 4-5 хв. За 2 км до фінішу Ірина 
побачила спину Олени й на фінішному ривку 
наздогнала суперницю. 

«У Луцьку до гір не підготуєшся, а врахо-

Войтович стала дворазовою 
чемпіонкою України з гірського бігу

Іспанія

У минулому чемпіонаті 
Англії не було рівних 
«Манчестер Сіті». 
Найзбалансованіша, 
найграмотніша і просто 
найкраща команда в турнірі. 
Немає сенсу сперечатися 
або дискутувати.

Одним з провідних гравців 
«Сіті» вже довгий час є Давид 
Сілва. Геніальний півзахисник, 
відмінний професіонал і важлива 
частина команди Гвардіоли.

Багато хто звернув увагу на 
його відсутність у складі на по-
чатку року. Потім були кілька 

слабких матчів і погаслий погляд 
після них. Причина була проста – 
його новонароджений син Матео 
за допомогою лікарів відчайдуш-
но боровся за життя.

Усі нагороди світу і всі пере-
моги тьмяніють, коли йдеться 
про дітей. І Сілва – не виняток. 
Він випав із тренувального про-
цесу своєї команди й вирушив до 
Іспанії, де його син перебував у 
лікарні Casa de Salud.

Потім Давид повернувся до 
складу «Сіті», поступово вийшов 
на свій рівень, а новини про стан 
Матео ретельно приховували до 
середини квітня. І це правильно. 

«Манчестер Сіті» знову ви-

ГОЛОВНА ПЕРЕМОГА В
ЖИТТІ ДАВИДА СІЛВИ

w
orld-cup-albstadt.de

Беломоїна блискуче увійшла в сезон

Київ

19 травня в Києві відбувся фінал 
першого футбольного турніру «Кубок 
Нескорених». Це Всеукраїнський 
турнір, учасниками якого є ветерани 
бойових дій і чинні військові 
Збройних Сил України, службовці 
сектору безпеки та оборони України, 
а також добровольчих формувань, 
які отримали поранення, контузії, 
каліцтва під час україно-російської 
війни. 

У «Кубку Нескорених» змагалися 
команди з п’яти областей (Волинської, 
Кіровоградської, Івано-Франківської, 
Рівненської, Черкаської) та міста Києва. 
Волинські футболісти в груповому турні-
рі перемогли команди Кіровоградської і 
Черкаської областей відповідно з рахун-
ками 5:1 та 2:1, а у фінальній зустрічі здо-
лали команду Києва з рахунком 6:1.

Волинську область представляли 
Олександр Бадзюн, Артур Булат, Богдан 
Гордіюк, Віталій Дячун, Леонід Єфремов, 
Павло Ковальський, Михайло Ришнев-
ський, Павло Солоха, Руслан Ткачук, Олек-
сандр Хвещук та Володимир Юхимюк.

За підсумками фінальних ігор, пер-
шість у турнірі здобула команда ФК «Во-
линь Yes». Усі команди-учасники змагань 
отримали сертифікати на відвідування 
матчів збірної команди України з футболу, 
які відбуватимуться найближчим часом. 
Головною почесною нагородою для пе-
реможців «Кубка Нескорених» стало за-
прошення волинської команди відвідати 
фінальний матч Ліги чемпіонів у Києві.

летіли з Ліги чемпіонів, потім 
пройшлися чемпіонським пара-
дом вулицями Манчестера, але 
найщасливішою людиною на 
землі на той момент був не Да-
вид Сілва-переможець, а Давид 
Сілва-батько. Він уже знав, що 
скоро Матео буде вдома...

Минулого тижня в житті 
гравця і його сім’ї відбулася най-
важливіша подія. Уперше в житті 
його п’ятимісячний син покинув 
лікарню й поїхав додому. Лікарі 
вважають, що Матео вже готовий 
до нормального життя і немає 
потреби продовжувати стаціо-
нарне лікування.

«Ми нарешті вирушаємо додо-
му. Наша вдячність медикам лікар-
ні Каса де Салюд за їхні професіо-
налізм і людяність протягом цих 
п’яти місяців буде нескінченною. 
Просто дякую вам. Давид Сілва».

Футболіст «МанСіті» із сином і 
лікар, який врятував малюка

tw
itter.com

/d.silva9
ВОЛИНЯНИ ВИГРАЛИ 

«КУБОК НЕСКОРЕНИХ» 

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОЇ ЛІГИ*
М Команда І В Н П PМ О

1 Арсенал (Київ) 34 23 6 5 59 - 23 75
2 Полтава (Полтава) 34 23 3 8 56 - 26 72
3 Десна (Чернігів) 34 22 5 7 71 - 25 71
4 Інгулець (Петрове) 34 21 6 7 46 - 20 69
5 Колос (Ковалівка) 34 19 4 11 39 - 30 61
6 Авангард (Краматорськ) 34 15 7 12 44 - 42 52
7 Рух (Винники) 34 14 9 11 39 - 30 51
8 Гірник-Спорт (Горішні Плавні) 34 16 2 16 30 - 40 50
9 Геліос (Харків) 34 14 4 16 35 - 46 46
10 Миколаїв (Миколаїв) 34 12 8 14 37 - 50 44
11 Балкани (Зоря) 34 9 13 12 30 - 35 40
12 Суми (Суми) 33 11 6 16 27 - 37 39
13 ВОЛИНЬ (ЛУЦЬК) 34 11 3 20 31 - 44 36
14 Оболонь-Бровар (Київ) 34 9 8 17 24 - 37 35
15 Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) 34 8 9 17 27 - 42 33
16 Кремінь (Кременчук) 34 9 5 20 25 - 54 32
17 Черкаський Дніпро (Черкаси) 33 8 4 21 27 - 45 28
18 Жемчужина (Одеса) 34 7 6 21 33 - 54 27

НАЗДОГНАТИ 
І ПЕРЕГНАТИ

лігою. Ще невідомо, хто з УПЛ 
опуститься донизу, крім «Сталі», 
невідомо, чи сама «Сталь» зали-
шатиметься на плаву. А от підкрі-
плення з другої ліги очікується 
вельми цікаве. Тут і реінкарно-
ваний «Дніпро» – СК «Дніпро-1», 
відновлений «Металіст-1926», 
«Прикарпаття» та «Агробізнес» 
з Волочиська. За путівки в УПЛ і 
право залишитися в першій лізі 
триватимуть справжні бої «без 
правил».

Тож «Волинь» зобов’язана у 
червні після відпусток збагнути, 
з ким іти далі, а кого попросити з 
команди, аби виконувати завдан-
ня, а головне – починати повер-
тати на «Авангард» глядачів. 

* Результат матчу остан-
нього туру «Черкаський Дніп-
ро» – «Суми» стане відомий зго-
дом, адже поєдинок за рахунку 2:2 
перервали після масових безладів 
уболівальників. Вони вимагали 
відставки власника клубу Лашку-
ла, який заявив про розформуван-
ня команди. 

ultras.org.ua

gathletics.com
.ua

Бог милував. Ми залишилися. Час подумати 
не про порятунок, а про розвиток клубу. 

ЛУЧАНКА В ЗАХОПЛИВІЙ 
БОРОТЬБІ ВИПЕРЕДИЛА 
СУПЕРНИЦЮ НА ЧЕМПІОНАТІ 
УКРАЇНИ З ГІРСЬКОГО БІГУ

вуючи малих дітей та недавню травму, то й 
часу особливо не було для хороших трену-
вань», – каже Ірина. 

Зазначимо, що ці змагання стали відбірко-
вими на чемпіонат світу в польському Кропа-
чі, який відбудеться вже 24 червня.
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Поки людина не здається, вона сильніша за свою долю. Майк Тайсон

ТРІУМФ «ВОРСКЛИ» 
Й ПЕРЕХІДНІ МАТЧІ 
ДЛЯ НЕВДАХ
Добіг кінця сезон у вищій лізі 
українського футболу. Попри 
неймовірну кількість скандалів, 
весняні матчі дають привід для 
оптимізму щодо інтриги, яка 
народилася в нашому футболі. 
Принаймні не все у чемпіонаті 
було зрозуміло наперед, і 
боротьба за нагороди та право 
залишитися в УПЛ тривала до 
останнього туру й навіть його 
завершальних хвилин. 

Інтрига №1 – це володар бронзових 
нагород, хоча в цьому випадку «Вор-
склу» цікавило більше місце у групо-
вому етапі Ліги Європи й можливість 
погасити за рахунок платежів від УЄФА 
борги перед футболістами. Команда 
лучанина Василя Сачка успішно впора-
лася із завданням і не залишила шансів 
нестабільній у цьому чемпіонаті «Зорі».

У Києві відбувся матч честі для «Ди-
намо». Турнірну мотивацію наше класи-
ко загубило два тижні тому, коли кияни 
втратили очки з «Маріуполем», але матч 
прощання Олега Гусєва з «Динамо» ко-
манда Хацкевича не могла програти. У 
підсумку – 2:1 і констатуємо, що чемпі-
он «Шахтар» програв киянам три з чо-
тирьох матчів у чемпіонаті. Натомість 
Фонсека, який продовжить тренувати 
гірників, завоював і чемпіонство, і кубок 
країни, і суперкубок...

В останньому турі стали відо-
мими невдахи УПЛ. Напряму вилітає 
«Сталь» – команда, яка починала грати у 
Кам’янському, переїхала до Дніпра, а на-
передодні 2019 року опинилася в Бучі 
під Києвом.  «Зірка» та «Чорноморець» 
не гарантували вильоту, адже зіграють 
перехідні матчі плей-оф із кращими 
командами першої ліги. Нагадаємо, що 
команді, яка фінішує в УПЛ передос-
танньою, належить зіграти два матчі зі 
срібним призером Першої ліги, а деся-
та команда Прем’єр-ліги зустрінеться з 
третім місцем першої ліги. Отож, сфор-
мовано наступні пари: «Чорноморець» – 
«Полтава», «Зірка» – «Десна».

Ці матчі відбудуться 23 та 27 травня. 
Напряму до УПЛ вийшов з першої ліги 
київський «Арсенал». 

прем’єр-ліга

32-й тур.  «Чорноморець» – 
«Зірка» – 1:0, 

«Карпати» – «Сталь» – 3:0, 
«Олександрія» – «Олімпік» – 2:0, 
«Динамо» – «Шахтар» – 2:1,
«Верес» – «Маріуполь» – 1:1, 
«Ворскла» – «Зоря» – 2:0.

подія №1

  Юрій КОНКЕВИЧ

«Фінал Ліги чемпіонів 
у Києві» – звучить 
епохально для новітньої 
історії України. Спортивна 
подія, яка схожа за 
масштабами із Євро-
2012. Вирішальний 
матч найпопулярнішого 
футбольного клубного 
турніру у світі побачать в 
226 країнах планети. 

Отож, 24 травня на стаді-
оні «Динамо» о 19:00 стартує 
фінал жіночої Ліги чемпіонів 
між німецьким «Вольфсбургом» 
та французьким «Ліоном», а 
26 травня о 21:45 на НСК «Олім-
пійський» головний трофей Ліги 
чемпіонів (ЛЧ) розіграють іспан-
ський «Реал» та англійський «Лі-
верпуль».  

Події, на які очікує Київ на-
прикінці травня, стосуються не 
тільки спортивної складової...

ЩО І КОГО 
ПОБАЧИТЬ КИЇВ

Поєдинки за головні трофеї 
клубного європейського фут-
болу – це не тільки 90 хвилин 
обох матчів, але й популяриза-
ція спорту. УЄФА зазвичай готує 
для цього так званий «Фестиваль 
чемпіонів». У Києві 24 травня від-
криють фан-зону на Хрещатику. 
Вона схожа на ту, що була в 2012 
році, але не передбачає встанов-
лення великих екранів для спіль-
ного перегляду матчів. 

Саме цю зону вже споруджу-
ють у середмісті Києва з 12 трав-
ня і саме для неї перекрили рух. 
На Хрещатику встановлять сцену, 
на якій відбудеться виступ одно-
го з українських гуртів, а також 
одного з провідних діджеїв Євро-
пи. Їхні імена наразі не розголо-
шують. На «Фестивалі чемпіонів» 
встановлять і намети спонсорів 
та партнерів УЄФА, де відбува-
тимуться автограф- і фотосесії, 
зустрічі з футболістами. Окрема 
увага – майданчику для міні-
футболу. 

Зірковість учасників матчів, 
які відбудуться на ньому, зашка-
люватиме. У п’ятницю, 25 травня, 
на Хрещатику з 16:00 до 20:00 гра-
тимуть чотири команди – «Леген-
ди «Ліверпуля», «Легенди «Реа-
ла», «Легенди «Ліги чемпіонів» 
та «Друзі Шевченка». Серед топ-
зірок турніру – Роберто Карлос, 
Луїш Фігу, Еміліо Бутрагеньо, Стів 
Макманаман, Іан Раш, Олександр 
Шовковський, Кларенс Зеєдорф, 
Сергій Ребров, Андрій Шевчен-
ко, Віталій та Володимир Клички, 

ВИКЛИК ДЛЯ ПАВЕЛКА

збірна

Підсумкова турнірна таблиця 
чемпіонату

№ КОМАНДА I В Н П М’ЯЧІ О

1 Шахтар 32 24 3 5 71-24 75

2 Динамо 32 22 7 3 64-25 73

3 Ворскла 32 14 7 11 37-35 49

4 Зоря 32 11 10 11 44-44 43

5 Маріуполь 32 10 9 13 38-41 39

6 Верес 32 7 14 11 28-30 35

7 Олександрія 32 10 15 7 32-26 44

8 Карпати 32 9 13 11 28-45 37

9 Олімпік 32 9 9 14 29-38 36

10 Зірка 32 7 10 15 22-40 31

11 Чорноморець 32 6 11 15 26-49 29

12 Сталь 32 6 8 19 23-47 26

Марко Матерацці, Руд Гулліт.
Окрема увага – розіграшу 

квитків на чоловічий фінал ЛЧ. 
Під час «Фестивалю чемпіонів» 
кияни зможуть виграти 50 пере-
пусток на матч «Реала» і «Лівер-
пуля». А глядачі жіночого фіна-
лу, який відбудеться у четвер, 
24 травня, зможуть виграти один 
з 20 квитків на чоловічий. До 
речі, ціна перепусток на матч між 
«Вольфсбургом» і «Ліоном» на 
стадіоні «Динамо» демократич-
на – від 70 до 100 грн. 

КОМУ «ЗАЙВИЙ 
КВИТОЧОК»?

Розіграші квитків спричинять 
ажіотаж, адже кількість українців, 
які потраплять увечері 26 травня 
на НСК «Олімпійський», буде не-
значною – до п’яти тисяч осіб. 
Придбати їх було дуже складно. А 
все через незначну квоту для кра-
їни, що приймає головний матч 
ЛЧ. Всього у продаж для Європи 
надійшло 7 тис. квитків, реш ту 
розподілили між командами-
фіналістами, а також спонсорами 
та партнерами УЄФА. 

НСК «Олімпійський» місяць 
до фінального матчу перебу-
вав під юрисдикцією УЄФА. Тут 
не відбувалися спортивні події, 
арену готували до 26 травня. 
Проведено модернізацію мереж, 
встановлено нове програмне за-

ШЕВЧЕНКО ВИКЛИКАЄ МОЛОДЬ І «ЦАРЯ»

верпуля» відвозитимуть до міс-
та 250 шатлів. Зони гостинності 
для них обладнають біля палацу 
«Україна» та у парку Шевчен-
ка. Це зовсім недалеко до НСК 
«Олімпійський», на якому відбу-
деться фінальний матч. 

Найбільший клопіт організа-
тори та міська влада мали з готе-
лями. Якщо у 2012 році чемпіонат 
Європи приймали чотири міста, 
то цього разу всі події і вболіваль-
ники сконцентрувалися в сто-

лиці. Звідси й дефіцит 
помешкань та бажан-
ня власників вільного 
житла збагатитися на 
футболі. Готелі в Києві 
на дати проведення фі-
налів було заброньова-
но ще у квітні, причому 
клієнтів не відлякували 
й божевільні ціни – від 10 
до 100 тис. грн за номер 
чи однокімнатну кварти-
ру. Ріелтори не на камеру 
зізнавалися, що множили 
ціни для вболівальників у 
4-5 разів... 

Спекуляції привер-
нули до проблеми увагу і 
вболівальників «Ліверпу-

ля», і Президента Порошенка, і 
простих киян. Перші вимагали 
від УЄФА провести розслідуван-
ня, адже навіть жителям Велико-
британії київські ціни здалися 
непідйомними. Президент про-
піарився на тому, що у зв’язку з 
овердрафтом у готелях прийме 
невідомих широкому загалу гос-
тей у своєму маєтку, а громадяни 
закликали жителів Києва селити 
іноземців у своїх помешканнях 
безплатно, аби не ганьбити імідж 
України.   

***
Якісно й без збоїв проведе-

ний фінал Ліги чемпіонів – особ-
ливо важливе завдання для 
керівника Федерації футболу 
України Андрія Павелка. Хмари 
над ним скупчилися навесні 2018 
року такі сірі й похмурі, що от-
от прогуркоче грім. І річ не так 
у звичних для вболівальників 
проб лемах у суто футбольних 
справах. До зниження рівня най-
популярнішого виду спорту в 
країні і постійних скандалів та су-
перечок в організації чемпіонатів 
люди вже потрохи звикають. 

Але навесні 2018 року прези-
дент ФФУ потрапив у корупційні 
та етичні скандали й успішно, без 
проколів провести фінальні мат-
чі для Андрія Павелка – завдання 
№1.

ЯК ПРОВЕСТИ ФІНАЛИ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ І НЕ ОСОРОМИТИСЯ

Напередодні фіналів ЛЧ у 
Києві «Укрпошта» проведе 
спеціальне погашення марки, 
яку випустила до цієї події

Андрій Павелко

безпечення. Окрема увага – сис-
темі відеоспостереження. Саме за 
її допомогою в Європі борються 
із хуліганами. Тому за стадіоном 
та підходами до нього нагляда-
тиме 500 камер спостереження, 
якість яких дозволяє розрізняти 
і обличчя людей, і номери авто-
мобілів. 

ЛОГІСТИКА ФІНАЛУ
«Бориспіль» затамував подих 

перед ажіотажем, який очікує на 
нього наприкінці травня. У голов-
ному аеропорту країни готуються 
прийняти близько 100 чартерних 
рейсів і 60 рейсів бізнес-авіації 
(невеликих приватних літаків). 

Логістика фіналу розписана 
до дрібниць, відомий кожний 
крок учасників та вболівальників. 
Головна увага при цьому – безпе-
ці команд і мінімальному доступу 
до них. Наприклад, у «Борисполі» 
вболівальників і команди обслу-
говуватимуть за спрощеною сис-
темою. Фанатів – за попередніми 
списками, як це було у 2012 році 
під час Чемпіонату Європи, а ко-
манди з трапа літака відразу до-
правлять до автобуса й відвезуть 
у готель. 

Уболівальників «Реала» й «Лі-

prosport.tsn.ua

ukrposhta.ua

roff .rv.ua

Київ

Головний тренер національної 
команди України Андрій 

Шевченко викликав 25 
футболістів для участі у зборі, що 
відбуватиметься з 23 травня до 
4 червня.

Отож, у складі збірної України такі ви-
конавці...

Воротарі: Андрій П’ятов («Шахтар», До-
нецьк), Денис Бойко («Динамо», Київ), Ан-
дрій Лунін («Зоря», Луганськ).

Захисники: Ярослав Ракицький, Богдан 
Бутко, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко 
(всі – «Шахтар», Донецьк), Микита Бурда, 
Артем Шабанов (обидва – «Динамо», Київ), 
Едуард Соболь («Славія», Чехія), Олександр 
Караваєв («Зоря», Луганськ).

Півзахисники: Віктор Циганков, Ві-
талій Буяльський, Володимир Шепелєв, 
Микола Шапаренко (всі – «Динамо», Київ), 

Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Мар-
лос (усі – «Шахтар», Донецьк), Андрій Яр-
моленко («Боруссія» Д, Німеччина), Євген 
Коноплянка («Шальке», Німеччина), Руслан 
Малиновський («Генк», Бельгія), Олександр 
Зінченко («Манчестер Сіті», Англія).

Нападники: Артем Бєсєдін («Динамо», 
Київ), Роман Яремчук («Гент», Бельгія), Єв-
ген Селезньов («Акхісар Беледієспор», Ту-
реччина).

Як бачимо, семеро футболістів приїдуть 
на збір з-за кордону. Відзначимо появу у 
збірній молодих Миколи Шапаренка, Ми-
кити Бурди і вихованця «Динамо» Романа 
Яремчука, який провів блискучий сезон у 
Бельгії. Крім того, повернувся й ветеран 
Євген Селезньов. Він також чудово провів 
останні півроку в Туреччині. 

Збірна Шевченка зіграє два спаринги у 
Швейцарії. З Марокко українці зустрінуться 
31 травня, а з Албанією – 2 червня. 

cham
pion.com

.ua
Гра «Динамо» з «Шахтарем» закінчилася 
потужним фаєр-шоу і сутичками 
вболівальників, які вибігли на поле,  
із суддями та гравцями «Шахтаря». 
Найімовірніше, наступну гру кияни 
зіграють у чемпіонаті без глядачів.

Юний талант Микола Шапарeнко 
отримав виклик у команду №1

facebook.com
/fcdynam

oua
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  Микола 
ТОМІЛЕНКО
sakvojag.net

смішного

Чоловік у відділені трикотажу знімає з 
вішака труси.

Продавчиня, побачивши його, кри-
чить:

– Чоловіче, не знімайте труси в залі! Я 
вам тут дам...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Ви маєте в продажу дор блю?
– А що це?
– Це сир із синьою цвіллю.
– Сиру немає. Але є ковбаски дор блю і 

копчена риба дор блю.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Обід в одеській сім’ї. Мама дає синові 
шматок пирога.

– Мамо, я хочу два шматочки! 
– Ой, Моню, я тебе благаю, не відволі-

кай матусю. Таки візьми ніж і розріж шма-
ток на два.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Чоловік встиг покататися на «Бентлі», 
коли переходив дорогу на червоне світло.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Коханий, ти ліз до навігатора?
– Так, сонечко, дивився, як до Одеси 

їхати.
– Привітай мене, милий, я вже в Одесі...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Ми одружені всього тиждень, а ти 
вже починаєш зі мною сваритися.

– Так, але ти забуваєш, що я цього че-
кала два роки!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– А в мене дівчина – вчителька почат-
кових класів. 

– Ну і що? 
– А ось що: «Любий, коли цілуєшся, 

язичком не причмокуй, знімай одяг аку-
ратно, в ліжку не горбся. Все, дякую, сідай, 
чотири»...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Алло куме... тут таке...
– Куме, а чого пошепки?
– Я в купе на верхній полиці!
– Куди це ви взимку поїхали?
– Нікуди я не їду, я в шафі...

№

Жартівливий гороскоп на 24 – 30 травня
Овен (21.03 – 20.04)
Дмитро Монатик 
1 квітня 1986 р.
Мультиартист
Зорі були лихими на вас, 
доки ви цуралися рідного 
й близького. Але вирішили 
пустити промені добра після 

того, як ви згадали, де народилися і якою 
мовою розмовляли з вами тато і мама. 
Продовжуйте у тому ж дусі – й отримаєте в 
подарунок зореліт. 

Телець (21.04 – 21.05)
Юрій Крась 
6 травня 1984 р. 
Директор департаменту 
ЖКГ Луцькради 
Сприятливий тиждень, 
особливо для подорожей 
міськими вулицями. Корисні 

фізичні вправи на повітрі, контакт із 
природою, уникайте стресів, надто великої 
метушні. Протипоказані злість, заздрість і 
будь-яка магія з дорогами та сміттям. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Ігор Лапін 
28 травня 1969 р.
Народний депутат
Невдоволення і 
роздратування позначаться 
на продуктивності праці. 
Керівництво помітить це й 

висловлюватиме своє «фе». Для того щоб 
привернути до себе увагу, можна розпочати 
маленьку і програшну війну.

Рак (22.06 – 23.07)
Ірина Констанкевич 
23 червня 1965 р.
Народний депутат 
Продуктивний тиждень для 
творчості, хоча й доведеться 
провести його далеко від 
дому. Час активізації енергії, 

адже з освітою і здоров’ям довкола сама 
плутанина. Період також хороший для 
початку нових і важливих справ. 

Лев (24.07 – 23.08)
Олександр Савченко 
5 серпня 1957 р.
Голова Волинської 
облдержадміністрації
Рекомендовано складати 
будь-які плани та проекти, 
давати обіцянки. Сни зазвичай 

справджуються, тому спати доведеться 
небагато. Зорі радять нарешті міцно стати на 
ноги в новому лісі.

Діва (24.08 – 23.09)
Вєслав Мазур 
12 вересня 1952 р.
Генконсул Польщі в Луцьку
Холодний мир кращий 
за теплу війну. Діви 
зосередяться на тому, щоб 
залишити рештки довіри до 

себе і своєї держави. Зірки радять уникати 
спокуси нечесної гри. Не шукайте  в іншій 
країні приховану вигоду.

Терези (24.09 – 23.10)
Валентина Малютіна 
16 жовтня 1963 р.
Директор ДКП «Луцьктепло»
Війни позаду, а літо 
попереду? Ні і ще раз – ні! 
Розпочати готуватися до зими 
краще пропагуючи здоровий 

спосіб життя. Спорт – це рух, рух – це 
тепло, тепло – це економія, економія – це 
зворотній рух коштів. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Юрій Вербич 
26 жовтня 1959 р.
Заступник 
міського голови Луцька
Особливу увагу звернете 
на вибір друзів. За великим 
рахунком, новачків обирати 

ні з кого...  Колеги запропонують цікаві ідеї, 
а використовуючи допомогу справжніх 
однодумців, можна буде гори звернути. Але 
зорі кажуть, що балансуватимете на межі. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Олег Кіндер 
10 грудня 1960 р.
Міський голова Ковеля
Стрільцям варто відпочити 
після кількарічної дружби з 
червоносердечною дамою. 
Насолоджуйтеся кожною 

вільною хвилиною, адже невдовзі – знову 
в бій! Уламки розколотої єдності не варто 
склеювати ефемерними клятвами.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Віктор Швидкий 
1 січня 1956 р.
Перший заступник 
прокурора Волинської області
Вкотре виринувши на 
видноколі, не проґавте цього 
разу свій шанс на справжній 

успіх. Зорі радять на роботі орудувати і 
батогом, і пряником, щедро наділяючи й не 
розділяючи людей. 

Водолій (21.01 – 19.02)
Микола Федік 
1 лютого 1987 р.
Депутат Луцькради
Політика – це мистецтво 
компромісу. Будете шукати 
те, що об’єднує, а не різко 
ділить нас на антагоністів. 

Зорі схильні бачити вас над проблемою, 
а не в ній. Загостряться хвороби 
самоідентифікації та самореалізації. 

Риби (20.02 – 20.03)
Сергій Мартиняк 
4 березня 1971 р.
Народний депутат, бізнесмен
Оскільки  вас на районі 
шукають усі рятувальні 
служби, є сенс подати 
оголошення в рубрику 

«Допоможіть відшукати». Хоча б так риби у 
вашому ставку згадають про свою колишню 
головну акулу.

ПОЧАСТУВАЛИ 
«НЕБІЖЧИКА»

ЩО ЇЛИ НА ВОЛИНІ 
400 РОКІВ ТОМУ

колесо історії

Здавна українські 
терени, зокрема 
Волинь, серед 

іноземців вважалися 
своєрідним 
клаптиком раю на 
землі. 

За емоційно насиченими 
оповідками мандрівників, 
тутешні ґрунти вражали уро-
жайністю зернових культур. 
Ліси були переповнені диким 
звіром, ріки «плили молоком 
та медом» і кишіли різною 
рибою, що нібито з’являлася 
з Божої роси. Кількість екс-
портованого звідси збіжжя 
вражала своїми обсягами. 

Цікавим видається пере-
лік повсякденного харчу во-
линян, споживаного до хліба 
й іменованого «стравними 
речами» чи «стравними жив-
ностями». Їх, ясна річ, слід 
ділити на їжу аристократів 
та простолюдинів – неза-
можних міщан і селянства. 
Перша вельможна категорія 
тішилася дичиною-звіриною, 
свіжим м’ясом свійських тва-
рин та птиці, паштетами й ви-
шуканою рибою. 

Спектр останньої був 
украй широкий: оселед-
ці, дорш (тріска), стоквиш 
(в’ялена сушена риба, тара-
ня), львівські щуки, пруська 
та кролевецька риба, угоричі 
(вугрі), визина (білуга), осет-

рина, лосось, в’юни, коро-
пи – усе це можна було при-
дбати на ярмарках у Луцьку, 
Володимирі та Крем’янці.

Харчовий раціон замож-
ного міщанина ХVІ століття 
частково вдається просте-
жити на прикладі одного з 
володимирських війтів – Ми-
хайла Дубницького. У його 
пивниці (льосі, що у підзе-
меллі будинку) в 1577 році 
зберігалися свинина, горщи-
ки з маслом та сиром, діжки 
з капустою та більш як сто 
вінків цибулі. У маєтку году-
валися вівці, корови, свині, 
гуси, кури, каплуни й качки. 
Це, поза сумнівом, вказує на 
помітну роль м’яса в раціоні 
тогочасних багатіїв. 

Селяни теж мали м’ясо у 

харчовому раціоні. Здебіль-
шого – в засоленому вигляді. 
Наприклад, з реєстру по-
грабованого майна у жителя 
села Бочаниця Луцького по-
віту на ім’я Кузьмин в жовтні 
1576 року довідуємося, що у 
його хатині до часу зберіга-
лися четвертина яловичого 
м’яса, засолена свинина та 
кусень сала. 

Поширеними серед во-
линських обивателів ХVІ-ХVІІ 
століть стравами були кисла 
та солена капуста й огірки, 
курячі яйця, гриби, ковбаси 
та крупи, з яких варили каші. 
У вжитку наших земляків 
того часу ще не було картоп-
лі – вона з’явилася на Волині 
дещо пізніше – в середині 
ХVІІІ століття.

w
ikipedia.org

Випікання хліба у XVI столітті

Валентина 
працювала в 

колгоспі дояркою. 
Удома вона 
тримала велике 
господарство, 
то частенько 
доводилося на фермі 
красти дерть. Якось 
після вечірнього 
доїння жінка взяла 
клунок із дертю та 
попрямувала з ним 
додому. А щоб не 
попастися на очі 
голові чи бригадиру, 
вирішила йти через 
цвинтар. 

Уже доходячи до кладо-
вища, вона помітила, що з 

гій чарці, випили, закусили. 
А Валентина сиділа мовчки 
серед вінків, у неї вже за-
терпли нога і спина, а ще їй 
від побаченої закуски захо-
тілося їсти. 

Коли бригадир налив 
по третій чарці, один шма-
точок м’яса скотився зі ска-
тертини в бік жінки, і вона 
вирішила непомітно взяти 
його. Через вінок просуну-
ла руку по частування, але 
голова, перехиляючи чар-
ку, помітив, що із вінків до 
м’яса тягнеться рука. Він з 
переляку кинув чарку, схо-
пився на ноги й хутчіш по-
біг з кладовища. Бригадир, 
не зрозумівши, що сталося, 
кинувся бігти за ним. Їх наче 
вітром здуло від могили 
кума. 

Голова за своє життя ще 
ніколи так не бігав, брига-
дир, хай як старався, не міг 
його догнати. Отямилися 
аж за цвинтарем і ніяк не 
могли збагнути, що це було. 
Подумали, що, мабуть, по-
кійник дуже захотів їсти, то 
й простягнув руку з могили. 

Лише через два роки 
Валентина зізналася голові 
й бригадиру, що то вона їх 
так налякала. Голова усміх-
нувся і сказав: 

– Добре, що так обі-
йшлося, а могло ж бути й 
гірше...

протилежного боку їй назу-
стріч ідуть... голова колгос-
пу і бригадир. У бригадира 
в руках була величезна сум-
ка. Вже на цвинтарі Вален-
тина помітила свіжу могилу, 
на якій було багато вінків. 
Недовго думаючи, вона схо-
вала мішок за ті вінки й сама 
присіла між них. Валентина 
забула, що в цій могилі не-
щодавно поховали кума го-
лови і бригадира. 

За кілька хвилин пер-
ші люди села підійшли до 
цієї могили. Вони виріши-
ли пом’янути свого кума. 
Присіли біля горбика, по-
стелили скатертину, дістали 
пляшку, закуску, налили по 
сто грамів та випили. Через 
деякий час налили по дру-

sakvojag.net
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24 травня – Кирило, Мефодій, 
Осип, Никодим, Йосип, 
Костянтин, Ростислав
25 травня – Денис, Герман, 
Єпіфан, Іван, Федір, Петро
26 травня – Олександр, Макар, 
Георгій, Юхим, Ірина, Василь, 
Сергій
27 травня – Максим, Микита, 
Сидір, Леонтій, Марк, Тихон
28 травня – Дмитро, 
Пархом, Ісая, Макар
29 травня – 
Охрім, Касян, 
Модест, 
Олександр, 
Лаврентій, Муза, 
Микола, Аркадій
30 травня – 
Єфросинія, Степан, 
Євдокія, Панас, 
Адріан

24 травня – Кирило, Мефодій, 
Осип Никодим Йосип
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У ПЕРШОМУ «ЄВРОБАЧЕННІ» 
БРАЛО УЧАСТЬ ВСЬОГО СІМ КРАЇН

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 17 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 24 – 30 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

24 травня 1956 року в 
Лугано у Швейцарії 

відбувся перший пісенний 
конкурс «Євробачення», 
повідомляє «24 канал». 
Його мета була простою – 
розширити євроінтеграцію 
та влаштувати одне з 
найяскравіших пісенних 
шоу на планеті. У першому 
змаганні взяли участь лише 
сім країн, кожна з яких 
мала право представити 
по дві пісні. Перемогу в 
ньому отримала Швейцарія. 
Тріумфувала тоді співачка 
Ліз Ассіа, яка цьогоріч у 
березні 94-річною відійшла 
у вічність.

З часом формат змагання та 
кількість учасників змінилися. Ді-
йшло до того, що через чималий 
список конкурсантів організато-
ри ухвалили рішення проводити 
два відбіркові півфінали та один 
фінальний концерт.

Неодноразово на конкурсі 
змінювалася і система голосуван-
ня. До 1997 року учасників оці-
нювало лише національне журі. 
Але згодом вирішили провести 

експеримент з національним го-
лосуванням, який виявився вда-
лим.

Чимало відомих артистів 
завдячують своєю славою саме 

«Євробаченню». Адже без пе-
ремоги на пісенному конкурсі 
не було б Селін Діон чи «Абби». 
Втім з роками якісну музику за-
мінили на сумнівної якості шоу, 
а виконавці намагаються сподо-
батися глядачам не вокальни-
ми даними чи текстами пісень, 
а провокаційними костюмами 
або нестандартним зовнішнім 
виглядом.

Аудиторія «Євробачення» 
складає близько 600 мільйонів 
людей. Найпродуктивнішими 
колекціонерами найвищих наго-
род пісенного конкурсу є ірланд-
ці – за всі роки участі в шоу сім 
представників цієї країни ставали 
переможцями. На другому місці 
британці, на третьому – францу-
зи. Україна двічі вигравала пісен-
ний конкурс: у 2004 році на «Єв-
робаченні» тріумфувала Руслана 
Лижичко, а в 2016-му – Джамала.

politeka.net

У 1956 році Ліз Ассіа перемогла 
на першому конкурсі «Євробачення» 

radiosvoboda.org
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наука вражає

дослідження

прикрість та невже

КОТИ ЗДАТНІ 
ЛІКУВАТИ ЛЮДЕЙ 

Кішки здатні допомогти людям 
із низкою недуг. Такого 

висновку дійшли британські 
терапевти спільно з колегами зі 
США, передає Zdorovia.

Терапевти Великобританії і США, 
що працювали в спеціалізованих 
клініках для розумово відсталих ді-
тей, з’ясували, що кішки серйозно 
допомагають людям, які страждають 
на психічні захворювання, серцеві 
розлади, ушкодження мозку і навіть 
сприяють повному зціленню залеж-
них від алкоголю й наркотиків.

Спілкування з кішками припису-
ють при депресіях і шизофренії. При 
цьому від кішки жодних особливих 
навичок не потрібно, вона просто 
має бути ніжною і товариською.

Для людини корисне навіть котя-
че муркотіння, яке, за словами вче-
них з Інституту спілкування тварин 
в Північній Кароліні, зміцнює кістки. 
Як це відбувається? Все завдяки зву-
ковому діапазону, в якому муркотять 
кішки (від 27 до 44 герц).

А ось дослідники з Берлінсько-
го інституту геронтології встанови-
ли, що наявність кішки впливає на 
тривалість життя людини: любителі 
пухнастиків живуть у середньому на 
десять років більше, ніж ті, кому не 
пощастило мати чотирилапих ліка-
рів. Якщо вірити фелінологам, кішки 
здатні стабілізувати артеріальний 
тиск, лікувати аритмію, атеросклероз, 
остеохондроз і хронічний бронхіт.

Головне – привчити кішку регу-
лярно впродовж усього лікувально-
го курсу укладатися на хворе місце. 
При бронхіті вона має лежати на 
грудях, при артриті – на запаленому 
суглобі, а при атеросклерозі й мігре-
ні – біля голови.

ЧОРНА ДІРА 
«ПОГЛИНАЄ» 
ВСЕСВІТ 
Знайдено найнебезпечнішу чорну 
діру, яка на рекордній швидкості 
«з’їдає» масу, еквівалентну 
сонцю. Вона виявилася від нас 
за 12 мільярдів світлових років, 
передає УНІАН.

Надмасивні чорні діри в актив-
них центрах великих галактик здатні 
виростати до неймовірних розмірів, 
досягаючи маси у мільярди сонць. 
Швидкість цього зростання може 
бути різною, і чорна діра J2157-3602 
тут рекордсменка. До своєї значної 
маси приблизно у 20 мільярдів мас 
Сонця вона додає ще по одному від-
сотку кожен мільйон років. Раз на 
два дні в її надрах зникає маса, рівна 
масі всієї нашої зірки, передає Naked 
Science, посилаючись на матеріал 
arXiv.org.

Вчені зазначають, що J2157-3602 
демонструє і рекордну світність: ве-
личезна маса речовини, яка падає 
в неї, у тисячі разів яскравіша, ніж 
уся галактика, яка оточує чорну діру. 
Якби вона розташовувалася в центрі 
Чумацького Шляху, то ночами світло 
країв чорної діри було б удесятеро 
яскравішим від повного Місяця. Це 
потужне випромінювання зробило б, 
найімовірніше, неможливим життя на 
Землі. Раніше повідомлялося, що гру-
па астрономів виявила в центрі Чу-
мацького Шляху кілька десятків зоря-
них скупчень, усередині яких можуть 
перебувати до 20 тисяч чорних дір.
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Нове дослідження може 
допомогти у відновленні 
пам’яті в людей. Хоча в 

основі такої роботи були задіяні 
равлики. Про це повідомили у 
Каліфорнійському університеті 
(Лос-Анджелес), передає «Експрес-
онлайн».

Вчені перемістили пам’ять одного морського 
равлика іншому завдяки перенесенню РНК (еле-
мент ДНК), створивши штучну пам’ять. Рибонук-
леїнова кислота відома як міжклітинний «месен-
джер», який виконує «інструкції» ДНК у клітинах.

Під час експерименту завдавали легкого 
електричного впливу по хвостах морських рав-
ликів. Було п’ять ударів з різницею в 20 хвилин, 
це посилило оборонний рефлекс, який спра-
цьовує в організмі у результаті виникнення по-
тенційної небезпеки.

Згодом дослідники постукали по равликах 
і виявили, що ті учасники експерименту, які 
отримували удари, виявили захисне скорочен-
ня (тривало 50 секунд). А реакція равликів, які 
не отримували ударів, тривала всього секунду.

Потім учені вилучили РНК з нервових сис-
тем равликів з першої групи і перенесли їх в 
організми равликів з другої групи. А РНК рав-
ликів другої групи перенесли равликам з конт-
рольної групи, які не були досі задіяні. І вияви-
ли, що ті учасники експерименту, які отримали 
РНК равликів, що зазнали дії струмом, поводи-

бiгати всюди, не обмежуючи свiй шлях, – пояснює 
професор Микола Макарчук, доктор бiологiчних 
наук, завiдувач кафедри фiзiологiї людини та 
тварини Київського нацiонального унiверситету 
iменi Тараса Шевченка. – А в цьому випадку на-
уковці пішли ще далі, спробувавши буквально 
передати чужу пам’ять. Наразi вiдомо, що про-
цес запам’ятовування пов’язаний iз виникнен-
ням електричних iмпульсiв у нервовiй системi. 
Коли iмпульс доходить до нервових клiтин, 
видiляється хiмiчна речовина, що називається 
медiатор (у перекладi – передавач), яка дiє на 
нервовi клiтини, змiнюючи їх властивостi.

Каскад реакцiй доходить до ядра клiтини, 
це спричиняє активi зацiю генiв. А гени, своєю 
чергою, провокують появу певних бiлкiв, які 
змiцнюють зв’язок мiж окремими нейрона-
ми. При стресових ситуацiях окремi нейрони 
зв’язуються мiж собою дуже сильно.

Загалом процес запа м’я то ву вання iнфор-
мацiї в мозку визначається її важливiстю. Тому 
нейтральна iнформацiя може швидко забува-
тися, а подiї, забарвленi сильними емоцiями, 
залишаються. Але внаслідок перенесених 
стресів чи при розвитку хвороби Альцгеймера 
пам’ять втрачається, це дуже важка проблема, 
тому науковці й намагаються знайти спосіб її 
розв’язання».

лися так, наче вони брали участь в експери-
менті, у них захисне скорочення тривало 40 
секунд. Іншими словами, вони ніби отримали 
чужу пам’ять. У контрольній групі такої реакції 
не виявили.

Це дослідження, переконані науковці, 
допоможе в майбутньому покращити стан 
пацієнтів із хворобою Альцгеймера чи з пост-
травматичним стресовим розладом для від-
новлення втрачених спогадів.

«Раніше проводили експерименти, під час 
яких мишi бiгали по пiдлозi, що в певних мiсцях 
перебуває пiд геть незначним струмом. Гризуни 
запам’ятовували це i оминали неприємнi мiсця. 
Вченi навчилися блокувати пам’ять тварин про 
певнi подiї, в результаті миші знову почали 

Штучну пам’ять тестують на равликах

expres.ua

Виявляється, шимпанзе 
(Pan troglodytes) сплять 

у більш чистих умовах, ніж 
люди. Це один з результатів 
нещодавнього дослідження, 
в якому вчені порівнювали 
постелі людей та мавп.

Дослідження опублікова-
но в журналі Royal Society Open 
Science, передає «Еспресо».

«Ми знаємо, що людські бу-
динки являють собою власні еко-
системи, а людські ліжка часто 
містять більшість типів організмів, 
знайдених у будинку», – розпові-
дає Меган Тоемс, провідна автор-
ка дослідження.

Наприклад, близько 35% бак-
терій у ліжку людини потрапляють 
туди через її тіло, включаючи фе-
кальні, оральні та шкірні бактерії.

«Ми хотіли порівняти ці показ-
ники з нашими найближчими ево-
люційними родичами, шимпанзе, 

які щодня створюють власні ліжка, 
або так звані гнізда», – пояснює до-
слідниця.

З цією метою науковці зібрали 
так звані тампони з 41 ліжка шим-
панзе. Їх використовували для пе-
ревірки та класифікації біорізно-

маніття мікроорганізмів.
У 15 ліжках дослідники також 

використовували пилососи для 
виявлення членистоногих, таких 
як комахи і павукоподібні. 

Не дивно, що ліжка шимпанзе 
мали значно відмінне біологічне 

різноманіття від людських. У них 
було більше мікробів, а їх типи від-
бивали деревинне середовище, в 
якому сплять мавпи.

Примітно, однак, що ліжка 
шимпанзе набагато менше схиль-
ні до впливу фекальних, оральних 
або шкірних бактерій.

«Ми не виявили майже жодно-
го з цих мікробів у гніздах шимпан-
зе, що було трохи дивно, – пояснює 
Тоемс. – Ми також очікували поба-
чити значну кількість членистоно-
гих паразитів, але цього не було. У 
всіх ліжках, які ми оглянули, було 
знайдено всього чотири ектопа-
разити. І це чотири окремі екземп-
ляри, а не чотири різні види».

«Ця робота справді підкрес-
лює ту роль, яку штучні структури 
грають у формуванні екосистем 
нашого безпосереднього навко-
лишнього середовища, – каже 
дослідниця. – У  деяких моментах 
наші спроби створити для себе 
чисте довкілля роблять наше ото-
чення менш ідеальним».

espreso.tv

Виявляється, шимпанзе доволі чистоплотні 

Після анексії Криму бойові 
дельфіни, що належали Військово-

морським силам ЗСУ та перебували в 
Севастополі, не захотіли підкорятися 
російським окупантам, відмовилися 
від їжі й загинули від голоду, передає 
«Обозреватель».

Зі слів постійного представника Прези-
дента України в Автономній Республіці Крим 
Бориса Бабина, «дресировані ВМС в Севас-
тополі дельфіни контактували зі своїми тре-
нерами через спеціальні свистки. Росіяни 
отримали ці свистки і все інше спеціальне 
майно відповідної військової частини, але 
дресировані тварини відмовилися не тільки 
взаємодіяти з новими російськими тренера-
ми, але відмовилися від їжі і через певний час 
загинули».

«Дуже сумно, що багато українських вій-
ськових, які в 2014 році дислокувалися в Кри-
му, поставилися до питання присяги і вірності 
прапору значно гірше, ніж ці дельфіни», – під-

Австралійські вчені встановили, що 
декоративний вид тютюну Nicotiana 
alata може допомогти в боротьбі з 
інфекційними захворюваннями.

Цей вид тютюну може побороти такі захво-
рювання, які провокують золотистий стафіло-
кок, ВІЛ, вірус Зика й енцефалітні віруси, інфор-
мує MedicalXpress.

Згідно з даними вчених, пептид NaD1 зни-
щує зовнішній шар клітин грибка Candida 
albicans. Останній є збудником небезпечних 
захворювань у людей з імунодефіцитами. Вна-
слідок цього мікроорганізми гинуть.

Цей процес значно відрізняється від 
принципу дії антибіотиків, у яких спостері-
гається розвиток стійкості до грибка. Учені 
зазначили, що кожна восьма смерть в світі – 
через інфекції.

До слова, кожний п’ятий українець курить. А 
за статистикою, куріння сигарет – одна з основ-
них причин захворюваності та смертності.

креслив представник гаранта.
Він також розповів, що станом на 2018 

рік Військово-морські сили не ведуть жодної 
практичної або науково-дослідної роботи з 
використання морських ссавців.

«Військові частини, які займалися цим, 
вийшли з окупованого Криму без майна і тва-
рин», – уточнив Бабин.

Українські дельфіни виявили патріотизм

obozrevatel.com
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