
ІЗ ВОГНЮ – 
ТА В ПОЛУМ’Я

Кожен із нас в цьому житті п’є свою 
чашу. І ніхто зі сторонніх не може 

знати, чим наповнив ї ї Господь. Доля 
однаково вражає і сильних, і слабких, 
тільки стати міцним дуже непросто, 
бо людина – ніби цегла: тільки 
обпалюючись, набирається 
силою духу.

ВЛАДА ХОЧЕ 
ПОЗБАВИТИ СЕЛЯН 
ЗАРОБІТКУ ВІД 
ПРОДАЖУ МОЛОКА

Влада має знайти компромісне 
рішення, щоб не позбавляти селян 

заробітку від продажу домашнього 
молока. Про це під час брифінгу у 
Верховній Раді заявила народний 
депутат від УКРОПу Ірина 
Констанкевич.

СМАЧНЕ ВОЛИНСЬКЕ 
СЕЛО ПІСНЯМИ Й 
РОЗВАГАМИ ГУЛО

У мальовничих Сирниках, що в 
Луцькому районі, на Святу Трійцю 

відзначили День села.

актуально 
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КУДИ РУХАТИСЯ?
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реалії
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Минулого тижня, за три дні 
до фінальних матчів Ліги 

чемпіонів, відбулася перша в 
історії України спецоперація 
правоохоронних органів у 
справі договірних матчів такого 
масштабу. Сорок обшуків у 
дев’яти областях України. 
Масштаб неймовірний. У 

відеопрезентації МВС йдеться 
про 57 епізодів злочинів, 
більш як 328 причетних осіб. 
Фігурують 35 футбольних 
клубів, 5 злочинних груп. 
Підозрюють гравців, тренерів, 
арбітрів, президентів клубів.

право на шану

ВЕТЕРАНИ ВІЙНИ 
ОБУРЕНІ ДІЯМИ 
ВИДАННЯ ІВАХІВА

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

В Україні вже рік діє 
програма «Доступні ліки». 
Cтаном на 1 квітня до 

програми долучилося 7 тис. 592 
аптеки по всій країні. Тобто понад 

третина аптек працює у програмі 
на доб ровільних засадах. 
Лікарі за цей період виписали 
18 млн рецептів, загалом за 
ліки відшкодували майже 

800 млн грн. У середньому 
відшкодований рецепт становить 
47 грн.

 читайте на стор. 21

ЧИ ПЛАТИВ 
ПОРОШЕНКО 
ЗА ЗУСТРІЧ З 
ТРАМПОМ?

влада як діагноз
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НАСКІЛЬКИ ДОСТУПНІ 
«ДОСТУПНІ ЛІКИ»

МАСОВА ОБЛАВА МВС 
ЩОДО ДОГОВІРНИХ МАТЧІВ: 
ЩО ЦЕ БУЛО Й НАВІЩОЩ Ц Щ

О
З 
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В УГАНДІ – АВТОКАТАСТРОФА 
27 травня в Уганді пасажирський авто-
бус врізався у трактор. Загинуло 48 лю-
дей, серед них – 16 дітей.

У ІНДІЇ – СИЛЬНІ ГРОЗИ 
Щонайменше 40 людей загинули в Індії 
під час гроз, що супроводжувалися зли-
вами і сильним вітром.

ЄМЕН НАКРИВ УРАГАН 
Від урагану Мекун в Ємені 26 травня за-
гинуло щонайменше 5 осіб, 40 зникли 
безвісти.

У ТУРЕЧЧИНІ ЗАТРИМАЛИ 
ІСЛАМІСТІВ 
51 бойовика «Ісламської держави» за-
тримано в Стамбулі під час рейдів. Пі-
дозрювані планували вирушити в Сирію 
та Ірак.

США ДОПОМОЖУТЬ УКРАЇНІ 
ГРІШМИ
Палата представників Конгресу США 
24 травня ухвалила рішення про ви-
ділення Україні у 2019 році $250 млн. 
Гроші підуть на надання військової до-
помоги. 

МАЛАЙЗІЙСЬКИЙ «БОЇНГ» 
ЗБИЛИ РОСІЯНИ
Нідерланди та Австралія офіційно зви-
нуватили Росію у збитті малайзійського 
«Боїнга» під Донецьком у 2014 році. За 
катастрофою стоїть особовий склад 53-ї 
зенітної ракетної бригади, підрозділу 
збройних сил РФ, що дислокується в 
Курську. Головні підозрювані – генерал 
ГРУ Олег Іванніков, екс-міністр оборони 
Південної Осетії Андрій Лаптєв.

ЕКС-ПРЕМ’ЄР МАКЕДОНІЇ – 
У ТЮРМІ
Суд у Скоп’є 23 травня засудив до двох 
років ув’язнення колишнього прем’єр-
міністра Македонії Ніколу Груєвського. 
Його звинувачують у зловживанні вла-
дою та корупції. Суд визнав Груєвського 
винним в отриманні хабара у 2012 році 
під час купівлі автомобіля Mercedes.

ДО АЗОВСЬКОГО МОРЯ 
ВЕЛИКИМ КОРАБЛЯМ – ЗАСЬ
В Азовське море через Керченський 
міст не зможуть зайти близько 144 ве-
ликогабаритних суден і кораблів. У ро-
сіян вже почалися проблеми з мостом – 
через великий потік кораблів він може 
зруйнуватися. 15 травня президент РФ 
Володимир Путін відкрив рух автодо-
рожньою частиною незаконно зведено-
го Керченського мосту.

МІЛЬЯРДИ – НА СТВОРЕННЯ 
ВІЙСЬКОВОЇ БАЗИ
Польща готова виділити до $2 млрд на 
створення американської військової 
бази на своїй території. Будівництво 
бази зумовлено зростанням загрози з 
боку Росії. 

РФ ВТРУЧАЛАСЯ У ВИБОРИ 
ЗА СХЕМОЮ 
Протягом 2016-2017 років Росія втру-
чалася у вибори і референдуми в низ-
ці країн-членів НАТО, використовуючи 
типову схему. Йдеться про несанкціо-
новане втручання в мережі політичних 
партій і урядових структур, зламування 
особистої і професійної пошти, викра-
дення персональних даних, системні 
викиди викраденої інформації з масо-
вим поширенням у соціальних медіа.

РОСІЙСЬКИЙ ВІРУС АТАКУВАВ 
КОМП’ЮТЕРИ
Новий комп’ютерний вірус заразив 
близько 500 тисяч пристроїв у більш ніж 
50 країнах світу. Шкідливе програмне 
забезпечення VPNFilter вражає роутери 
і накопичувачі. На думку американсько-
го уряду, за кампанією стоять росіяни. 
Фірми США попереджають про можливі 
кібератаки Росії на Україну.

ВАКАРЧУК – ПОЛІТПРОЕКТ 
СОРОСА
За даними The Washington Times, новий 
проект Міжнародного фонду Джорджа 
Сороса «Відродження» і його партнера 
Віктора Пінчука в Україні – обрання на 
пост Президента популярного співака 
Святослава Вакарчука.

світова хроніка НА «НОВУ ШКОЛУ» КОШТИ Є, НА 
ЗАРПЛАТИ ВЧИТЕЛЯМ – БРАКУЄ

освіта

АФЕРИСТИ НАЖИВАЮТЬСЯ НА ПЕНСІОНЕРАХАФЕРИСТИ НАЖИВАЮТЬСЯ НА ПЕНСІОНЕРАХ

КОНТРАБАНДИСТ – ПРИКОРДОННИККОНТРАБАНДИСТ – ПРИКОРДОННИК

ШКІЛЬНІ АВТОБУСИ – ШКІЛЬНІ АВТОБУСИ – 
НА УМОВАХ НА УМОВАХ 
СПІВФІНАНСУВАННЯСПІВФІНАНСУВАННЯ

ЗА ПОБИТТЯ ЗА ПОБИТТЯ 
СИНА – 25 ТИСЯЧ СИНА – 25 ТИСЯЧ 
ГРИВЕНЬГРИВЕНЬ

пильнуймо

нечисті на руку

транспорт справедливо

поза законом

проблема

ПОРУШНИКИ ПОРУШНИКИ 
КОРДОНУ – НЕЛЕГАЛИ КОРДОНУ – НЕЛЕГАЛИ 
І КРИМІНАЛЬНІ І КРИМІНАЛЬНІ 
АВТОРИТЕТИАВТОРИТЕТИ

ЛЮДИ ЛИШИЛИСЯ ЛЮДИ ЛИШИЛИСЯ 
БЕЗ СКРАПЛЕНОГО БЕЗ СКРАПЛЕНОГО 
ГАЗУГАЗУ

На Волині затримали 125 порушників 
міграційного законодавства, повідомили 
в Управлінні Державної міграційної 
служби в області.

Серед них 90 – іноземці. Інші – громадяни 
України, які переховували у власних помеш-
каннях нелегалів, передає ВРДНТУ.

Загалом за три місяці спецоперації в Укра-
їні затримали близько 400 іноземних грома-
дян. Серед них – 42 кримінальні авторитети, 
які скоїли понад 500 кримінальних злочинів 
на території нашої держави.

Депутат Верховної Ради Ігор Гузь разом з 
громадою Любомльської ОТГ звернулися 
до керівництва держави з проханням 
залагодити питання постачання 
населенню скрапленого газу в балонах. 

Оскільки не провели спеціалізованого 
аукціону, з 20 березня постачання газу при-
пинили.

На Волині майже 90 тисяч людей у селах 
користуються газовими балонами. І це проб-
лема не локальна, а стосується всієї країни.

«Попри заборону, високий ризик і вар-
тість, люди змушені заправляти газові бало-
ни на автозаправках, адже просто не мають 
іншого виходу», – наголосив нардеп та додав, 
що волиняни чекають реакції профільного мі-
ністерства вже кілька місяців. 

На обладнання, 
меблі, дидактичні 
матеріали та 

навчання педагогів 
Волинь отримає кошти в 
рамках програми «Нова 
українська школа».

Як поінформувала начальник 
управління освіти, науки та моло-
ді облдержадміністрації Людмила 
Плахотна,  держбюджет виділив 
для області майже 54 млн грн. З них 
уже надійшло близько 22 млн грн. 

За словами керівника го-
ловного управління Державної 
казначейської служби в області 
Михайла-Мирослава Леміщака, 
у квітні активізувалося освоєння 
коштів, використаних за цільови-
ми програмами.

Майже 38 млн грн перед-
бачено на закупівлю дидактич-
них матеріалів, сучасних меблів, 
комп’ютерної техніки, мультиме-
дійного контенту для початкових 
класів. Майже 16 млн грн спря-
мують на підготовку тренерів, 
педагогів, які навчають учнів по-
чаткових класів. Кошти розподіля-

тимуть пропорційно до кількості 
класів, учнів та шкіл. Щоби вказа-
ні товари закупити до 1 вересня, 
будуть проводити тендери через 
електронну систему Prozorro.

За словами Люмили Плахот-
ної, щодо згаданих коштів є ви-
мога співфінансування з місце-

вих бюджетів. Навчальні заклади 
в містах обласного значення по-
требуватимуть не менш як 30% 
співфінансування з місцевого бю-
джету, заклади в районах – 10%. 
На співфінансування обласних 
закладів потрібно буде приблиз-
но 249 тис. грн.

Разом із тим, понад 130 млн 
грн освітньої субвенції не виста-
чає, аби належно профінансувати 
освітню галузь Волині на 2018 рік. 
За словами заступниці начальни-
ка управління освіти, науки та 
молоді ОДА Тетяни Соломіної, 
наявних коштів вистачить лише 
на 9 місяців оплати праці педаго-
гам. «ОДА спрямувала відповідні 
листи в Міносвіти з проханням 
передбачити ці кошти. У відпові-
ді, яку ми отримали, йдеться, що 
міністерство про проблему знає 
та врахує наші запитання. Тому 
очікуємо кошти зі столиці», – 
каже чиновниця. 

Нагадаємо, луцьких освітян 
Київ обділив більш як на 80 млн 
грн. Тому з міської казни довело-
ся «вийняти» понад 50 млн грн, 
аби педагоги отримали зарплати. 
Через неналежне фінансування 
з держбюджету Луцьк фактично 
втратив гроші, які мали б іти на 
ремонт доріг, шкіл, садочків та 
облагородження парків.

Класи осучаснюватимуть 
на умовах співфінансування 

nus.org.ua

Луцьк

Правоохоронці затримали 
чотирьох шахраїв, які під 
приводом продажу міні-тракто-
рів ошукали людей на понад 
1 млн грн. Заслужене покарання 
чекає і на жительку Рівненщини, 
яка привласнила 200 тис. грн, 
обдурюючи волинян.

Як повідомляє прес-служба 
волинської поліції, продавці 
сільгосптехніки  погоріли після 
вчинення чергового злочину. 
Внаслідок дій шахраїв постраж-
дали жителі Волинської області 
та інших регіонів. Потерпілих, 
яких ошукали вказані зловмис-
ники, просять неодмінно звер-

нутися в Луцький відділ полі-
ції (050-607-16-91, 102; Луцьк, 
вул. Грибоєдова, 2).

За інформацією прес-служби 
прокуратури області, 25-річна 
жителька села Малушка Берез-
нівського району безкарно ошу-
кувала волинян із вересня 2016 
до квітня 2017 року. Спритниця 
укладала з ними договори про 
виготовлення і встановлення ме-
талопластикових вікон і дверей. 
Після одержання завдатку жінка 
зникала. Шахраї підписували з 
пенсіонерами договір, брали зав-
даток, а вікон не ставили. Таким 
чином вона завдала потерпілим 
майнової шкоди на суму понад 

Офіс віконних шахраїв діяв у центрі Луцька

volynnew
s.com

Шацький район

На Волині 22 травня перекрили канал 
контрабанди через кордон.

Як повідомив військовий прокурор За-
хідного регіону Олег Сенюк, організували 
його начальник відділу інспекторів прикор-
донної служби ВПС «Піща» Луцького при-
кордонного загону ДПС та місцевий житель. 

За $1200 хабара вони мали залагодити 
питання із незаконним переміщенням че-
рез держкордон 120 ящиків тютюнових ви-
робів, а це – 60 тис. пачок цигарок.

Загалом протягом травня правоохо-
ронці задокументували не один факт вима-
гання та одержання цими ділками хабара, 
який вони розділили на три частини. Під 

час отримання $700 обох правопорушників 
затримали.

Їм загрожує від 5 до 10 років позбавлен-
ня волі.

Ділків затримали на гарячому

Луцьк

Суд покарав лучанина, який, 
перебуваючи у стані алкогольного 
сп’яніння, побив малолітнього сина.

Згідно з рішенням Луцького міськра-
йонного суду, дебошир має відбути 150 
годин громадських робіт та виплатити 
моральну шкоду в розмірі 25 тис. грн.

Інцидент трапився у жовтні 2017 
року. Побиття відбулося на очах мало-
літньої сестри потерпілого. Внаслідок 
отриманих травм хлопчик перестав 
відві дувати спортивну школу, дуже пере-
живав з цього приводу, довелося зверта-
тися по допомогу до психолога. 

Для волинських школярів планують 
придбати 8-9 автобусів. Частка 
співфінансування з місцевих бюджетів 
становитиме 35%.

За словами директора департаменту 
фінансів Волинської ОДА Ігоря Никитюка, 
місцеві бюджети передадуть в обласну 
казну понад 4 млн грн.

Начальник управління освіти, науки та 
молоді облдержадміністрації Людмила Пла-
хотна зазначила, що 20 травня вже оголо-
сили тендер на придбання автобусів. В об-
ласті є потреба в шкільних автобусах, тож у 
разі наявності коштів в обласному бюджеті 
питання про їх придбання можуть порушу-
вати знову.

200 тис. грн. Коли ошукані люди 
силою спробували повернути 
вкрадені гроші, шахраї зник ли. 
Згодом засвітилися на Івано-

Франківщині, де теж ошукували 
людей. 24 травня підприємли-
ву жінку затримали працівники 
Луцького відділу поліції.

vol.gp.gov.ua
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У ЧЕРКАСАХ ВБИЛИ 
ДЕПУТАТА 
24 травня у Черкасах вбито депута-
та обл ради від «Батьківщини», екс-
заступника мера Сергія Гуру. Інцидент 
трапився під час нападу на офіс партії. 
Охоронець Гури намагався відстрілю-
ватися від зловмисника з травматичної 
зброї, проте той застосував гранату. На-
падник у лікарні під конвоєм.
ВОЛИНЯНИН ОЧОЛИВ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКУ МИТНИЦЮ
Службовець Волинської митниці Єв-
геній Шелігацький, якого у 2016 році 
покарали доганою за пропуск через 
український кордон 1,5 т контрабанди 
бурштину, очолив управління протидії 
митним правопорушенням та міжна-
родної взаємодії Тернопільської мит-
ниці. 
ЕКС-ОХОРОНЕЦЬ МОТОРОЛИ 
ВОЮЄ ЗА УКРАЇНУ
Колишній охоронець Арсена Павлова 
Євген Листопад воює під Горлівкою на 
боці ЗСУ. Він покинув ватажка бойовиків 
у 2015 році, отримав амністію і вже два 
роки воює на боці України.
НА ЛУГАНЩИНІ ВТЕКЛИ 
ДВОЄ ВІЙСЬКОВИХ 
У ЛНР заявили, що затримали двох укра-
їнських бійців з 14-ї окремої механізо-
ваної бригади, які намагалися перейти 
через сіру зону. 25 травня ці бійці само-
вільно покинули військову частину.

ЦІНА НА ГАЗ МОЖЕ ЗРОСТИ 
Глава НКРЕКП Дмитро Вовк прогнозує 
збільшення ціни на газ для населення 
до 70%. Саме ціна на газ і створення 
антикорупційного суду – дві основні ви-
моги МВФ. Без їх виконання Україна не 
зможе отримати нові кредити.
МІНФІН БІЛЬШЕ 
НЕ УПРАВЛЯТИМЕ ДФС
Кабінет міністрів підпорядкував собі 
Державну фіскальну службу, в чиєму ві-
данні – збір податків та митних платежів. 
Рішення ухвалено 23 травня на закрито-
му засіданні уряду.
УКРАЇНА ВВЕЛА САНКЦІЇ 
ПРОТИ КУРЧЕНКА
Бізнесмен Сергій Курченко, який пе-
ребуває у міжнародному розшуку, 
вперше потрапив у санкційний спи-
сок РНБО. Йдеться про блокування 
активів на три роки та запобігання 
виведенню активів за межі України. У 
2017 року Курченку повідомлено про 
підозру через створення злочинної 
організації, ухилення від сплати по-
датків в особливо великих розмірах, 
зловживання службовим становищем, 
легалізацію доходів, отриманих зло-
чинним шляхом. 
МІЛЬЙОНИ 
З ДЕРЖБЮДЖЕТУ – 
НА ПАРТІЇ 
За січень-березень 2018 року україн-
ські політичні партії сукупно витратили 
85,2 млн грн, із яких 84,4 млн грн – з 
держбюджету. «Народний фронт» витра-
тив за три місяці 20,2 млн (із них 99% – 
гроші бюджету), БПП – 28,7 млн (99%), 
«Опоблок» – 6,3 млн (99%), «Самопо-
міч» – 20 млн (99%), Радикальна партія 
Олега Ляшка – 5,5 млн (95%), «Батьків-
щина» – 4,2 млн (92%).
ШКОЛИ ТА ЛІКАРНІ – 
ПІД ЗАГРОЗОЮ ЗАКРИТТЯ 
Державна служба з надзвичайних си-
туацій може закрити 220 шкіл та 30 
лікарень через порушення пожежної 
безпеки. Найгірший стан – у Чернівець-
кій, Волинській, Дніпропетровській та 
Одеській областях.
УКРАЇНКИ НЕ СПЛАЧУЮТЬ 
АЛІМЕНТИ 
Понад 13 тисяч українок не сплачують 
аліменти, що становить 8% від загальної 
кількості зареєстрованих боржників. У 
список боржників потрапляють батьки, 
які понад шість місяців не сплачували 
аліменти.

українська хроніка

раптово і страшно

ЛЮДИ ГИНУТЬ ЛЮДИ ГИНУТЬ 
У ДТПУ ДТП

НА ВОЛИНІ ПОБУВАВ НА ВОЛИНІ ПОБУВАВ 
ПАТРІАРХ ФІЛАРЕТПАТРІАРХ ФІЛАРЕТ

духовність

Луцьк

На урочистому 
відзначенні 
храмового празника 

кафедрального собору 
Святої Трійці побував 
Патріарх Київський і всієї 
Руси-України Філарет.

27 травня він очолив боже-
ственну літургію з цієї нагоди. 
Звертаючись до вірян, патріарх 
наголосив: якби не Божа допо-
мога, ми не мали б держави. Зав-
дяки тому, що Господь допома-
гає українцям, він надихає їх на 
подвиги. Тому ми маємо власну 
державу та церкву. Він зауважив, 
що церква чекає на Томос, тобто 
документ від Вселенського Патрі-
арха про автокефалію церкви. 

«Наша церква автокефаль-
на, помісна, велика, але поки ще 
не визнана. І нам цей Томос про 
автокефалію потрібен як визна-
ння нашої церкви вселенським 
православ’ям. Ми молимося і 
просимо, щоб Господь надихав 
Вселенського Патріарха не від-
ступати від свого наміру, а на-
шого Президента – довести цю 
справу до кінця», – відзначив 
Філарет. 

Патріарх нагадав 1992 рік, 
коли було створено Київський 
патріархат. Тоді церква була неве-
ликою, а сьогодні вона є найбіль-
шою церквою всього православ’я 
після російської. Отже, це свід-
чить про Божу благодать, певен 
Філарет. Вселенський Патріарх, 
з його слів, змушений визнавати 
цю церкву, тож за це потрібно 
молитися.

volynnew
s.com

Послухати проповідь прийшли сотні вірян

У ШКОЛАХ І САДОЧКАХ БУДЕ ТЕПЛОУ ШКОЛАХ І САДОЧКАХ БУДЕ ТЕПЛО

НЕСАНКЦІОНОВАНІ ЗЛИВИ – НЕСАНКЦІОНОВАНІ ЗЛИВИ – 
ПРИЧИНА СМОРОДУПРИЧИНА СМОРОДУ

модернізація

чим пахне?

Луцьк, Київ

Міська рада у співпраці з 
міжнародними партнерами 
покращуватиме 
енергоефективність 
бюджетних закладів.

23 травня в Києві підписали 
Кредитний та Грантовий догово-
ри між Луцькою міською радою 
та Північною Екологічною Фінан-
совою Корпорацією (НЕФКО) у 
рамках реалізації масштабного 
проекту «Енергоефективність 
в громадських будівлях міста 
Луцька». 

Перший проект з НЕФКО охо-
пив шість закладів бюджетної 
сфери, було залучено 4 млн грн, 
повідомили у міськраді.

Нині тривають роботи в 
рамках другого проекту, який 
передбачає впровадження енер-
гозберігальних заходів у восьми 
бюджетних закладах. На ці цілі 
залучено 10 млн грн кредитних 
коштів та €195 тис. від Фонду Е5Р.

Згідно з черговим договором 
про співпрацю, вдасться модер-
нізувати 40 приміщень закладів 
бюджетної сфери. Луцьк отри-
має кредит у розмірі €5 млн від 
Північної Екологічної Фінансової 
Корпорації та €1,3 млн гранту від 
Фонду E5P. Передбачено й частку 
співфінансування з міського бю-
джету в розмірі €1 млн.

Проект  передбачає утеплен-
ня фасадів, дахів, встановлення 
ІТП, ізоляцію трубопроводів, замі-

ну вікон та дверей, модернізацію 
системи освітлення в бюджетних 
закладах міста. Більшість об’єктів 
складають будівлі шкіл та дитя-

чих садків.  
У результаті реалізації проек-

ту буде досягнуто економії у роз-
мірі 17,3 млн грн.

Проект окупиться приблизно через 11 років

lutskrada.gov.ua

БДЖОЛИ ЗАГИНУЛИ, ВИННИХ ШУКАЮТЬБДЖОЛИ ЗАГИНУЛИ, ВИННИХ ШУКАЮТЬ
інцидент

Турійський район

Поблизу сіл Літин та Новий Двір 23 травня 
загинуло 400 бджолосімей. Напередодні на 
полях у цьому районі обприскували ріпак.

Бджолярі готують позов до суду, повідом-
ляє «ТСН.ua». Постраждалий пасічник Тарас 
Кмін поширив гнітюче відео, на якому бджоли 
виносять з вулика мертвих комах.

Фермер, який обробляв поля хіміката-
ми, не визнає провини. Чоловік стверджує, 
що ці речовини нешкідливі для бджіл. Нато-
мість пасічники впевнені: шкоди можна було 
б уникнути, якби обробку проводили вночі, 
коли бджоли у вуликах. Голова Новодвірської 
сільської ради стверджує, що його не попе-
редили про обробку ріпаку. Мовляв, ніхто не 
чекав таких наслідків. 

Поля обприскували два дні поспіль у спе-
ку. Роботи припинили, коли в село викликали 
представників поліції та ветслужби. Ветери-
нар зазначив, що такого масового вимирання 

бджіл вони ще не бачили. Що стало причиною 
загибелі комах, можна буде говорити після 
лабораторних досліджень.

Щоб з’ясувати усі обставини ситуації, 
голова Волинської облдержадміністрації 
Олександр Савченко 24 травня розпоря-
дився створити робочу групу. Управлінню 
Держпродспоживслужби доручив негайно 
скерувати спеціалістів, аби ті відібрали зраз-
ки рослин та всього, що потрібно для здійс-
нення токсикологічних досліджень. Також 
Савченко доручив визначити уповноважену 
особу серед поліцейських, яка з’яcувала б 
ситуацію.

До слова, з обприскуванням полів отру-
тохімікатами пов’язують і загибель диких сви-
ней на Іваничівщині. 

Фермер стверджує, що 
пасічники самі потруїли бджіл

Луцьк

Щоб з’ясувати, що є причиною смороду 
в обласному центрі, міськрада створила 
спеціальну робочу групу. До неї увійшли 
екологи, інспектори, працівники 
Луцькради, громадські активісти та 
поліція.

За словами заступника міського голови 
Луцька Костянтина Петрочука, очисні спо-
руди міста і каналізаційно-насосні станції не 
є причиною неприємних запахів. Головна 
проб лема – несанкціоновані зливи відходів 
та незаконні захоронення решток тварин. 

«На нашу думку, це через людей, які 
зливають відходи з асенізаційних машин, 
м’ясопереробних підприємств та незакон-
них врубок у зливову мережу. На Волині не 
працює ковельський ветсаназовд, тому по-
стає запитання: куди фірма Сергія Мартиняка 
діває відходи з виробництв?» – каже радник 
міського голови Ігор Поліщук.

Ковель, Луцький, 
Локачинський  райони

Протягом тижня на Волині 
трапилося чотири смертельні ДТП.

У Ковелі під колесами фури загинув 
велосипедист. Автопригода сталася 
23 травня. Загиблому 32 роки, прожи-
вав у Ковельському районі.

24 травня на узбіччі автодороги між 
селами Коршів та Чаруків виявили тіло 
42-річного жителя Чарукова. Чоловіка 
збила автівка. Винуватець утік з місця 
пригоди, повідомляє прес-служба во-
линської поліції. 

У ніч на 24 травня смертельна ДТП 
сталася в Струмівці. На автодорозі 
Луцьк-Рівне злетів з дороги та переки-
нувся Mercedes. Внаслідок отриманих 
травм загинув 21-річний водій, житель 
Луцького району. Пасажира іномарки 
госпіталізували.

28 травня на мосту через річку при 
в’їзді в село Марковичі скутер Viper зі-
ткнувся із відбійником. 33-річний водій 
отримав травми, несумісні з життям. 

Заплановано організовувати групи добро-
вольців із муніципальною вартою, аби патрулю-
вати місто й затримувати порушників, які неза-
конно скидають нечистоти у зливову мережу.

Очисні споруди – поза підозрою

vd.lutsk.ua
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Олег Сенцов – 41-річний український 
режисер, якого у травні 2014 року 
затримали в Криму російські спецслужби 
разом зі ще трьома громадянами 
України. У серпні 2015 року Північно-
Кавказький окружний військовий суд 
у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 
20 років колонії суворого режиму за 
звинуваченням в організації терактів на 
півострові Крим. Сенцов своєї провини не 
визнав і наполягав, що російський суд не 
має права судити громадянина України.

влада як діагноз ЧИ ПЛАТИВ ПОРОШЕНКО 
ЗА ЗУСТРІЧ З ТРАМПОМ?

ДЕПУТАТИ – 
ЗА ІМПІЧМЕНТ 
ПРЕЗИДЕНТА

  Дарина ГОГОДЗА

Усі нардепи від «Українського 
об’єднання патріотів – УКРОП» 
підписалися під документом, 
який має розпочати процедуру 
відставки Президента 
Петра Порошенка в порядку 
імпічменту.

«Чотири роки тому Петра Порошен-
ка було обрано Президентом України. І 
під час передвиборчої кампанії, і після 
інавгурації він годував український на-
род обіцянками – переконував, що АТО 
триватиме лічені дні, запевняв, що до-
лар буде по 10, присягався продати ро-
сійський Roshen та повернути Крим.

Він випробовував і далі випробовує 
терпець українців злочинною бездіяль-
ністю. Агресор досі провадить бізнес на 
нашій землі, держава стала ще актив-
ніше торгувати з Росією, дипломатичні 
стосунки із загарбником не розірвано. 
Ба більше – влада заплющує очі на ді-
яльність шпигунських установ на зразок 
«Россотруднічєства», які вербують укра-
їнців, орудуючи глибоко в тилу.

Петре Олексійовичу, Небесна Сотня 
віддала життя на Майдані, а українські 
воїни вже п’ятий рік гинуть на сході зо-
всім не для того, аби на чолі країни сто-
яв бездіяльний Президент!

Саме тому всі народні депутати від 
УКРОПу в середині травня поставили 
підписи під документом, що має запо-
чаткувати парламентську процедуру 
відставки Президента в порядку імпіч-
менту. «Українське об’єднання патріо-
тів» закликає зробити цей рішучий крок 
народних обранців від усіх інших партій 
і фракцій. Адже що довше Порошенко 
лишатиметься Президентом, то стрім-
кіше наша країна котитиметься до прі-
рви», – йдеться у заяві.

Окрім укропівців, підпис під подан-
ням на імпічмент поставив і народний 
депутат із Волині Ігор Гузь.

«Я не схильний сприймати те, що 
відбувалося в країні останні чотири 
роки, як суцільну «зраду», але глибоко 
переконаний, що другий термін чинно-
го Президента нічого хорошого Україні 
не принесе», – заявив нардеп.

З його слів, спілкуючись із виборця-
ми, а також з тими, хто ухвалює рішення 
в цій країні, він дійшов висновку, що на 
переобрання Порошенко шансів не має.

«Жодна з тем, на яких він хоче на-
брати електоральні бали, не дасть від-
повідного результату. Ні євроінтегра-
ційний поступ, ні питання, які пов’язані 
з ситуацією на сході країни, ні релігійна 
тематика. Це все у випадку Порошенка 
не спрацює. Хоча, мушу визнати, на від-
міну від Ющенка, чинний гарант буде 
всіма силами чіплятися за владу, зокре-
ма, використовуючи силовий апарат 
примусу. На запитання, хто наступний, 
наразі в мене відповіді немає. Так бу-
ває», – додав Ігор Гузь.

На думку нардепа, серед системних 
політиків стабільну першість тримає 
Юлія Тимошенко. Хоча нині є величез-
ний запит на нові обличчя. 

«Знаю, що «оперативна команда» 
Банкової відслідковує всі такі політичні 
реверанси, тому готовий до відкриття 
кримінальних проваджень, обшуків чи 
замовних сюжетів на центральних ЗМІ. 
Після Януковича таких боятися – себе 
не поважати!» – резюмував він.

позиція

терпець урвався РОСІЙСЬКІ ІНТЕЛЕКТУАЛИ 
ПРОСЯТЬ ПОВЕРНУТИ 
СЕНЦОВА В УКРАЇНУ

  Борис ХВИЦЬ

Британський 
телеканал ВВС 
з посиланням 

на власні джерела 
повідомив: 
українська сторона 
через посередників 
перерахувала гроші 
особистому адвокату 
Трампа Майклу Коену 
за організацію першої 
зустрічі двох лідерів у 
червні 2017 року. Сума 
угоди склала від $400 
тисяч до $600 тисяч, 
передає «Громадське».

З ЧОГО ВСЕ 
ПОЧАЛОСЯ

Президент США Дональд 
Трамп погодився на зустріч з 
Президентом України Петром По-
рошенком на комерційній основі 
у 2017 році, оскільки тоді ще не 
сформував свого ставлення до 
українського лідера, вважає по-
літолог Віктор Небоженко.

Американське видання The 
New York Times пише, що Прези-
дент України міг пообіцяти згор-
нути розслідування у справі аме-
риканського політтехнолога Пола 
Манафорта в обмін на отримання 
протиракетних комплексів Javelin. 

BBC спирається на анонімні 
джерела. У публікаціях випливає 
ім’я спецпрокурора Сергія Гор-
батюка, що розслідує справу зло-
чинів на Майдані. Також ішлося 
про роль Пола Манафорта в по-
літиці екс-Президента Янукови-
ча. Горбатюк справді нарікав, що 
підтримки розслідування мало. 
Сказав також, що не отримував 
вказівок не розслідувати якісь 
справи, а згодом уточнив: «Були 
перешкоди, які призвели до того, 
що низку справ упродовж понад 
п’яти місяців не розслідували». 
Також Горбатюк заявив, що Ген-
прокуратура скерувала до США 
клопотання про дозвіл на допит 
Манафорта як свідка. Без дозволу 
американської сторони Україна 
не може вдаватися до жодних дій 
стосовно політтехнолога. Відпові-
ді на прохання скоординувати ро-
боту з колегами та сприяти допиту 
Манафорта наразі не отримали.

Адміністрація Порошенка за-
перечує, що за зустріч з Трампом 
платили. Тоді як у НАБУ – інсти-
туції, яка, за версією BBC, певний 
час вела розслідування, – зазна-

Члени російської асоціації 
«Свободное слово», Санкт-

Петербурзького ПЕН-клубу 
та «Вольного исторического 
общества» звернулися до учасників 
Петербузького міжнародного 
економічного форуму із закликом 
підтримати їхнє звернення-
вимогу до керівництва Росії щодо 
звільнення українського режисера 
Олега Сенцова, повідомляє «Радіо 
Свобода».

«Ми вимагаємо відправити Сенцова на 
його батьківщину – в Україну. Смерть Олега 
Сенцова стане соромом для Росії і назавжди 
заплямує тих, хто міг його врятувати, але не 
врятував», – сказано у зверненні.

Звернення вже підписали понад 150 ро-
сійських журналістів, редакторів, блогерів, 
письменників, перекладачів та режисерів.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав 
Олега Сенцова і арештованого разом з ним 
Олександра Кольченка політв’язнями.

16 травня Олег Сенцов оголосив без-
строкове голодування, вимагаючи звільни-
ти 64 українських політв’язнів. Як пояснив 
адвокат, сам Сенцов себе до цього числа 

Президенти зустрічалися в США 20 червня минулого року
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не залічує, за своє визволення він нічого 
не просить, а вимагає звільнити кримських 
ув’язнених та українців із материкової час-
тини України.

28 травня у Федеральній службі виконан-
ня покарань заявили, що Сенцов погодився 
на підтримувальну терапію. Це підтвердив і 
адвокат режисера Дмитро Дінзе.

«Це продовжить життя Олегу. Але справи 
кепські», – констатувала сестра Сенцова На-
таля Каплан.

чили, що взагалі не розслідували 
справу стосовно Манафорта.

«Ми не уповноважені про-
водити офіційне розслідування 
причетності Пола Манафорта 
до одержання коштів від Партії 
регіо нів. Він не був і не є україн-
ським державним службовцем, а 
отже, не є підслідним бюро», – за-
явили в НАБУ.

Генпрокурор Юрій Луценко 
заперечив будь-яку можливість 
того, що справу заморозили, 
натомість заявивши, що ГПУ 
чотири рази зверталася по між-
народну правову допомогу до 
американських колег, яку згодом 
і отримала. 

Екс-радникові Януковича (а 
згодом – очільнику передвибор-
чого штабу Трампа) Манафорту 
закидають відмивання коштів, 
отриманих від українських олі-
гархів. Загалом у слідства до-
статньо інформації про корумпо-
ваність політтехнолога, а також 
надзвичайно тісну співпрацю з 
екс-Президентом України, якого 
звинувачують у загибелі людей на 
Майдані під час Революції Гіднос-
ті. За інших обставин цього було б 
достатньо для дискредитації чин-
ного Президента. Однак це все ж 
питання репутації. Тоді як справу 
спецпрокурора США Роберта 
Мюллера розглядають як таку, 
що може довести прямий зв’язок 
між Трампом і Путіним. Те, що Ма-
нафорт працював на проросій-
ського Януковича, а раніше – на 

російського олігарха Дерипаску, 
вважається одним з важливих 
аргументів для тих, хто доводить, 
буцімто Трамп працює на Кремль, 
а отже, зраджує країну. Саме тому 
американські медіа й далі шукати-
муть зачіпки у справі Манафорта.

ЧИ ПОВ’ЯЗАНА 
УКРАЇНСЬКА ЕЛІТА 
З ТРАМПОМ 

Президенти зустрілися у США 
20 червня 2017 року. На той час 
світ куди більше чекав на іншу зу-
стріч: Трамп і Путін мали вперше 
особисто поспілкуватися на самі-
ті Великої сімки в Гамбурзі на по-
чатку липня 2018 року.  

Однак, якби Трамп не зустрів-
ся з очільником України, перш ніж 
зустрітися з Путіним, це сприй-
малося б як серйозне свідчення 
щодо його проросійськості. Вод-
ночас Державний департамент і 
Білий дім намагалися спростува-
ти чутки про вплив Росії. Саме в 
той період спецпредставником 
США у справах Донбасу виріши-
ли призначити Курта Волкера. 
Спершу планували зустріч Петра 
Порошенка з віце-президентом 
США Майклом Пенсом, та доволі 
раптово з’ясувалося, що до укра-
їнського колеги прийде сам пре-
зидент США.

Відколи почалися розмови 
про ймовірну причетність Росії 
до виборів у США, деякі комен-
татори від Республіканської пар-
тії стали казати, що втручалася 

й Україна. Аргументом для них 
було те, що інформацію щодо 
чорної бухгалтерії Партії регіонів 
напередодні виборів розповсю-
див депутат від ББП.

Інформацію про українське 
втручання активно поширювала 
команда Трампа. Саме тому По-
рошенку нібито й знадобилося 
залучати кошти, щоб покращити 
стосунки.

У статті BBC йдеться, що 
Трамп міг і не знати про гроші, які 
буцімто заплатили його адвока-
тові Майклу Коену.

Ім’я Коена в США і без того 
останнім часом не сходить із язи-
ків: у ЗМІ з’явилися публікації, в 
яких ішлося, що він отримав гро-
ші, щоб заплатити порноакторці 
Стормі Деніелс за мовчання про 
стосунки з Трампом.

У США історія з угодою про 
замороження розслідування 
стосовно Манафорта набула 
розголосу після публікації New 
York Times та відкритого листа 
трьох сенаторів-демократів до 
Луценка з прямими питаннями. 
Багато аналітиків, які працюють 
у Вашингтоні, не мали жодних 
доказів реальності цієї історії. 
Водночас чимало коментарів 
ґрунтувалося на впевненості, що 
команда Трампа є корумпованою 
по духу, а отже, така можливість 
цілком імовірна, які і спромож-
ність українського уряду не гре-
бувати практиками, що можуть 
вважатися не зовсім чесними.

tsn.ua

Народні обранці певні, що Україні 
потрібен новий Президент
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Олег Сенцов погодився на 
підтримувальну терапію
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  Деніс НІЗАЛОВ, 
консультант Світового Банку 
із земельних питань
Київ

актуально МОРАТОРІЙ НА ЗЕМЛЮ: 
КУДИ РУХАТИСЯ?

ПРОГРАМУ «ЖИТЛО 
ДЛЯ МОЛОДІ» ХОЧУТЬ 
ПРОДОВЖИТИ 
Цього року десять людей 
змогли скористатися програмою 
«Житло для молоді» на 
Волині. За п’ять років ї ї було 
профінансовано лише на чверть, 
350 молодих сімейних пар досі 
стоять на черзі.

У Державному фонді сприяння мо-
лодіжному житловому будівництву за-
значають, що громади не надто активно 
долучаються до підтримки будівництва 
молодіжного житла.

«Для реалізації програми ми за-
лучили 10 млн грн. Більша частина цієї 
суми – державні кошти. Є фінансування і 
обласного, місцевих бюджетів. Відповід-
но до результативних показників про-
грами, за період 2013-2017 років надано 
24 кредити, придбано житла загальною 
площею 1551,28 м2. Загалом, на сьогодні 
ми обслуговуємо до 300 кредитів. Згід-
но з програмою, передбачалося 40 млн 
грн, але надійшло лише 10 млн грн, 
тому бажаних показників не досягнуто. 
Ефективнішими були міста Ковель та 
Володимир-Волинський, які долучали-
ся зі співфінансуванням. Загалом, 16 із 
20 місцевих бюджетів області упродовж 
дії програми були пасивними», – допові-
ла директор регіонального управління 
Держмолодьжитла «Державний фонд 
сприяння молодіжному житловому бу-
дівництву» Тетяна Воробйова.

До слова, під час засідання постійної 
комісії обласної ради ухвалили рішення 
продовжити цільову програму «Житло 
для молоді» на 2013-2017 роки ще на 
три роки. 

Зауважимо, загальний обсяг фінан-
сових ресурсів, потрібних для реалізації 
програми, становить 33,4 млн грн (кош-
ти державного бюджету – 7,9 млн грн, 
обласного бюджету – 8,4 млн грн, місце-
вих бюджетів – 14,3 млн грн, інші ресур-
си – 2,8 млн грн). 

Механізм передбачає надання мо-
лодим родинам, де вік подружжя не пе-
ревищує 35 років, і одиноким молодим 
громадянам (віком до 35 років включно) 
довготермінового державного кредиту 
на будівництво житла. 

За словами радника міського голови 
Луцька Ігоря Поліщука, міськрада взяла 
курс на забезпечення помешканнями 
тих людей, які цього потребують.

поживемо-побачимо
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350 молодих сімей 
досі в черзі на житло

Упродовж останніх 17 років 
українське суспільство 
бачило різні уряди, реформи 

(або їх імітацію), переживало 
зміни прем’єрів, міністрів, курсів 
валют та зовнішньополітичних 
курсів. На диво незмінною 
увесь цей час залишалася 
«тимчасова» заборона на продаж 
земель сільськогосподарського 
призначення, відома широкому 
загалу як мораторій на землю.

ОРЕНДУВАТИ ПАЇ – НЕ ВИХІД 
Причини його запровадження були ніби 

цілком логічними: після приватизації 1990-х 
із ваучерами, яким ніхто не знав ціни, «міня-
лами» на ринках, які купували ваучери разом 
із доларами, були побоювання, що власники 
земельних паїв так само можуть залишитися 
ні з чим, продавши їх кмітливим ділкам за ко-
пійки. Тож ідея мораторію на той час видава-
лася благородною: захистити власників паїв 
від необдуманих рішень, зберегти землю в 
руках господарів.

Проте тимчасові заходи мають бути тимча-
совими. Логіка перехідного періоду не може 
бути актуальною для суспільства, яке пішло 
майже на 20 років уперед. Хоча постає питан-
ня: а чи вперед? Хотів би торкнутися проблем 
тих, хто щодня має справу з землею, обробляє 
її, заробляє на ній і зрештою має бути бенефі-
ціаром будь-яких земельних реформ, – малих 
та середніх фермерів.

Що здобули за час дії мораторію україн-
ські фермери? Не забуваймо, що  на сьогодні 
фермери є середнім класом у Європі, а сіль-
ське господарство складає 10% від загально-
го обсягу ВВП Європейського Союзу, займає 
більшу частину площ і стимулює розвиток 
сільських територій. А от в Україні картина 
не дуже райдужна. Попри те, що майже 75% 
земель, які обробляють дрібні фермери (до 
100 га), перебуває у їхній приватній власності, 
отримати всіх переваг від цієї власності вони 
не можуть.

Щороку багато українських фермерів сти-
каються з проблемами браку  коштів на заку-
півлю пального, добрив, нової техніки. А ще, 
на відміну від великих агрохолдингів, які час-
то кредитуються в іноземних банках, позбав-
лені доступу до дешевих кредитів. Натомість 
у країнах Європи фермери використовують 
землю як актив, під який банки можуть нада-
ти їм кредитування для залучення обігових 
коштів чи інвестицій у переробку, тваринни-
цтво чи інші напрямки включно з купівлею 
землі.

На орендованих землях господарювати 
ще складніше. Обслуговування договорів 
оренди відбирає час та відволікає ресурси. 
Так, для оренди 100 га одне підприємство 
в середньому має укладати понад 30 дого-
ворів оренди. Приблизно 13% від загальної 
кількості договорів переукладають щороку. 
Тобто такі господарства мають регулярні ви-
трати на переукладання і постійно стикають-
ся з ризиками, що хтось із власників, чиї паї 
розташовані, наприклад, серед поля, відмо-
виться продовжувати угоду. До відома: лише 
15% договорів оренди укладають на 10 і біль-
ше років.

Майже всі виробники для консолідації 
земель в обробітку змушені вдаватися до не-
формального обміну земельними ділянками. 
Саме такі обміни стають предметом рейдер-

У районах Волині до 2020 року 
планують здійснити низку 

заходів у рамках оновленої 
програми «Питна вода Волинської 
області». Вони відбуватимуться 
на умовах співфінансування з 
державного бюджету.

Як повідомив начальник управління 
житлово-комунального господарства Волин-
ської ОДА Андрій Пиріг, обсяг фінансування 
програми на 2018-2020 роки становитиме 

заради здоров’я ВОЛИНЯНИ ПИТИМУТЬ ЧИСТУ ВОДУ
120,033 млн грн з держбюджету, 7,536 млн грн 
із обласного бюджету, а також грантові кошти 
в сумі €5,49 млн. 

До переліку програми увійшли 35 об’єктів. 
Серед них – будівництво каналізаційної мережі 
та систем очищення стічних вод у селі Світязь 
Шацького району (€2,031 млн, €1,828 млн з яких – 
кошти ЄС); будівництво каналізаційної мережі 
та системи очищення стічних вод у селі Пуль-
мо Шацького району (€0,903 млн, €0,813 млн з 
яких – кошти ЄС); будівництво каналізаційної 

мережі в західній частині селища Шацьк, сіл Га-
ївка, Мельники та будівництво каналізаційних 
очисних споруд (€3,165 млн, €2,849 млн з яких – 
кошти ЄС); модернізація технологічної системи 
станції водопідготовки в Луцьку, напірні фільтри 
продуктивністю 18000 м3 на добу (14,257 млн 
грн, з них 11,405 млн грн – кошти держбюджету, 
по 1,425 млн грн – кошти міського та обласного 
бюджетів); реконструкція біологічних ставків 
у Луцьку (8,589 млн грн, 5,411 млн грн з яких – 
кош ти держбюджету).

pakrackilist.hr

У планах – залучити і грантові кошти 

Лише у Луцьку на «загальній» 
квартирній черзі перебуває 
1629 осіб. Вона формувалася 
ще з 1975 року. У списку 
позачерговиків перебуває 240 
осіб, формувати цей перелік 
розпочали з 1985 року. Пільговий 
список було сформовано із 1980 
року, він налічує 756 лучан. У черзі 
на отримання соціального житла 
є 68 людей, цей перелік почали 
формувати з 2008 року.

Абсолютна заборона в Україні 
на купівлю та продаж земель 
сільськогосподарського призначення 
порушує Європейську конвенцію з прав 
людини. Відповідне рішення ухвалив 
Європейський суд з прав людини у справі 
«Зеленчук та Цицюра проти України», 
інформує «Європейська правда».  

Справа стосувалася скарги 
двох громадян України щодо 
державної заборони на продаж 
сільськогосподарських угідь, що, як вони 
заявили, порушує їхні права як власників 
таких ділянок. 

Суд зауважив, що після падіння 
Радянського Союзу Україна переважно 
віддавала сільськогосподарські 
угіддя людям, які раніше працювали в 
колгоспах, але ввела, нібито тимчасово, 
заборону на продаж такої землі.

«Уряд стверджував, що цей крок 
перешкодить концентрації землі в 
кількох руках, зупинить збідніння людей 
у сільській місцевості та забезпечить, 
щоб землю й надалі обробляли. 
Однак суд встановив, що держава не 
забезпечила справедливого балансу 
між загальними інтересами громади та 

майновими правами заявників», – йдеться 
у повідомленні. 

Суд зазначив, що жодна інша країна, 
яка входить до Ради Європи, не 
мала такої заборони, і наголосив на 
невідповідності підходу України щодо 
припинення мораторію. Суд постановив: 
український уряд має вдатися до 
законодавчих заходів, щоб забезпечити 
справедливий баланс для власників 
сільськогосподарських земель. Хоча 
це не означає, що Україна має негайно 
запровадити необмежений ринок 
сільськогосподарських угідь. Жодної 
грошової компенсації заявникам не 
присудили. «Та якщо держава виявить 
необґрунтовану затримку у вжитті 
потрібних заходів, грошові виплати можуть 
стати гарантованими», – зазначив суд. 

Рішення Європейського суду з прав 
людини є обов’язковими для виконання 
державами-членами Ради Європи; 
це стосується також положень, які 
містять вимогу про зміну національного 
законодавства. Водночас ЄСПЛ не має 
юридичних інструментів для самостійної 
зміни законодавства. Остаточне рішення 
має ухвалювати національна влада.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД ЗОБОВ’ЯЗАВ УКРАЇНУ СКАСУВАТИ 
МОРАТОРІЙ НА ПРОДАЖ СІЛЬГОСПЗЕМЕЛЬ

ських захоплень. Формалізувати договори 
суборенди занадто дорого – орендарі мають 
додатково сплачувати 20% ПДВ – і не завжди 
можливо узгодити з власником землі.

ДОСИТЬ ВИСНАЖУВАТИ 
УКРАЇНСЬКІ ЧОРНОЗЕМИ! 

Проте наївно було б думати, що описані 
ситуації є проблемою лише фермерів і взагалі 
не стосуються більшості українських грома-
дян, які проживають у містах.

Ми почали потроху звикати до польських 
яблук (іноді пластмасових на вигляд і за ці-
ною бананів), ностальгічно зітхаємо, мовляв, 
невже не можемо виростити своїх, і не за-
мислюємося над причинами такої ситуації. 
А причина на поверхні: господарюючи на 
орендованих землях, фермерам занадто ри-
зиковано вкладатися в багаторічні культури, 
садівництво, зрошення. А раптом завтра його 
вже не пустять на землю, на якій він працює 
сьогодні?

Тому й вирощують ріпак, соняшник, ку-
курудзу, виснажуючи українські чорноземи 
та отримуючи хай менший прибуток, але – 
гарантований і щороку. Лише з 2004 до 2012 
року Україна втратила 43 тис. га багаторічних 
культур, а деякі землі на півдні та сході взагалі 

стало неможливо обробляти без зрошення.
Попри те, що, інвестуючи в однорічні 

культури замість багаторічних, фермер також 
щороку втрачає близько $1 тис. прибутку з 
кожного (!) гектара, він не вкладатиме у зем-
лю, яка не є його власністю, бо це суперечить 
будь-якій логіці.

Як, до речі, і мораторій суперечить ст.41 
Конституції України, за якою кожен громадя-
нин має право вільно володіти, користувати-
ся і розпоряджатися своєю власністю. Тільки, 
наприклад, квартири чи машини ця стаття 
стосується, а приватного паю – ні. Тому зем-
левласникам і фермерам доступна лише одна 
опція – оренда.

Я не маю звички скрізь і всюди бачити «зра-
ду». Як економіст надаю перевагу фаховим 
прогнозам, розрахункам та досвіду сусідніх 
країн, які вже пройшли шлях відкриття ринку 
землі. За прогнозами Світового Банку, скасу-
вання мораторію на землю забезпечить $1,5 
млрд додаткового фінансового ресурсу для 
села (у вигляді кредитування), $0,7-1,5 млрд 
додаткового зростання ВВП. А це означає фі-
нансування доріг, лікарень, освіти, нові робо-
чі місця на селі, скорочення трудової міграції. 
Ну, а містянам поверне на столи українські 
яблука, груші, сливи, полуниці...

trekearth.com

На орендованих землях господарювати значно складніше
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Те, що ми бачимо, залежить головним чином від того, що ми шукаємо. Джон Лаббок

НОВА ШКОЛА: 
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ
За бажанням дитина може 
вступити на вільні місця в іншій 
школі. Зарахування на вільні 
місця в школі відбувається за 
жеребкуванням, яке проходить 
публічно і на ньому можуть бути 
присутніми всі охочі – батьки, 
журналісти, громадськість. 
Жеребкування здійснюється в 
прозорому барабані, учасники 
витягають жереб і оголошують 
результат.

Скасовують будь-які конкурси 
для зарахування до першого 
класу. Шестирічні діти не мають 
складати жодних іспитів для 

того, щоб потрапити до школи. 
Вони не навчалися за жодною 
спільною програмою, окрім того, 
їхні психологічні можливості не 
дозволяють проходити такі конкурси.

Безпрецедентні інвестиції в 
оснащення шкіл. Уряд виділив 
1 млрд грн на потреби початкової 
школи. 40% цих коштів спрямовано 
на закупівлю підручників та 
навчальних матеріалів, 40% – на 
придбання нових меблів, 20% – на 
оснащення класів комп’ютерним 
обладнанням. Усі перші класи 
отримають два типи наборів LEGO: 
кожен першокласник – набір Six 
Bricks, кожен перший клас – набір 
LEGO Play Box. Мета реформи – 
зробити всі школи однаково якісними.

Вчителі навчатимуть за новими 
методиками. Усі вчителі, які цього 
року беруть перші класи, пройдуть 
навчання. 22 тисячі педагогів уже 
завершують навчання на курсах 
підвищення кваліфікації.

Можливість зарахування 
до спеціалізованих шкіл 
залишається. Якщо дитина 
впродовж навчання у початковій 
школі виявила здібності до окремих 
предметів (наприклад, до фізики, 
математики), після ї ї закінчення вона 
має можливість потрапити до школи 
з поглибленим вивченням окремих 
предметів на конкурсних засадах. Учні 
вже психологічно готові брати участь 
в таких конкурсах та мають знання, які 
можна перевірити.

за кермом

поживемо-побачимо

ЗАМІСТЬ ТАБЕЛІВ – 
СВІДОЦТВА ДОСЯГНЕНЬ
У перших класах українських 
шкіл не буде табелів 
успішності. Натомість Міносвіти 
запропонувало запровадити 
свідоцтва досягнень, інформує 
«ТСН.ua».

У чотиристорінковому документі 
будуть детально оцінювати знання та 
навички дитини, не ставлячи при цьому 
оцінок за 12-бальною системою.

Нову модель оцінювання вже наді-
слали в пілотні школи. Від 1 вересня її 
запровадять в усіх навчальних закла-
дах – відтоді першокласники почнуть 
навчатися за кардинально новими про-
грамами.

«Ця модель дозволяє оцінити насам-
перед процес навчання, а не результат 
(тобто кількість помилок), а також по-
ступ кожного учня. Зокрема, за запро-
понованим зразком свідоцтва досяг-
нень учителі оцінюватимуть, як активно 
дитина працювала на уроці, чи була до-
питливою, чи добре співпрацювала з ін-
шими тощо», – зазначили в Міносвіти.

«Завдання такого оцінювання – роз-
крити потенціал кожної дитини, під-
тримати її і надихнути навчатися далі. 
Ми також виставили зразок свідоцтва 
на сайті МОН, щоб отримати зворотний 
зв’язок, доопрацювати документ, роз-
ширити методичні рекомендації і дати 
всім українським школам до 1 вересня, 
щоб оцінювання в Новій українській 
школі справді відбувалося по-новому», – 
наголосила міністр освіти і науки Лілія 
Гриневич.

Якщо ж якась школа, що не пілотує 
стандарт, хоче скористатися такою фор-
мою зворотного зв’язку вже зараз, вона 
може це зробити, взявши зразок свідо-
цтва і методичні рекомендації з сайта 
МОН.

НАЙБІЛЬШ 
ОПЛАЧУВАНІ – 
РОБІТНИЧІ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
В Україні середня зарплата 
складає 7974 грн. Найбільше 
заробляють водії та 
зварювальники.

Також високу зарплату пропонують 
робітникам у сільському господарстві. 
На сайтах пошуку роботи розміщені ва-
кансії із середніми виплатами 9064 грн. 
Однак, за даними Держстату, офіційні 
середні зарплати складають 6663 грн, 
пише Gazeta.ua.

У сфері виробництва та енергети-
ки роботодавці в середньому платять 
10515 грн. Офіційні зарплати складають 
9274 грн. Будівельники у середньому 
отримують 11062 грн. Однак офіційно 
працевлаштовані – 7173 грн. Так, на Ки-
ївщині середня заробітна плата у сфері 
будівництва становить 9786 грн. Найви-
ща – 20000 грн.

Зарплата працівників сфери тран-
спорту і логістики в середньому складає 
12667 грн. Зарплата тих, хто працює офі-
ційно, – 9021 грн.

За кордоном водіям, зварювальни-
кам і різноробочим у середньому обіця-
ють платити 20590 грн.

освіта

гаманець

новації У ПЕРШИЙ КЛАС – В 
НАЙБЛИЖЧУ ШКОЛУ

ВВЕЗТИ АВТОМОБІЛЬ В 
УКРАЇНУ ТЕПЕР ПРОСТІШЕ

В Україні 
стартував набір 
першокласників 

у школи за новими 
правилами. Тепер 
дітей мають приймати 
до навчального 
закладу суто за місцем 
проживання, а не за 
результатами співбесіди 
і тестування, як це було 
досі.

Які документи батьки мають 
подавати для зарахування їхньої 
дитини до школи, розповіла мі-
ністр освіти та науки України Лі-
лія Гриневич. За її словами, бать-
ки мають написати заяву, подати 
копію свідоцтва про народжен-
ня дитини, копію або оригінал 
медичної довідки. Якщо дитина 
має особливі освітні потреби, то 
потрібно подати копію висновку 
відповідного центру, який вказує, 
яка освітня траєкторія рекомен-
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У Києві презентували 
Віденську систему 

тестування водіїв Vienna 
Traffic, яка дозволяє 
виявляти психологічні 
проблеми водіїв та 
причини їх виникнення. 
Систему представила 
компанія Guinti 
Psychometrics Ukraine, 
інформує «Авто 24».

Віденську систему тесту-
вання використовують у понад 
70 країнах світу, вона законодав-
чо затверджена в 16 з них. Пси-
хологічну атестацію проводять 
на іспитах при отриманні водій-
ських прав, для професійних во-
діїв, людей старшого віку, водіїв 
групи ризику (часті правопору-
шення, агресивна поведінка, 
зловживання алкоголем тощо) 

Із 23 травня набув чинності закон про 
скасування перевірки відповідності 
транспортних засобів екологічним 
нормам при їх ввезенні в Україну. 
Що зміниться для автомобілістів, 
інформує AUTO.RIA.

При пригоні авто вимогу надати сертифі-
кат відповідності ще на кордоні скасовують. 
Йдеться про документ, який засвідчує те, що 
транспортний засіб відповідає нормам Євро-5 
або 6, без яких пропуск автомобілів на митну 
територію з метою вільного обігу (тобто для 
розмитнення) не допускався.

Сертифікацію як таку не скасовують, але 
ліквідовують парадоксальний момент, коли 
на авто, яке ще не заїхало в Україну, потріб-
но було отримати документ, що його видають 
лише на території держави і за наявності ав-
томобіля.

Тепер же можна буде ввезти авто без на-
дання сертифіката на кордоні, а отримати 
його вже перед митним оформленням, тобто 

ДЛЯ ВОДІЇВ ЗАПРОВАДЯТЬ 
«ІДІОТЕН-ТЕСТ» вважають за потрібне ввести таке 

тестування для всіх кандидатів у 
водії, а також тих, хто перевозить 
людей та займається перевезен-
нями професійно. Зараз прово-
дять тільки загальний огляд во-
дія, роблять аналіз крові, а цього 
недостатньо, щоб переконатися 
в безпечному управлінні тран-
спортом.

Кабмін ухвалив Стратегію під-
вищення рівня безпеки дорож-
нього руху в Україні на період 
до 2020 року. Зокрема, до кінця 
2019 року на законодавчому 
рівні заплановано затверджен-
ня медико-психологічної оцінки 
кандидатів і водіїв транспортних 
засобів та створення єдиної бази 
даних про видання медичних до-
відок.

registriesplus.ca

дована дитині, передає «ТСН.ua».
«Якщо ви хочете отримати 

право на першочергове зараху-
вання, вам потрібно довести ваше 
місце проживання – чи воно на-
лежить до ділянки обслуговуван-
ня школи. Також пріоритет мають 
братики та сестрички тих, хто вже 
навчається у цій школі, і так само 
пріоритет мають діти працівників 
школи», – розповіла Гриневич. 

Міністр зазначила: те, що ди-
тина проживає в тому чи тому 
місці, може довести понад деся-
ток типів документів. Серед них – 
витяг з Єдиного державного де-
мографічного реєстру; документ, 
що засвідчує право власності на 
житло; договір оренди; довідка 
про взяття на облік внутрішньо 
переміщених осіб тощо.

або людей з неврологічними за-
хворюваннями. У Німеччині такі 
тести називаються «ідіотен-тест», 
для порушників ПДР їх прово-
дять на платній основі. За ре-

зультатами психологічних тестів, 
лише в Австрії понад 20% водіїв 
потребують корекції психологіч-
ної поведінки.

Представники МОЗ України 

перед тим самим розмитненням.
До слова, як повідомляє segodnya.ua, 

українців на авто з литовськими номерами 
почали перевіряти жорсткіше. Тепер українці, 
які кермують машинами, зареєстрованими в 
Литві, мусять мати трудовий договір, завіре-
ний біржею праці Литви. Така вимога набула 
чинності 17 травня.

Як відомо, річ у тім, що часто українці вво-
зять авто на єврономерах, реєструючи маши-
ну на іноземну компанію. Фірма оформляє 
покупцеві довіреність на водіння, вказуючи 
українця своїм співробітником. Уживані ма-
шини ввозять поза законом – так дешевше. 
Ford Fiesta 2006 року в Литві можна купити за 
€1500. Законно розмитнити такий автомобіль 
не можна – його випустили до 2010 року. В 
Україні такий самий Ford Fiesta коштує €4800. 
Тому українці готові доплатити фіктивній фірмі 
€1000, а не купувати авто новіше й дорожче.

Зараз в країні понад 425 тис. авто з іно-
земною реєстрацією. Більш як половина з них 
перебувають в країні незаконно – і це тільки 
за офіційними даними. Активісти називають 
цифру в рази більшу – 1,5 млн авто на євро-
номерах.

press.lv

ancb.ru

Дітей прийматимуть за місцем проживання 

Психологічна атестація – заради безпеки

Сертифікат відповідності на 
кордоні не вимагатимуть

Середня зарплата – майже 8 тис. грн
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Твоє здоров’я – чисте повітря, вода і їжа. Геродот Галікарнаський

  Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ
Київ

небезпечна їжадемографія ПЕЧІНКОВИЙ ТОРТ – 
БОМБА СПОВІЛЬНЕНОЇ ДІЇ 

актуально 

РЕЦЕПТИ НА ЛІКИ – 
ПО-НОВОМУ
В Україні почали діяти нові вимоги 
до виписування рецептів на ліки. 
Винятком є наркотичні, психотропні 
препарати та медвироби.

Змінилося нормативне регулюван-
ня впровадження електронного рецеп-
та. Право виписувати рецепти матимуть 
також лікарі, які провадять медичну 
практику як фізичні особи-підприємці, 
повідомляє МОЗ.

Відтепер рецепти на ліки мають міс-
тити таку інформацію: найменування 
закладу охорони здоров’я або ПІП ФОП; 
адреса закладу охорони здоров’я або 
ФОП; код ЄДРПОУ/реєстраційний но-
мер облікової картки платника податків; 
реквізити ліцензії на медичну практику 
або рішення органу ліцензування.

Червоний штамп «Вартість підлягає 
відшкодуванню» замінено на нове додат-
кове поле у рецепті – «Джерело фінансу-
вання». У ньому мають зазначити назву 
урядової або муніципальної програми 
для пільгового відпуску лікарських засо-
бів. Це поле в електронному рецепті до-
зволить чіткіше контролювати виконан-
ня урядових та регіональних програм.

Поки електронний рецепт поступо-
во впроваджується, лікарі заповнюва-
тимуть нові поля на паперових бланках. 
Там зазначаються прізвище, ініціали та 
вік пацієнта, а також номер його амбу-
латорної чи стаціонарної картки. Номер 
картки поєднуватиме історію лікуван-
ня пацієнта з усіма даними про нього в 
системі E-health. Він допоможе уникнути 
плутанини, якщо різні пацієнти матимуть 
однакові імена та дату народження.

Нові вимоги стосуються лише ре-
цептурних бланків, що призначені для 
виписування загальнодоступних пре-
паратів.

Новації не розповсюджуватимуться 
на рецепти на препарати інсуліну, допо-
ки до електронного реєстру пацієнтів, 
що потребують інсулінотерапії, не вне-
суть технічні зміни.

ПАЛІАТИВНІ ХВОРІ 
МАЮТЬ ОТРИМУВАТИ 
ЗНЕБОЛЕННЯ
Згідно з дослідженнями експертів, 
хворих волинян неналежно 
забезпечують знеболювальними. 
Із п’яти тисяч хворих потрібні ліки 
отримують близько тисячі людей. 

За словами громадських активістів, 
двоє з трьох паліативних пацієнтів в 
Україні не отримують якісної допомоги. 
У всьому світі ненадання знеболення 
для пацієнтів із хронічним больовим 
синдромом правозахисники прирівню-
ють до тортур. 

Провівши аналіз, експерти розпо-
віли, що на Волині щороку помирає 
близько 13059 людей, із них 8095 потре-
бують паліативної допомоги.

Загалом знеболювального потребу-
вали 80% померлих від онкології, 50% 
померлих від СНІДу, 50% померлих від 
туберкульозу, 15% померлих від травм.

Щорічно знеболення потребують 
близько 4900 жителів Волині. Натомість 
отримує таку допомогу значно менше 
людей: в умовах стаціонарів – 428 осіб, 
на дому – 812 (загалом 1240 волинян). 
Відмовляючи у призначенні знеболен-
ня, лікар порушує законодавство.

На Волині є 20 закладів, де випису-
ють рецепти на знеболювальні. Однак 
не в кожному райцентрі є аптеки, які 
мають ліцензії на обіг наркотичних ре-
човин.

медреформа 

cитуація sos

В Україні вже рік 
діє програма 
«Доступні ліки». 

Наскільки вона себе 
виправдала, розповів 
заступник міністра 
охорони здоров’я 
України Роман Ілик у 
рамках семінару «Нова 
якість системи охорони 
здоров’я: як забезпечити 
успішне впровадження 
реформи».

НА ВОЛИНІ ДО 
ПРОГРАМИ 
ДОЛУЧИЛАСЯ 121 
АПТЕКА 

За словами Романа Ілика, 
станом на 1 квітня до програми 
долучилося 7 тис. 592 аптеки по 
всій країні. Тобто понад третина 
аптек працює у програмі на доб-
ровільних засадах. Лікарі за цей 
період виписали 18 млн рецеп-
тів, загалом за ліки відшкодували 
майже 800 млн грн. У середньому 
відшкодований рецепт становить 
47 грн.

У квітні 2017 року до про-
грами внесли 153 торгові назви 
медикаментів, нині їх налічується 
239: 23 лікарські засоби пацієнти 
можуть отримати безплатно, реш-
ту – з доплатою. Кожному регіону 
міністерство дає оцінку за кіль-
кістю аптек, які долучилися до 
програми. Йшлося не лише про 
загальну кількість аптек, а й про 
те, як вони розподілені по терито-
рії, скільки пацієнтів припадає на 
одну аптеку. Так, на Волині станом 
на 1 березня нараховували 151 
таку аптеку, у Рівненській облас-
ті – 287, у Львівській – 720. Точна 
адреса кожної з аптек вказана на 
інтерактивній карті на офіційному 
веб-сайті міністерства.

  Галина СЕРГЄЄВА

90% українських 
ферм 

використовують під час 
вирощування тварин 
антибіотики. Вони є 
в курятині, свинині, 
яловичині, у м’ясі індиків 
та кроликів. Це стало 
частиною промислового 
й навіть домашнього 
вирощування тварин, 
повідомляє «ТСН.ua».

ПЕНІЦИЛІН ЯК 
СМЕРТЕЛЬНА ЗБРОЯ

Кожні чотири дні в Україні 
вмирає одна дитина від пневмо-
нії, яку неможливо вилікувати. 
При цьому боротися із захворю-
ванням стає все складніше. Проб-
лема в тому, що тваринам дають 
ті самі препарати, що й людям. 
Тільки вони дешевші. На відміну 
від західних країн, в Україні вони 
є у вільному доступі. Як саме роз-
водити антибіотик свиням та кур-
чатам, пишуть на будь-якому фер-
мерському сайті.

На підприємствах антибіоти-
ки дають системно для профілак-
тики хвороб та швидкого зрос-
тання. Виявляється, пеніцилін 
прискорює зростання тварин в 
масі до 30%. І тепер він, хоч сво-
го часу став дивом і порятунком 
людства, на людей не діє. Навіть 
звичайне нагноєння при подря-
пині може стати смертельним. Ще 
у 2009 році в Європі стали масово 
вивчати, що призводить до ви-
никнення таких бактерій, на які не 
діють ліки. Виявилося, що це їжа, 

НАСКІЛЬКИ ДОСТУПНІ 
«ДОСТУПНІ ЛІКИ»
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Виписувати рецепти 
зможуть лікарі-приватники 

Звісно, кожен пацієнт хотів 
би бачити в програмі саме свою 
хворобу, але програму створили 
на базі трьох груп захворювань 
(серцево-судинних, бронхіальної 
астми та діабету другого типу).

Найдешевші препарати, на-
явні у програмі, пацієнт отримує 
на 100% безоплатно. Цікаво, що ті, 
хто продавав ліки дорожче за ви-
значений діапазон, були змушені 
знизити ціну. 60% виробників ліків 
погодилися на такі правила. Їхній 
ринок збільшується на 600-700%, 
тож за рахунок обсягів виробни-
цтва вони компенсують втрати 
від зниження ціни. Така ринкова 
модель дозволяє знизити ціни на 
ліки, що підлягають реімбурсації.

САМОЛІКУВАННЯ 
ШКІДЛИВЕ ДЛЯ 
ОРГАНІЗМУ

Великою проблемою, зі слів 
урядовця, лишається те, що 69% 
пацієнтів не звертаються до лі-
каря, натомість звикли лікувати-
ся самостійно, прислухатися до 
порад знайомих. Або ж шукати 
інформацію про хворобу в інтер-
неті чи одразу йти до аптеки і там 
розповідати про симптоми, оби-
раючи ліки. Все це призводить до 

того, що хвороба стає хронічною. 
Правильний маршрут пацієнта че-
рез лікаря до аптечного закладу 
дає можливість збільшити на 85% 
застосування справді ефективних 
лікарських засобів.

Як показники ефективності 
прог рами «Доступні ліки» Роман 
Ілик наводить зниження на 4,2% 
викликів швидкої допомоги до 
хворих із підозрою на інсульт чи 
інфаркт, на 5,7%  – для людей з на-
падами бронхіальної астми, на 7% 
збільшилася кількість пацієнтів з 
нормалізованим цукром при діа-
беті другого типу.

НАСКІЛЬКИ ДОСТУПНЕ 
ВІДШКОДУВАННЯ 
ВАРТОСТІ ЛІКІВ 
СЕЛЯНАМ

Роман Ілик спростував міф, 
начебто є проблема з реалізацією 
програми у сільській місцевості. 
Адже аптечні заклади розташова-
ні за межами села. У такі населені 
пункти лікар приїздить в певний 
день тижня та приймає пацієнтів. 
Він виписує ліки, тож хворий може 
їх отримати в найближчій аптеці. 
Для самотніх пенсіонерів, яким 
важко дістатися самотужки до ап-
теки, ліки купує фельдшер. Якщо 

ж лікар не приїздить, відповідно 
до нормативних актів, фельдшер 
може сам виписати медикаменти 
для хронічного хворого.

ПСЕВДОМЕДИКАМЕНТИ 
БІЛЬШЕ НЕ 
ЗАКУПОВУВАТИМУТЬ 

Раніше національний перелік 
лікарських засобів, які викорис-
товують в Україні, містив понад 
тисячу найменувань препаратів, 
закуповуваних для медичних уста-
нов за бюджетні кошти. До цього 
переліку входила низка ліків, що 
не мають доведеної ефективності. 
Серед десяти медикаментів, яких 
найбільше спожили торік україн-
ці, лише три належать до тих, що 
їх можна вважати ефективними 
та безпечними. Решта – симптома-
тичні препарати, які не мають до-
веденої ефективності. Виходячи з 
цього, нацперелік скоротили до 
427 найменувань ліків, які мають 
доведену ефективність. Для кож-
ного стаціонару дали завдання 
визначити, скільки найменувань 
з цього переліку потрібно для тієї 
чи тієї лікарні. Йдеться про пере-
лік препаратів, які кожен пацієнт, 
потрапивши до стаціонару, має га-
рантовано отримати безоплатно.

НІ – МАНІПУЛЯТИВНІЙ 
РЕКЛАМІ ЛІКІВ

Людина, щодня переглядаючи 
рекламу того чи того препарату, 
підсвідомо схильна його придба-
ти, попри те, що ефективність цих 
ліків не доведена. Отже, правила 
реклами мають бути врегульо-
вані. Для цього використовують 
європейський підхід, обравши 
чотири директиви ЄС. Відповідно 
до них сформульовано правила 
врегулювання ринку реклами лі-
карських засобів в Україні. 

В Україні збільшилася 
тривалість життя. 
Найдовше живуть 
українці із західних 
регіонів, пише 
«Укрінформ». 

Згідно з даними україн-
ського Інституту демографії 
при НАН, чоловіки стали 
жити на 1,2 року більше, жін-
ки – на 1,7 року. 

«У нас зараз немає адек-
ватних даних. По-перше, 16 
років не проводили пере-
пис населення. По-друге, 
частина територій окупо-
вана. Невідомо, як там ре-
єструють смертність, наро-
джуваність, міграцію тощо. 
Це теж впливає на точність 
дослідження тривалості 
життя. Якщо, приміром, на 
Донбасі не надають відо-
мості про смертність, то це 
штучно підвищує показник 
тривалості життя», – каже 
науковий співробітник Ін-
ституту демографії та на-
укових досліджень НАН 
України Павло Шевчук.

У Чернівецькій об-
ласті середня тривалість 
життя чоловіків становить 
68,5 року, а в Тернопіль-
ській – 68,4 року. Найдовша 
тривалість життя у жінок зі 
Львівщини (78,1 року) та Во-
лині (77,5 року).

ВОЛИНЯНКИ 
ЖИВУТЬ 
НАЙДОВШЕ

зокрема м’ясо.
Тобто ми всі знаємо: антибіо-

тик – це вже останній засіб, коли 
занедужали. А насправді вживає-
мо щодня. Від цього частина бак-
терій у наших організмах помирає, 
але частина виживає і стає новими 
супербактеріями, які вже жодні 
антибіотики не беруть. Принци-
пово нових антибіотиків людство 
не винаходить з 1987 року.

Втім антибіотики в м’ясі у дер-
жаві нікого не цікавлять. Хоча 
Держспоживслужба має перелік 
30 антибіотиків, для яких визна-
чено граничні концентрації. Втім 
обов’язкової перевірки немає. 
Є лише план держмоніторингу, 
яким опікується Інститут з лабо-
раторної діагностики.

ЗЕКОНОМИЛИ НА ЇЖІ – 
ВИТРАТИЛИ В ЛІКАРНІ

«Здають антибіотики згідно з 
обов’язковим мінімальним пере-
ліком. Це тетрациклінова група і 
цинбацитрацин», – розповів Юрій 
Сілаєв, завідувач відділу органі-
зації моніторингових досліджень 

НДІ лабораторної діагностики та 
ветеринарно-санітарної експер-
тизи. За його словами, результати 
є секретом. А якщо буде знайдено 
перевищені норми, то виробник 
має відкликати партію продукції, 
заплатити штраф.

Таким чином, ця бюджетна 
структура замість того, аби рятува-
ти українців або хоча б інформува-
ти, непогано заробляє на цих ана-
лізах. Дослідити шматок на один 
антибіотик коштує кілька тисяч 
гривень. Якщо їх близько 30, то це 
вже тисячі гривень, а головне – їх 
все одно не знайдуть. Адже вироб-
ники в курсі, які 30 антибіотиків 
тут спроможні знайти. На ринку 
загалом їх є кілька сотень.

Українців нашпиговують лі-
ками тому, що ніхто не вимагає 
цього не робити. У Європі можна 
дослідити м’ясо на сотні антибіо-
тиків, а виробників зобов’язують 
про це писати на упаковці.

За все зекономлене на їжі 
українці потім удесятеро перепла-
чують у лікарні. Україна за наші 
гроші утримує цілу структуру, яка 
вдає, що пильнує за безпекою 
харчів. Берете м’ясо – вимагайте 
сертифікат і заповнюйте «Книгу 
скарг». Коли там буде сотня за-
писів, вони точно зарухаються. 
Якщо вже їсте курку чи свинину – 
зливайте перший бульйон, бо це 
хімічний розчин, а не їжа. Не куш-
туйте пташиного жиру та шкірки. 
Що довша термічна обробка, то 
краще. І головне – уникайте страв 
із печінки, де збирається все не-
безпечне.

ukr.m
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Програма діє вже рік

У м’ясі – антибіотики
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на часі сам собі лікар

шість соток

ЛІКЕР ВИШНЕВИЙ 
• 60 вишень • 100 вишневих 
і 20 смородинових листків • 1 л води 
• 1 л цукру 

Все довести до кипіння й варити 7 хв, 
помішуючи. Додати 1 ч. ложку лимонної 
кислоти та ванільного цукру. Процідити, 
охолодити, додати 0,5 л міцної горілки. 

ЛІКЕР СМОРОДИНОВИЙ 
• 2 кг смородини • 100 вишневих 
листочків • 2 л води 

Прокип’ятити 20 хв, процідити. До-
дати 1,2 кг цукру, довести до кипіння. Як 
охолоне, додати 0,5 л міцної горілки. 

КОНЬЯК ЗІ ЗВІРОБОЄМ
• 3 л домашнього самогону міцністю 
50-55° • 200 г деревного вугілля у 
порошку • 3 г марганцівки • по дрібці 
дубової кори і звіробою • по 1 ст. ложці 
(неповній) розчинної кави і цукру 
• 1 ч. ложка лимонної кислоти 
• 0,5 ч. ложки ваніліну

У посуд із самогоном всипати вугіл-
ля та марганцівку. Рідина потемніє, але 
за 10-12 днів стане прозорою, з осадом 
на дні. Очищений самогон процідити 
через вату і марлю. Для кольору й запа-
ху покласти решту інгредієнтів. Можна 
додати сухий чай – коньяк матиме при-
ємний колір. Через тиждень процідити. 
Напій готовий до споживання. 

КОНЬЯК НА МОЛОЦІ
Узяти 3 л самогону, додати 200 г мо-

лока, вимішати й відставити. Через дві 
доби процідити, додати 1 ч. ложку роз-
чинної кави, 2-3 шт. кориці, 10 горошин 
чорного перцю. Через 2-3 доби проці-
дити. 

КОНЬЯК ДЛЯ ГУРМАНІВ
1 лимон (бажано зеленкуватий – він 

соковитіший) акуратно обібрати й ви-
чавити сік. У скляну банку покласти по 
20 фініків без кісточок та інжиру. Додати 
4 ст. ложки волоських горіхів, кілька па-
личок кориці й півпачки ваніліну. Звер-
ху полити лимонним соком і влити 0, 5 л 
тризіркового коньяку. Настоювати тиж-
день у темному місці. Ну дуже смачно!

домашня гуральня

ВІД СПЕКИ ПОРЯТУЄ 
ЛИПОВИЙ ЧАЙ 

капустяна смакота

КАПУСТА ЛЮБИТЬ ВОДУ, 
ПОМІДОРИ – СПУШЕНИЙ ҐРУНТ Щоб капуста добре 

зав’язалася, 
їй потрібно 

достатньо вологи. 
Особливо в посушливу 
погоду. 

Є два способи створити 
рослині комфортні умови. Пер-
ший – коли висаджена капуста 
вкоріниться, кожен кущик навко-
ло стебла варто щедро обсипати 
деревним попелом. Другий – 
старі дошки розрубати навпіл і 
обкласти ними головки капусти. 
Земля під дошками буде завше 
сирою, тож корені матимуть до-
статньо вологи. А на поверхні ви-
ростатимуть великі й тугі качани.

Якщо пір’я озимого часнику 
почало жовтіти, йому бракує во-
логи. Поливати грядки слід регу-
лярно, на глибину 15 см. 

Після дощу треба спушувати 
міжряддя з посівами овочевих 
культур на глибину 1-2 см. 

Томати й баклажани по-
ливають кожні 5-7 днів, доки 
зав’яжуться плоди. Земля має 
зволожитися на глибину 30-35 см. 
Наступного дня її слід спушити, 
рослини підгорнути. Біля кожно-
го саджанця треба залишати за-
хисну зону в 7-8 см.

Перці поливають через 
3-4 дні, землю спушують, але рос-
лини не підгортають.  

Високорослі томати потре-
бують посиленого підживлення. 
Найкраще для цього викорис-
тати органічні добрива. Один з 
варіантів: відро курячого посліду 
залити трьома відрами води, пе-
ремішати і настояти. Потім 1 л на-

стою розвести у 20 л води. За літо 
проводять три такі підживлення.

Раннім томатам фітофтороз не 
страшний, а щоб урятувати пізні, 
застосовують один раз біофунгі-
циди. Після появи плодів кущі по-
ливають із лійки розчином йоду 
(25 крапель на відро води). 

Першу профілактичну об-
робку томатів проти хвороб про-

водять через два тижні після ви-
садження розсади, коли рослини 
вже приймуться й підуть у ріст. 
Зазвичай це оксихом із додаван-
ням будь-якого інсектициду про-
ти колорадського жука. Через 
два тижні після першої обробки 
обприскують  молоді рослини 
квадрисом або аналогічним пре-
паратом. Так само додають засіб 
проти жука. Ще через два тиж-
ні – остання обробка. Найкраще 
підходить для цього препарат 
«Помідорчик». Він містить фунгі-
цид, макро- і мікроелементи та 
бурштинову кислоту. А загалом, 
для обробок краще брати різні 
препарати.

Місця скупчення надокуч-
ливих мурах поливають суміш-
шю олії (1 скл.), столового оцту 
(500 мл) або оцтової есенції 
(1 скл.) і води (10 л).

Нашестю слимаків зарадить 
полин. 1 кг прив’яленої трави по-
лину залити 4 л води і проварити 
10 хв. Процідити й додати води 
до 10 л, натерти 50 г господар-
ського мила. Обприскувати цим 
настоєм ягідні кущі. 

fainadacha.pp.ua

Літня спека завдає чимало 
клопотів. Ми швидко 

втомлюємося, почуваємося 
сонними і млявими, потерпаємо 
від головного болю. Народна 
медицина знає, як полегшити 
життя у спекотні дні. 

Без нагальної потреби не перебувайте 
під прямим сонячним промінням від 11:00 до 
17:00. Особливо це стосується маленьких ді-
ток і людей поважного віку.

Кондиціонерами користуйтеся дозовано, 
адже вони можуть спричинити застуду.

Частіше обливайтеся холодною водою і 
змочуйте вушні раковини та ліктьові згини: 
там є багато біологічно активних точок.   

Пийте на ніч відвар липового цвіту. 1 ст. 
ложку липи залийте 1 скл. окропу і проваріть 
10 хв. Вживайте охолодженим. 

Протягом дня пийте настоянку кропу. 1 ст. 
ложку суцвіть залийте 1,5 скл. крутого окро-
пу. Настоювати треба годину. 

Корисно пити настоянку розмарину. Вона 
чудово допомагає організму переносити спе-
ку. Отож, 1 ч. ложку розмарину залийте склян-
кою окропу і настоюйте 10 хв. 

Тим, хто потерпає у спеку від головного 
болю, допоможе трав’яний збір пижма, липи 
та меліси. Треба змішати по 20 г кожної росли-
ни, а потім 2 ст. ложки цієї суміші залити окро-
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Серед народних засобів для 
лікування болю в спині є дуже 
прості й ефективні. Вони 
повернуть вам рухливість і 
працездатність, при цьому не 
спустошивши гаманця.

РЕЦЕПТ №1. ЧЕРЕШНЕВІ 
КІСТОЧКИ

Пошийте зі щільного полотна квад-
ратний мішечок зі сторонами по 30 см. 
Перш ніж остаточно зшивати його, напов-
ніть кісточками черешень. І коли у вас 
вкотре прихопить спину, просто розігрій-
те мішечок у мікрохвильовій печі або ду-
ховці (не перестарайтеся, кількох хвилин 
буде досить). Покладіть цей компрес на 
проблемну ділянку спини.  Зазвичай ви-
стачає двох-трьох процедур, щоб забути 
про спинний біль.

РЕЦЕПТ №2. 
ПОМІЧНА «ЗІРОЧКА» 

Вам знадобляться рулон фольги та 
в’єтнамський бальзам «Зірочка». Треба 
натерти спину маззю, а зверху прикласти 
невеликий шматок фольги. Щоб пов'язка 
не з'їхала, обмотайте її бинтом, а зверху 
вкутайте теплим шарфом чи хусткою. Най-
краще робити цю процедуру перед сном.

РЕЦЕПТ №3. ЙОДНО-
ЛИМОННА МАЗЬ

Цей рецепт допоможе вам не тільки 
позбутися болю в спині, але й визначити, 
яку ж її частину потрібно лікувати. Отже, 
вам знадобляться йод і свіжий сік лимона 
в рівних частинах. Гарненько змішайте їх і 
змастіть спину вздовж усього хребта. Че-
рез кілька годин попросіть когось із рід-
них подивитися на спину. На ділянках, де 
йод став бляклим і знебарвився, відбуло-
ся якесь порушення, внаслідок якого вас 
мучать болі. Таку процедуру можна роби-
ти багато разів, зупинившись лише тоді, 
коли ваше самопочуття покращиться.

Дрібно нашаткувати капусту (не м’яти), ви-
класти на дно тарілки, змастити майонезом. 
Поверх викласти шар сухариків. Теж змастити 
майонезом. Далі шарами покласти посічені 
крабові палички, відварені яйця. Для цього 
салату майонезу не шкодуйте! 

БІГОС 
• 1 кг капусти • морквина • цибулина 
• 300 г відвареного або тушкованого м’яса
• 300 г грибів • 100 г чорносливу • квашений 
огірок • 1 ст. ложка томатної пасти

Капусту нашаткувати, притушкувати на 
воді. Додати спасеровані на смальці морквину 
та цибулину, приварені гриби і м’ясо. Чорно-
слив треба попередньо залити окропом на 
15 хв, видалити кісточки й посікти. Потім дода-
ти подрібнений квашений огірок і тушкувати 
до готовності. За 15 хв до закінчення покласти 
1 ст. ложку томатної пасти, сіль, перець. 

КАПУСТА ПО-КИЇВСЬКИ 
Капусту пошаткувати й вимішати з морк-

вою. Туго накласти в трилітрову банку, залити 
холодною водою з криниці. Через 20 хв злити 
(можна скористатися пластмасовою криш-
кою з дірочками), додати 1,5 ст. ложки солі, 
вимішати та залити в банку. Поставити банку 
в емальовану каструлю й винести в тепле міс-
це. Через дві доби злити розсіл, проштрикну-
ти капусту дерев’яною ложкою, щоб вийшов 
газ. Розсіл знову залити в банку. Через добу 
ще раз злити розсіл, додати 3 ст. ложки цук-
ру й влити в капусту. Накрити пластмасовою 
кришкою, поставити в холодильник. Наступ-
ного дня можна смакувати. 

garden-zoo.ru

РОЗІГНУТИ СПИНУ 
ДОПОМОЖУТЬ 
КІСТОЧКИ 

пом (0,5 л). Настоювати годину, потім проціди-
ти. Пити протягом дня і неодмінно на ніч.    

Серцево-судинну систему підтримає на-
стоянка елеутерокока, але не більш як 20 кра-
пель на день. 

У спеку бажано відмовитися від жирної їжі 
та спиртних напоїв. Краще налягати на овочі, 
фрукти і зелень. Пити ліпше не підсолоджені 
напої: негазовану воду, компоти, морси, від-
вари – загалом до двох літрів на день.

САЛАТ «НОВИНА» 

с

УЄ 

 л на- робку томатів пррроти хвороб про

Сер
лік

alcorecept.ru

Після дощу грядки розпушують

Напої краще не підсолоджувати

Замість масажера – кісточки
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ВІВТОРОК 5 червня
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, 
02.00, 03.40 Погода

09.35, 19.25 Д/ц 
«Неповторна природа»

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

хроніки»
12.00, 02.05 Д/ц «Смаки 

Культур»
13.10 :РадіоДень
13.40 Лайфхак 

українською
13.55, 04.40 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, 03.45 Світло
18.00, 00.15 Інформаційна 

година
19.00 Перший на селі
20.30 Наші гроші
21.25, 03.20 Новини. 

Спорт
21.45 Т/с «Римська 

Імперія»
01.10, 05.05 Розсекречена 

історія

UA: ПЕРШИЙ

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

Перегони безстрашних»
08.10 Т/с «Меліса та 

Джой»
11.10 Т/с «Підступні 

покоївки»
14.40 Х/ф «Скільки у 

тебе?»
16.50, 19.00 Заробітчани
21.00 Аферисти в мережах 

16+
22.00 Від пацанки до 

панянки 16+

НОВИЙ КАНАЛ
06.55 Все буде добре!

08.25 Національне талант-

шоу «Танцюють всі!-6»

12.00 Звана вечеря 12+

12.55 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис

15.55 Все буде добре! 12+

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Х/ф «Завіса»

20.00 ЕксперименТИ 16+

22.40 Х/ф «Дівоча 

вечірка»

00.55 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»

14.00 «Орел і Решка. 
Навколосвітня подорож»

22.00 «Вірю не Вірю»
23.45 «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, 03.30 
Сьогодні

09.30 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар 

– 4»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Я подарую тобі 

щастя»
23.30, 02.00 Т/с «CSI: Нью-

Йорк»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.40, 14.00 Правда життя
08.40, 22.30 Загадки 

планети
09.30, 16.50 Сила тварин
10.20 Природа сьогодення
11.20 Ілюзії сучасності
12.20 Таємниці дефіциту
13.10, 05.10 Містична 

Україна
15.00, 21.40 Річкові 

монстри
16.00, 20.50 Мистецтво 

виживання
17.50 Секретні території
19.40, 00.20 Речовий 

доказ
23.20 Бойові сили
01.30 Місця 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, 05.35 
«ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20, 12.45 

«Одруження наосліп»
14.00, 15.15 «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 «Шукаю жінку 

з дитиною»
02.05 Х/ф «Двадцяти-

п’яти-борство»

1+1

06.00 «Мультфільм»
06.15, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00 
Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.00, 20.40 Т/с «Червона 
королева»

12.25 Т/с «25-та година»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
17.40 «Новини»
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 05.20 «Подробиці»
00.50 Х/ф «Довіра»
02.40 «Орел і Решка. 

Шопінг»
04.50 «Top Shop»

ІНТЕР

05.35, 20.20 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому місті
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Більше ніж правда
11.05 Антизомбі
12.05, 13.20 Х/ф 

«Таємничий острів»
14.15, 16.20 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
17.45, 21.25 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.30 Х/ф «Мачо і ботан»
01.25 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Т/с «Відділ 44»

ICTV

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

відьми»
12.00, 00.30 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенічкіним

13.00, 21.00 Т/с «Догори 
дри´ом»

14.00, 03.20 Віталька
16.00, 01.30 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 «Помста»
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 «Незвідані 

шляхи»
13.40, 19.25 Тема дня
14.10 РадіоДень «Модуль 

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

шляхи»
17.10 «До справи»
17.26 Д/ф «Августин 

Волошин. Метеорит 
незалежності – над 
Срібною землею»

18.31 Д/с «Незвичайні 
культури»

19.20 Погода
19.48 Серіал «За 

службовим обов’язком»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 МузейОк
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»
10.45, 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 Концерт Горі
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 С.Весна «Мій 

рідний край»
02.00 На Часі 21.00. 

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

06.00 Мультфільми
08.00, 03.00 «Облом.UA.»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.25 «Загублений 

світ»
12.55, 02.10 «Нове 

2+2 Шалене відео по-
українськи»

15.25 Х/ф «Крижані 
акули»

19.25, 20.30 Т/с «Опер за 
викликом»

21.25, 23.00 Т/с «Касл-2»
00.45 Х/ф «9 місяців 

суворого режиму» Фільм «9 місяців суворого режиму»

00:45

ua-cinem
a.com

06.00, 15.35 М/с «Чорний 
Джек»

14.00 Перша шпальта
14.30 :Радіо. День
15.00, 21.00, 03.00 Новини
15.10, 01.50, 03.40, 04.35 

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

тварин»
17.00, 05.05 Розсекречена 

історія
18.00, 00.15 Інформаційна 

година
19.00 з Майклом Щуром
19.40, 04.40 До справи
20.15, 01.10 Війна і мир
21.25, 03.20 Новини. 

Спорт
21.45 Т/с «Іспанська 

легенда»
23.00 Д/с «Найбільш 

завантажений у світі»
23.50 Д/ц «Гордість світу»
01.55 ТАКАШОТАМ #
02.05 Д/ц «Смаки 

Культур»
03.45 Світло

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20, 12.45 

«Одруження наосліп»
14.00, 15.15 «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 «Гроші 2018»
23.30, 01.20 Х/ф «Виття: 

Переродження»
05.00 Мультфільм

05.35, 20.00 «Подробиці»
06.00 «Мультфільм»
06.15, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.10, 12.25 Х/ф «Жіноча 
інтуїція»

13.10 Х/ф «Діти як діти»
14.40 Х/ф «Ми жили по 

сусідству»
16.10 «Чекай мене. 

Україна»
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.40 Т/с «Червона 

королева»
00.50 Х/ф «Пазманський 

диявол»
02.45 «Орел і Решка»

05.00, 04.50 Т/с «Відділ 44»
05.45, 19.20 Надзвичайні 

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

новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
11.10 Секретний фронт. 

Дайджест
12.20, 13.20, 16.20, 

00.45 Х/ф «Десять з 
половиною балів»

16.50 Х/ф «Ефект 
колібрі»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Майор і магія»
22.35 Свобода слова
04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Принцеса 

Лілліфі та маленький 
єдиноріг»

11.00 Т/с «Усі жінки – 
відьми»

12.00, 00.30 Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенічкіним

13.00, 21.00 Т/с «Догори 
дри´ом»

14.00, 03.20 Віталька
16.00, 01.30 Країна У
17.00 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 «Помста»
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки

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/ф «Сонар»
13.40, 19.25 Тема дня
14.10 РадіоДень «Модуль 

знань»
14.50 Надвечір’я. Долі
15.45 РадіоДень «Життя+»
16.08 Д/ф «Сонар»
17.10 Д/ф «Містерія Марії 

Приймаченко»
17.36 Д/ф «Чесно жити і 

чесно померти. Ігуменя 
Йосифа Вітер»

18.31 Д/с «Незвичайні 
культури»

19.20 Погода
19.48 «Енеїда»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

07.00, 15.55 Все буде 
добре!

08.25 Х/ф «Крапля 
світла»

12.05 Звана вечеря 12+
13.00 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
19.00 Х/ф «Завіса»
20.00 Хата на тата 12+
22.40 Х/ф «Дівоча 

вечірка»
00.55 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 «Орел і Решка. Рай 
та пекло 2»

14.00 «Орел і Решка. 
Навколосвітня подорож»

21.00 «Орел і Решка. Рай 
та пекло»

22.00 «Вірю не Вірю»
23.00 Х/ф «Супер Майк»
01.00 Х/ф «Бабій»
02.35 «Нічне життя»

03.00 Зона ночі
04.55 Абзац
06.54, 08.44 Kids Time
06.55 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»
08.45 М/ф «Індики: Назад 

у майбутнє»
10.35 М/ф «Робинзон 

Крузо»
12.40 Х/ф «Особливо 

небезпечна»
14.40 Х/ф «Міс 

Конгеніальність»
16.50 Х/ф «Міс 

Конгеніальність 2»
19.00 Ревізор
21.35 Страсті за Ревізором
00.45 Х/ф «Кохання та 

інші негаразди»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00, 02.45 
Сьогодні

09.30 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
11.30, 03.35 Реальна 

містика
12.30 Т/с «Черговий лікар 

– 4»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Я подарую тобі 

щастя»
23.30 Х/ф «Халк»
01.50 Телемагазин

07.40, 14.00 Правда життя
08.40 Загадки планети
09.30, 16.50 Сила тварин
10.20 Природа сьогодення
11.20 Ілюзії сучасності
12.20 Академік Корольов
13.10, 04.20 Містична 

Україна
15.00, 21.40, 00.20 Річкові 

монстри
16.00, 20.50 Мистецтво 

виживання
17.50 Секретні території
19.40 Речовий доказ
22.30 Диво-винаходи
23.20 Бойові сили
01.30 Код доступу
02.50 Полювання на НЛО
03.30 Прокляття Че Гевари

ПОНЕДІЛОК 4 червняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 МузейОк
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, 03.00 Т/с «Справа 

Дойла»
10.45 Рожеві окуляри
11.00, 17.00 Знай більше!
12.00, 22.00 Т/с «Пані 

покоївка»
13.30 Євромакс

АВЕРС 14.00 Концерт Антитіла
15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Тачки»
16.00 Джем
18.00 На Часі 18:00
18.30, 19.10, 20.00 Як це 

було
18.45, 21.30, 00.00, 02.30 

Новини «На Часі»
19.00 Вголос
19.15 Д/ф «Слід кривавий 

стелиться»
20.10 Тайм з Кварцяним
21.00 На Часі 21.00
23.30 На Часі 18:00. 

Повтор
00.30 Концерт Горі
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
03.45 Рожеві окуляри
04.00 Дзеркало історії
05.00 Заручники свободи
05.30 Відділ кадрів

06.00 Мультфільми
08.00, 01.05 «Нове 

Шалене відео по-
українськи»

09.25, 18.15 «Спецкор»
10.05, 18.50 «ДжеДАІ»
10.45 Т/с «Стоматолог»

2+2 14.45 Х/ф «Земля, забута 
часом»

16.25 Х/ф «Імперія акул»
19.25, 20.25 Т/с «Опер за 

викликом»
21.25 Т/с «Касл-2»
23.00 Х/ф «Хижак»
02.20 «Облом.UA.»

НТН

05.25 Х/ф «Грішник»

06.50 Х/ф «Казка про 

жінку та чоловіка»

08.30 «Свідок. Агенти»

09.05 Х/ф «Грачі»

10.40 «Кримінальні 

справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.30 «Свідок»

12.50, 03.30 «Речовий 

доказ»

15.10, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»

19.30, 00.45 Т/с 

«Криміналіст»

22.45, 23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»

03.00 «Випадковий 

свідок»

04.40 «Правда життя. 

Професії»

НТН

05.40 Х/ф «Паризька 
драма»

06.55 Х/ф 
«Непіддатливі»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Дикий пляж»
10.30 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.35 «Свідок»
12.50, 03.25 «Речовий 

доказ»
15.10, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»
19.30, 00.45 Т/с 

«Криміналіст»
22.45, 23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»
03.05 «Випадковий 

свідок»
04.05 «Правда життя. 

Професії»

Фільм «Ефект колібрі»

16:50

kinoafi sha.ua
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ЧЕТВЕР 7 червня

СЕРЕДА 6 червня
06.00, 15.35 М/с «Чорний 

Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 
21.00, 00.35 Новини

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

09.30, 10.45, 11.50, 14.20, 
15.10, 17.00, 17.50, 
00.30, 02.25 Погода

09.35, 19.25 Д/ц 
«Неповторна природа»

10.30 Телепродаж
10.55 Д/ц «Незвідані 

шляхи»
12.00, 02.30 Д/ц «Смаки 

Культур»
13.10 :РадіоДень
13.40 Лайфхак 

українською
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.20 М/с «Гон»
16.00 Хто в домі хазяїн?
16.30 Д/ц «Спільноти 

тварин»
17.05 Війна і мир
18.00 Інформаційна 

година
19.00 Д/с «Дешевий 

відпочинок»
20.30 Складна розмова
21.25, 03.20 Новини. 

Спорт
21.45 Т/с «Римська 

Імперія»
01.30, 03.45 Світло
04.40 До справи
05.05 Розсекречена історія

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.10 Зона ночі
04.40 Абзац
06.34, 07.49 Kids Time
06.35 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»
07.55 Т/с «Меліса та 

Джой»
11.00 Т/с «Підступні 

покоївки»
15.00 Х/ф «Палкі 

втікачки»
17.00, 19.00 Від пацанки 

до панянки 16+
21.00 Аферисти в мережах 

16+
22.00 Суперінтуїція
02.05 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.40 Все буде добре! 12+
08.00 Все буде смачно!
09.00 Національне талант-

шоу «Танцюють всі!-6»
12.40 Звана вечеря 12+
13.35 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис
15.55 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Х/ф «Завіса»
19.55 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
22.40 Х/ф «Дівоча 

вечірка»
00.55 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»

14.00 «Орел і Решка. 
Навколосвітня подорож»

22.00 «Вірю не Вірю»
23.45 «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, 03.30 
Сьогодні

09.30 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар 

– 4»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Я подарую тобі 

щастя»
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 Загадки планети
09.30, 16.50 Левиний 

рейнджер
10.20 Природа сьогодення
11.20 Ілюзії сучасності
12.20 Таємниці дефіциту
13.10 Містична Україна
15.00, 21.40 Річкові 

монстри
16.00, 20.50 Мистецтво 

виживання
17.50 Секретні території
19.40 Речовий доказ
23.20 Бойові сили
00.20 Шалена подорож
01.30 Брама часу

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20, 12.45 

«Одруження наосліп»
14.00, 15.15 «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 «Отримайте 

багаж»
00.15, 01.55 Х/ф 

«Домашня робота»
05.15 Мультфільм

06.00 «Мультфільм»
06.10, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.00, 20.40 Т/с «Червона 
королева»

12.25 Т/с «25-та година»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу 

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

Початок»
02.40 «Орел і Решка. 

Шопінг»
04.50 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

05.35, 10.10 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.30 
Факти

09.20, 19.20 Надзвичайні 
новини

11.05 Антизомбі
12.00, 13.20 Х/ф 

«Таємничий острів»
14.15, 16.20 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
16.50, 21.25 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.35 Х/ф «Мачо і ботан»
01.30 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Щасливий 

Ганс»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 00.30 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенічкіним

13.00, 21.00 Т/с «Догори 
дри´ом»

14.00, 03.20 Віталька
16.00, 01.30 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 «Помста»
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки

ТЕТ06.00 МузейОк
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»
10.45 Рожеві окуляри
11.00, 17.00 Знай більше!
12.00, 22.00 Т/с «Пані 

покоївка»
13.30 Відкрита влада. 

МІСТО. Повтор

АВЕРС 15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Тачки»
16.00 Джем
18.00 На Часі 18.00
18.30, 19.05, 20.50 Як це 

було
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 Волинський 

народний хор
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
03.00 Т/c «Справа Дойла»
03.45 Рожеві окуляри
04.00 Дзеркало історії
05.00 Обережно, діти!
05.30 Відділ кадрів

06.00 Мультфільми
08.00, 02.25 «Нове 

Шалене відео по-
українськи»

09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55 «Загублений світ»

2+2 12.55 «Помста природи»
15.00 Х/ф «12 раундів»
17.20 «Загублений світ»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за 

викликом»
21.25, 23.00 Т/с «Касл-2»
00.45 Х/ф «Ірландець»
03.15 «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, 19.25 Тема дня
14.10 РадіоДень «Модуль 

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

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

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

України. Крути. Перша 
Незалежність»

18.31 Д/с «Незвичайні 
культури»

19.48 Серіал «За 
службовим обов’язком»

20.40 Новини. 
Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

05.35 Х/ф «Чорна Рада»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Нічний 

мотоцикліст»

10.30 «Кримінальні 

справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.40 «Свідок»

12.50, 03.25 «Речовий 

доказ»

15.10, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»

19.30, 00.45 Т/с 

«Криміналіст»

22.45, 23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»

03.10 «Випадковий 

свідок»

04.10 «Правда життя. 

Професії»

06.00, 15.35 М/с «Чорний 
Джек»

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

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

09.30, 10.45, 11.50, 14.20, 
15.10, 03.40 Погода

09.35, 19.25 Д/ц 
«Неповторна природа»

10.30 Телепродаж
10.55 Д/ц «Незвідані 

шляхи»
12.00 Енеїда
12.25, 02.05 Д/ц «Смаки 

Культур»
13.10 :РадіоДень
13.40 Лайфхак 

українською
13.55, 01.30 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
21.25, 03.20 Новини. 

Спорт
21.45 Т/с «Римська 

Імперія»
01.50 ТАКАШОТАМ #
03.45 Світло
04.40 Складна розмова
05.05 Розсекречена історія

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.10 Зона ночі
04.40 Абзац
06.35, 07.54 Kids Time
06.40 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»
07.55 Т/с «Меліса та 

Джой»
11.00 Х/ф «Нічого 

втрачати»
12.55 Від пацанки до 

панянки 16+
17.05, 19.00, 22.00 Хто 

зверху? 12+
21.00 Аферисти в мережах 

16+
02.05 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.55, 15.55 Все буде 

добре!
08.15 Національне талант-

шоу «Танцюють всі!-6»
11.50 Звана вечеря 12+
13.45 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Х/ф «Завіса»
19.55 Я соромлюсь свого 

тіла 16+
22.40 Х/ф «Дівоча 

вечірка»
00.55 Я соромлюсь свого 

тіла 18+
02.10 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15, 01.30 «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»

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, 03.40 
Сьогодні

09.30 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар 

– 4»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Я подарую тобі 

щастя»
23.20 Контролер
00.00, 02.15 Т/с «CSI: Нью-

Йорк»
01.45 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.40, 14.00 Правда життя
08.40 Диво-винаходи
09.30, 16.50 Левиний 

рейнджер
10.20 Природа сьогодення
11.20 Там, де нас нема
12.20 Таємниці дефіциту
13.10 Містична Україна
15.00, 21.40 Річкові 

монстри
16.00, 20.50 Мистецтво 

виживання
17.50 Секретні території
19.40, 00.20 Речовий 

доказ
22.30 Загадки планети
23.20 Бойові сили
01.30 Гордість України

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20, 12.45 

«Одруження наосліп»
14.00, 15.15 «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»
00.15, 02.05 Х/ф 

«Великий солдат»

06.00 «Мультфільм»
06.10, 23.10 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.00, 20.40 Т/с «Червона 
королева»

12.25 Т/с «25-та година»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 05.25 «Подробиці»
00.50 Х/ф «Ларго Вінч 2: 

Змова в Бірмі»
02.55 «Орел і Решка. 

Шопінг»
04.55 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

05.35, 11.05 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
12.05, 13.20 Х/ф «Джек і 

бобове дерево»
14.20, 16.20 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
16.50, 21.25 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.30 Х/ф «Земля після 

нашої ери»
01.15 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!

ICTV

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

відьми»
12.00, 00.30 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенічкіним

13.00, 21.00 Т/с «Догори 
дри´ом»

14.00, 03.20 Віталька
16.00, 01.30 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 «Помста»
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки

ТЕТ
06.00 Джем
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»
10.45 Рожеві окуляри
11.00, 17.00 Знай більше!
12.00, 22.00 Т/с «Пані 

покоївка»
13.30 Відкрита влада. 

ОБЛАСТЬ. Повтор

АВЕРС 15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Тачки»
16.00 Тайм з Кварцяним
16.45 Життя в цифрі
18.00 На Часі 18.00
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 Концерт Збройних 

сил України
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
03.00 Т/c «Справа Дойла»
03.45 Рожеві окуляри
04.00 Дзеркало історії
05.00 Обережно, діти!
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, 03.05 «Облом.UA.»

2+2 15.20 Х/ф «Ірландець»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за 

викликом»
21.25, 23.00 Т/с «Касл-2»
00.45 Х/ф «Без надії на 

спокуту»
02.15 «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, 19.25 Тема дня
14.10 Т/ф «Лелія для 

України»
14.40 «Мистецькі історії»
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 «Федір Стригун. 

Абриси долі»
18.31 Д/с «Незвичайні 

культури»
19.48 Серіал «За 

службовим обов’язком»
20.40 Новини

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

05.10 Х/ф «Допінг для 
ангелів»

06.45 Х/ф «Кому вгору, 
кому вниз»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Білі роси»
10.40 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.35 «Свідок»
12.50, 03.20 «Речовий 

доказ»
15.10, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»
19.30, 00.45 Т/с 

«Криміналіст»
22.45, 23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»
03.05 «Випадковий 

свідок»
04.55 «Правда життя. 

Професії»

«ЄВРОБАЧЕННЯ-2019» 
ПЕРЕНЕСЛИ  

Наступного року 64-й пісенний 
конкурс «Євробачення» пройде 

21 і 23 травня (півфінали). Фінал 
заплановано на 25 травня. Зазвичай 
конкурс проводять у першій половині 
місяця, пише УНІАН.

Про причини такого несподіваного рі-
шення Європейського мовного союзу поки 
не повідомляють.

Цьогоріч «Євробачення» виграла ізра-
їльтянка Нетта Барзілай. 

До слова, кінець травня в Ізраїлі за-
вжди дуже спектний. Як місце проведення 
конкурсу розглядають два майданчики в 
Єрусалимі – Pais Arena і Teddy Stadium.

пісенний конкурс

Фільм «Мачо і ботан»

23:35

uafi lm
.tv

Фільм «Дівоча вечірка»

22:40

ua-cinem
a.com

ІВО БОБУЛ ТА ОЛЕГ 
ВИННИК ЙДУТЬ У 
ПРЕЗИДЕНТИ

Народний артист України Іво Бобул 
приголомшив фанів заявою 

про намір балотуватися на посаду 
Президента України наступного року. 
«Збираю фінанси. А народ підтримає, 
я це на 100% знаю. Навіть у цьому 
не сумніваюся», – сказав співак, 
повідомляє «112 Україна».

Іво Бобул поди-
вував: якщо пере-
може на виборах, то 
заборонить співати 
під фанеру. 

Не проти стати 
президентом і Олег 
Винник. «Якби я був 
мільярдером, то пі-

шов би у президенти. Я зробив би країну 
щасливою», – сказав Винник.

Для реєстрації кандидата на виборах 
треба внести 2,5 млн грн. Ці гроші повер-
нуть лише в тому випадку, якщо кандидат 
пройде у другий тур чи виграє вибори.

та невже

forocoches.com
vgolos.com

.ua



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

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» неодноразово підтримував членів 
Волинського обласного ветеранського товариства політичних в’язнів 
і репресованих та Луцької міської ветеранської спілки політв’язнів і 
репресованих. Матеріальна допомога на оздоровлення, продуктові 
набори, оздоровчо-курортний відпочинок у санаторії «Пролісок» –  
Фонд не лишається осторонь людей, які творили історію незалежної 
України. Виділяв Фонд і кошти на  здійснення статутної діяльності 
організацій, а в 2015 році за його сприяння  придбали сценічні костюми 
для народного колективу «Писанка», що діє при Луцькій міській 
ветеранській спілці політв’язнів і репресованих.
Цьогоріч до Дня пам’яті жертв політичних репресій члени товариства 
отримали від Фонду сертифікати на покупки в супермаркеті «Наш 
край». Тим, хто через поважний вік та стан здоров’я не зміг прибути 
особисто, їх передали рідні. 

ВІДГОМІН ІСТОРІЇ
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УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

k

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

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

Iгор ПАЛИЦЯ  

ТІ, ХТО НЕ ВТРАЧАЄ ДУХ 
БОРОТЬБИ ЗА УКРАЇНУ: 
У ЛУЦЬКУ ВІДБУЛОСЯ ЗІБРАННЯ 
РЕПРЕСОВАНИХ ТА ПОЛІТВ’ЯЗНІВ

Спогади про трагічні часи 
тоталітарного комуністичного 

режиму, світлини репресованих, 
вишиті на засланні в Сибіру 
картини та подарунки від Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом»: у 
Луцьку на урочисте зібрання 
згуртувалися колишні політв’язні 
та члени родин репресованих 
волинян.

Організувала захід ГО «Волинське об-
ласне ветеранське товариство політичних 
в’язнів і репресованих». Голова організації 
Валентина Єгорова розповіла, що третьої 
неділі травня відзначають День пам’яті 
жертв політичних репресій. Організація ра-
ніше проводила виставки, присвячені річни-
ці заснування Колківської республіки, 75-ї 
річниці створення УПА, Дня українських 
героїнь тощо.

Всеукраїнське товариство політичних 
в’язнів та репресованих постало у червні 
1989 року, коли ще діяв КДБ і забороняв 
членам товариства збиратися у приміщенні. 
Тоді зібрання провели просто неба в Києві на 
вулиці Львівській, а Волинь на ньому пред-
ставляли Мелетій Семенюк та Микола Коц, 
які згодом стали засновниками Волинського 
товариства політичних в’язнів і репресова-
них та Братства ветеранів ОУН-УПА. Орга-
нізацію було засновано у травні 1991 року, 
до офіційного проголошення Незалежності 
України.

Товариство об’єднує тих, хто пройшов 
табори ГУЛАГу, отримав великі строки в 
тюрмах (так званий бандерівський строк 
на 25 років). За інформацією ЮНЕСКО, з 
цієї категорії осіб додому живими повер-
нулися лише 10-15%. Також у товаристві є 
реабілітовані репресовані особи, яких було 
вислано на заслання та поселення – цілі 
родини з малолітніми дітьми вивозили у 
Сибір за те, що їхній батько чи дід належав 
до УПА. Входять до організації і члени ро-
дин репресованих та ті, хто народився на 
засланні, у тюрмах чи лишився без опіки 
батьків. У серпні 96 років виповниться Пе-
тру Мартинюку, колишньому сотенному 
УПА, багаторічному політичному в’язню, 
який брав участь у Норильському по-
встанні.

Донедавна законодавство не визнавало 
такої категорії, як діти репресованих, але 
Президент вже підписав новий закон про 
реабілітацію жертв репресій комуністично-
го тоталітарного режиму 1917-1991 років. 
Так, останній політичний в’язень повернув-
ся додому в листопаді 1991 року. 

Організація намагається підтримува-
ти репресованих, дух їхньої боротьби, щоб 
показати світу, що такі люди є, що Україна 
жива.

Під час зібрання демонстрували світ-
лини та особисті речі тих, кого примусово 
виселили з рідної Волині. Серед них – ви-
шите зображення церкви, на яке молилися 
виселені в Кемеровську область, оскільки 
церкви там не було. Демонстрували також 
мініатюрне Євангеліє 1914 року випуску, 
картину, вишиту на засланні, фотокопію мо-
литовника, що ним користувалася родина 
репресованих.

Любов Стельмащук розповіла, що її мамі 
вже виповнилося 90 років, але вона добре 
пам’ятає непрості часи, вояків УПА та ви-
везення родин українців з рідного краю. Її 
рідні, сім’я Марчуків, проживали в селі Хо-
тешів Камінь-Каширського району, їх ви-

везли до Сибіру, в далекий Красноярський 
край. Батьки жінки допомагали повстанцям, 
які зупинялися у них на хуторі, а дядько став 
зв’язковим УПА. За це дід та дядько отрима-

ли максимальний термін таборів – 25 років, 
а родину вивезли на спецпоселення. Їхні 
світлини також могли оглянути учасники зі-
брання.

Доля родини Ольги Окунєвої склада-
лася важко, але вони усе ж вистояли. Усю 
сім’ю в буремні роки вивезли до Сибіру, 
а найпершими постраждали дві сестри – 
Ніна та Любов Дем’янчуки, які були в УПА. 
У 1946 році одну з сестер засудили до 15 
років каторги, іншу – до 10 років таборів. 
Їх вивезли в Іркутську область та на Коли-
му. Решту членів сім’ї, які проживали у селі 
Вичавки Рівненської області, у 1949 році 
вивезли в місто Томськ, що у Сибіру. Вони 
постраждали через те, що їхні рідні були в 
УПА. До боївок УПА належало майже все 
чоловіче населення села. Тітка жінки пра-
цювала в аптеці, тож приносила в криїв-
ки повстанцям медикаменти, а мама була 
на той час десятирічною дівчинкою, вона 
збирала влітку лікарські трави й теж допо-
магала повстанцям, готувала для них їжу 
тощо. Ці події за певних часів не згадували, 
але то історія, яку свято бережуть у родині 
донині.

Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ,
Луцьк

Члени товариства отримали 
подарунки від Фонду На долі цих людей випали нелегкі випробування

Мініатюрне Євангеліє 1914 року випуску
День пам’яті жертв політичних репресій 
відзначають третьої неділі травня
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У МАЛОМУ ПОРСЬКУ ВСТАНОВИЛИ 
ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК

НАЙКРАЩЕ  ДІТЯМ

ДОБРІ СПРАВИ

ВІДКРИТА ВЛАДА

ДЕПУТАТИ-УКРОПІВЦІ ПОДАРУВАЛИ ВИХОВАНЦЯМ 
ДИТЯЧОГО САДКА НОВІ КОСТЮМИ

ІРИНА ВАХОВИЧ: «ТРЕБА ШУКАТИ 
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ 
ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ НА ВОЛИНЬ» 

У селі Малий Порськ, що входить 
до Голобської об’єднаної громади 

Ковельського району, за сприяння 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
обладнали новий дитячий майданчик. 
На урочисте відкриття завітали 
укропівці – депутат Волинської обласної 
ради Олександр Омельчук, депутати 
Ковельської міської ради Ігор Пініс та 
Галина Стасюк. 

Новенький дитячий майданчик встановили 
поблизу місцевої школи. До слова, приміщення  
ЗОШ І ступеня села Малий Порськ – одне з 
найстаріших у Ковельському районі, а навчаль-
ний заклад відвідує усього 17 учнів. Попри це, 
місцеві жителі, а їх усього 280, докладають не-
абияких зусиль, щоб їхнє село не зникло з мапи 
України. За словами депутата Ковельської місь-
кої ради Ігоря Пініса, громада звернулася до 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», бо свідома 
того, що саме може врятувати село.

– Коли закривають школу та ФАП, село 
фактично перестає існувати. Розуміють це 
і жителі Малого Порська. Саме тому люди 
намагаються зробити усе можливе для того, 

лися новому майданчику. Депутат Волин-
ської обласної ради Олександр Омельчук 
висловив сподівання, що громада не зупи-
ниться на досягнутому й надалі розвиватиме 
своє село.  

– Проекти, що сприяють розвитку ді-
тей, ніколи не залишаються без уваги Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом» і депутатів-
укропівців. Я переконаний, що нині перед 
нами стоїть завдання забезпечити дітей, які 
проживають у сільській місцевості, усім, що 
потрібно для гармонійного розвитку. Звісно, 
проблемних питань накопичилося дуже бага-
то, однак поступово, навіть малими кроками 
їх вдасться розв’язати. Головне – це бажання 
людей змінити своє життя, подбати про май-
бутнє дітей, створити умови для комфортно-
го та змістовного відпочинку малечі. Вірю, 
що гарний початок співпраці громади села 
Малий Порськ, Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» та депутатів-укропівців уже покладе-
но, – підсумував Олександр Омельчук. 

Катерина ОСТАПЕНКО,
Ковельський район

щоб місцеву школу не закрили, щоб діткам 
було де розважитися й відпочити. Такі ініціа-
тиви потрібно підтримувати, сприяти тому, 
щоб села ставали успішнішими та багатши-
ми, щоб там народжувалися і зростали дітки. 

Вірю, що разом вдасться досягнути бажано-
го, – зазначив депутат.

Ще до презентації стало цілком очевид-
но: на цей проект у селі чекали нетерпеливо. 
Особливо найменші жителі, які щиро тіши-

Найбільше новому майданчику 
раділа сільська малеча

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

ІГОР ПОЛІЩУК: «ОСББ – 
НАЙПРОГРЕСИВНІША 
АЛЬТЕРНАТИВА ЖЕКУ»
Про перспективи створення ОСББ та 
програми підтримки Луцької міської ради 
в ефірі програми «Відкрита влада: місто» 
телеканалу «Аверс» розповів голова 
фракції «УКРОП» у Луцькій міській раді 
Ігор Поліщук. 

Лучан дедалі більше хвилює питання 
утворення ОСББ, а також доля тих бага-
токвартирних будинків, мешканці яких 
так і не об’єдналися. Зокрема, люди схви-
льовані інформацією, що влада самостій-
но призначатиме управителів житлового 
будинку. Депутат Луцької міської ради 
від УКРОПу Ігор Поліщук запевнив, що 
причин для хвилювання немає. 

– Я можу запевнити, що найближчим 
часом таких змін не відбудеться. Річ у 
тім, що управитель має бути відповідно 
ліцензованим. Нині ситуація залишаєть-
ся без змін, хто створив ОСББ – будуть 
обслуговуватися ОСББ, хто обслугову-
вався в жеку – там же. Ті співвласники 
багатоквартирних будинків, які ще не 
об’єдналися, зможуть зробити це пізні-
ше.

Щодо роботи жеків, то, за словами 
депутата, вона вже давно не задовольняє 
жителів міста. 

– Основна маса скарг лучан стосуєть-
ся саме роботи жеку. Попри всі недоліки, 
він зникнути не може, тому що в Луць-
ку залишається дуже багато будинків, 
у яких не створено ОСББ. Зокрема це 
стосується старого житлового фонду. 
Найбільш прогресивною та ефективною 
альтернативою залишається така форма 
управління, як ОСББ, – зазначив Ігор 
Поліщук.

Згадана проблема, а саме – неспро-

Формування стратегії розвитку області на 
наступні два роки, шляхи залучення інвестора в 
регіон, можливості наповнення бюджету Волині 
обговорювали учасники телепередачі «Відкрита 
влада: область» на каналі «Аверс». Гостем студії 
стала депутат обласної ради від партії УКРОП, 
голова постійної комісії з питань бюджету, 
фінансів та цінової політики Ірина Вахович.

За словами депутата, програма стратегічного 
розвитку Волині – досить важливий документ, 
над підготовкою якого мають працювати усі гіл-
ки влади регіону, а також науковці. 

– Потрібно акумулювати усі можливості, 
щоб сформувати насправді дієвий документ. Для 
цього мають об’єднати зусилля виконавча і пред-
ставницька влада області та науковці, які життя 
присвячують для побудови стратегії розвитку, 
знають методику її формування, – зазначила під 
час ефіру Ірина Вахович. – У тій програмі, що 
зараз запропоновано для розгляду депутатсько-
го корпусу, немає інвестиційної карти  Волині, 
яка відображала б проблеми розвитку кожного 
району і, відповідно, давала б спрямування для 
підготовки проектів. Потрібне системне, комп-
лексне бачення для формування програми з чіт-
ко визначеними шляхами розвитку.

Голова бюджетної комісії обласної ради 
стверджує: потрібно шукати можливості для за-
лучення іноземних інвесторів на Волинь, щоб 
наповнювати бюджет регіону. Це дасть змогу 
підтримувати об’єкти соціальної сфери області, 
фінансувати ремонт доріг, підтримувати медичні 
заклади тощо. 

– Я людина, яка шукає можливості, тому пе-
реконана: якщо є перспективи залучити інвес-
тора, то треба спробувати знайти точки дотику, 
стерти проблеми й дійти до результату. Потрібно 
вести діалог, – переконана Ірина Вахович. – Це, 

зокрема, стосується інвестування комунального 
підприємства обласної ради «Волиньприродре-
сурс», що має ліцензію на видобуток бурштину. 
Питання не в конкретному інвесторі, якому не 
довіряє відповідне управління облдержадміні-
страції, а в тому, що зробили, аби знайти іншого 
інвестора. Усі податки від діяльності комунально-
го підприємства підуть у бюджет області, а коли 
за це візьметься приватне підприємство – зовсім 
інша справа. Розпочнімо співпрацю виконавчої 
та представницької гілок влади з узгодження пи-
тання діяльності «Волиньприродресурсу».

Депутатський корпус, зокрема, члени бю-
джетної комісії, мають чітко бачити, на думку де-
путатки, які проекти пропонують для залучення 
іноземних інвестицій. 

– Якщо заплановано забезпечити співфі-
нансування із обласного бюджету, то бюджетна 
комісія має чітко розуміти, який має бути ре-
зультат із впровадження кожного проекту, яка 
вигода для Волині. Це головне, – зазначила Іри-
на Вахович. – Проекти реалізовуються до трьох 
років, і ми можемо запланувати на них кошти. 
Якщо говоримо про каналізування Шацька, то, 
безумовно, мусимо підтримати таку ініціативу. 
Але хочеться бачити весь перелік проектів і ро-
зуміти їхню роль та те, на яку частину громади 
вони матимуть вплив. Якщо частка незначна, то 
треба зважати на цей момент під час залагоджен-
ня питання співфінансування. Я маю питання до 
проектів, які є містечковими і не робитимуть 
значних зрушень у розвитку регіону.

Учасники телепередачі висловилися за пер-
шочергову підтримку проектів для залучення 
іноземних інвестицій, зорієнтованих на розбу-
дову економіки регіону: будівництво доріг, ство-
рення робочих місць тощо. 

Світлана ЧУНЬ,
Луцьк

У закладі дошкільної освіти №37 
«Дзвіночок» відбулося свято «Зустріч 
друзів».  Під час заходу депутати Луцької 
міської ради від УКРОПу Юрій Безпятко та 
Сергій Балицький вручили вихованцям 
нові костюми для виступів. Їх вони 
придбали за кошти з депутатського фонду. 

Завідувачка дошкільного навчального 
закладу Валентина Віннік зазначила, що 
допомога депутатів дозволяє поступово 
оновлювати матеріально-технічну базу за-
кладу, якому вже понад 40 років. 

– 1 червня у День захисту дітей малюки 
братимуть участь у святковому концерті. 
Костюми для виступів служать дітлахам вже 
не перший рік, тому новий одяг був дуже по-
трібний. Батьківський комітет дитячого са-
дочка звернувся до депутатів із проханням 
допомогти придбати костюми для творчо-
го колективу наших вихованців. І ми щиро 

вдячні, що депутати завжди відгукуються на 
наші прохання, – розповіла Валентина Віннік.

За словами представників батьківського 
комітету, співпраця з депутатами дозволяє 
забезпечити дітей усім найнеобхіднішим. 
Зокрема, у 2017 році за їхнього сприяння в 
музичному залі закладу замінили 10 вікон, а 
також придбали  комп’ютерну техніку.

– Я й сам колись був вихованцем дитячого 
садочка «Дзвіночок», тому сьогодні відчуваю 
особливу ностальгію. Приємно, що у закладі 
зростають, набувають перших умінь та нави-
чок такі обдаровані дітки. Ми ж, своєю чергою, 
намагаємося не залишатися осторонь, підтри-
мувати дитячі садочки. Я свідомий того, що 
нині для того, щоб зібрати діток на конкурс 
чи спортивні змагання, потрібні колосальні 
кошти. Разом ці питання розв’язувати лег-

ше, – зазначив Юрій Безпятко.
Сергій Балицький зауважив, що попри 

обмеженість ресурсів, депутати спільно на-
магаються залагоджувати різні проблеми 
жителів кварталу.  

– Є локальні питання, яких, на жаль, не 
розв’язували десятки років. Це благоустрій 
у дворах, заміна вікон в освітніх закладах 
чи навіть придбання сценічних костюмів 
для діток. Такі питання ми намагаємося за-
лагодити за кошти з депутатського фонду та 
у співпраці з лучанами. Сподіваюся, що нам 
вдасться втілити багато спільних ідей, які 
сприятимуть інтелектуальному, духовному 
та фізичному розвитку діток, – підсумував 
Сергій Балицький. 

Катерина ОСТАПЕНКО,
Луцьк

Новенькі костюми обранці 
громади придбали за кошти 
з депутатського фонду

можність частини населення з тих чи тих 
причин інвестувати в утворення ОСББ, 
гальмує ці процеси. 

– Малозабезпечені люди не можуть 
взяти на себе величезні витрати, потріб-
ні для самостійного господарювання. 
Для нормальної роботи і розвитку треба 
придбати відповідне обладнання, тран-
спорт, винайняти приміщення, сформу-
вати штаб працівників. Усе це – величез-
ні інвестиції. Варто розуміти, що люди 
не готові вкладати свої гроші у справу, 
коли не уявляють, які переваги можуть 
отримати. 

Вихід із цієї ситуації депутат вбачає у 
проведенні широкої інформаційної кам-
панії, заохоченні людей до створення 
ОСББ, а також у фінансовій підтримці 
успішних об’єднань.

– Найкраще заохочення – це фі-
нансова допомога для тих ОСББ, які 
успішно працюють та розвиваються. Ми 
розуміємо, що житловий фонд не став 
кращим від обслуговування жеком. Саме 
тому ми взяли курс на розвиток ОСББ. 
Для підтримки об’єднань співвласників 
було створено програму 70/30 для капі-
тального ремонту житлового фонду, а 
також програму відшкодування відсот-
кових ставок. Для жеку такої програми 
не передбачено. Щодо фінансування, то 
в 2017 році на реалізацію цих програм 
було виділено уп’ятеро більше коштів, 
ніж у 2016-му. Загальна сума становила 
12,5 млн грн, із цих коштів майже 8 млн 
грн виділили на програму 70/30, решту – 
на програму з відшкодування відсотко-
вих ставок. Більш ніж 50 ОСББ змогли 
скористатися програмою 70/30, 72 ОСББ 
скористалися програмою відшкодуван-
ня відсоткових ставок. Цьогоріч на роз-
виток ОСББ виділено 12 млн грн, – під-
сумував Ігор Поліщук. 

Катерина ОСТАПЕНКО,
Луцьк
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СВЯТКОВА ДАТА

У ТУРІЙСЬКУ ВІДЗНАЧИЛИ 
ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ШКОЛИ

АКТИВНА ГРОМАДАДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ МІСТА

НАЙАКТИВНІШИМ 
СЕЛЯНАМ – 
ПОДАРУНКИ 

ВЯЧЕСЛАВ РУБЛЬОВ: «ЛЮБОМЛЬСЬКУ 
ГРОМАДУ ЧЕКАЄ ВЕЛИКИЙ УСПІХ» 

Школа І-ІІ ступенів ім. Ганни 
Жежко відзначила 145-ту 

річницю з дня першої згадки 
про навчальний заклад та 85-
ліття нинішнього приміщення. 
На гучному святкуванні побував 
голова волинського УКРОПу, 
радник очільника обласної ради 
Вячеслав Рубльов. 

За словами директора школи 
Володимира Поручніка, iсторія 
навчального закладу надзвичай-
но багата й цікава. Раніше дні на-
родження школи рахували з 1875 
року, коли в Турійську було від-
крито початкове однокласне учи-
лище. Але нещодавно в архівних 
документах люди знайшли іншу 
дату заснування навчального за-
кладу – 1837 рік, бо ж саме тоді в 
містечку почало діяти приходське 
училище. У роки Другої Речі По-
сполитої турійська школа мала 
назву «Сєдмокласова школа по-
вщехна» (загальноосвітня семи-
річна школа). До Другої світової 
війни вона носила ім’я польського 
полководця Червінського. Восени 
1941 року нацисти закрили Турій-
ську середню школу, як і інші на-
вчальні заклади на Волині, позба-
вивши дітей права на освіту. 

– У 1944 році західну частину 
нового приміщення було зруйно-
вано від розриву бомби, а решту 
так пошкоджено, що відбудувати її 
за короткий час було неможливо. 
Тому директор організувала роботу 
з відбудови двох кімнат у приміщен-
ні старої школи та кількох у примі-
щенні колишньої ґміни, – розповів 
очільник навчального закладу.

Зараз над удосконаленням 
матеріально-технічної бази шко-

Жителі населених пунктів Селець, 
Чесний Хрест та Марія-Воля Володимир-
Волинського району другого дня Трійці 
відзначили свято села. Учасником 
урочистостей став голова міської 
організації УКРОПу Сергій Радкевич.

До 2015 року населені пункти складали Се-
лецьку сільську раду, яка згодом увійшла до 
Зимнівської об’єднаної територіальної грома-
ди. Отож, за традицією, свято просто неба ор-
ганізували спільне на три села. 

Теплі слова вітань, виступи місцевих ама-
торських колективів талановитої молоді, дітей 
та уже досвідчених артистів створювали настрій 
щирого сімейного свята. Бо ж на нього завітали 
найближчі, найрідніші, найшанованіші гості.

Укропівець Сергій Радкевич привітав міс-
цевих жителів та вручив подарунки від Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» найактивнішим 
селянам – переможцям у номінаціях «Активіст 
села», «Спортсмен села», «Зразковий двір», а ще 
відзначив місцеву багатодітну родину та вокаль-
ний колектив «Первоцвіт».

– Такі свята передають культурні традиції 
та історичний досвід від покоління до поколін-
ня, – зазначив Сергій Радкевич. – Приємно ба-
чити людей, яким не байдужа доля рідного села, 
його майбутнього, що не може існувати без збе-
реження духу нації. Цього дня ми відзначаємо 
тих, хто минулоріч доклав найбільше зусиль, 
щоб про їхню громаду дізналися, щоб вона була 
охайною, мала реальні перспективи. Укропівці 
та Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» постійно 
підтримують ініціативних людей, аби їхні доб-
рі справи мали гідне продовження і розвивали 
громаду. Тільки спільними силами ми можемо 
зробити нашу Україну багатою та квітучою! Ко-
жен на своєму місці, своїм прагненням, своєю 
працею.

Світлана ЧУНЬ,
Володимир-Волинський район

З нагоди 731-ї річниці першої писемної 
згадки про Любомль на жителів та гостей 
міста чекали вуличні виступи духових 
оркестрів, парад вишиванок, змагання 
з міні-футболу, святковий концерт 
та багато іншого. На урочисті заходи 
завітали депутат Волинської обласної 
ради від УКРОПу Вячеслав Рубльов і 
народний депутат Ігор Гузь. 

Вячеслав Рубльов привітав містян зі 
святом, зазначивши, що у такі дні кожен 
має пригадати, яку дорогу ціну сплатив 
український народ за споконвічне праг-
нення до волі та незалежності.

– Надзвичайно приємно розділити з 
вами таке велике свято. Знаю, що ваше 
місто може пишатися не лише багаторіч-
ною історією, а й людьми, які живуть та 
працюють тут. У ці миттєвості радості та 
єднання найголовніше – ніколи не забува-
ти, завдяки кому сьогодні усі ми можемо 
радіти теплому дню, а діти безтурботно 
бавитися. Згадаймо героїв, які боронять 
Україну на сході. Ми маємо пам’ятати про 
них, молитися за те, щоб вони якомога 
швидше повернулися додому. Усі ми праг-
немо одного – миру в Україні. Вірю, що 
мрія мільйонів українців невдовзі здійс-
ниться, і в наших домівках запанують 
злагода, добробут та любов. Однак усі ми 
маємо докласти зусиль задля покращення 
добробуту вашого міста. Приємно, що ре-
зультати спільної роботи вже є. Так, уже 
невдовзі стадіон вашого міста буде не 
лише його окрасою, а й місцем народжен-
ня нових спортивних перемог. Вірю, що на 
таку громаду чекає великий успіх, – ска-
зав Вячеслав Рубльов.

Крім того, від Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» любомльчан відзначили 
нагородами. Зокрема, нагородили влас-
ників зразкових присадибних ділянок, 

було реалізовано два проекти. Зо-
крема, придбано комп’ютерний 
клас та оформлено музей навчаль-
ного закладу. 

– Ми щиро вдячні Фонду та 
безпосередньо Вячеславу Руб-
льову за оформлення експозиції 
нашого шкільного музею. Школа 
має багату історію, якою варто пи-
шатися і яку треба знати, – радіє 
директор.

– Шкільна родина, що зібра-
лася на святкуванні, – це велика 
дружна сім’я однокласників, які 
підтримують одне одного та свою 
альма матер. Тільки разом ми 
змог ли забезпечити комп’ютерний 
клас для школи і зробити експози-
цію. Це ті справи, які залишають-
ся в пам’яті, які мотивують крок за 
кроком спільно з батьківським ко-
мітетом, з головою Турійської ОТГ 
продовжувати хороші справи. Я 
вірю, що школа і далі буде процві-
тати, а в її стінах навчатимуться 
такі талановиті діти», – підкрес-
лив Вячеслав Рубльов.

Анна ВОЛОЩУК,
Турійський район

ли активно працюють і її дирек-
тор, і голова Турійської об’єднаної 
територіальної громади Олексій 

Безсмертний. Він  розповів, що 
приміщення навчального закладу 
планують реконструювати та вже 

заручилися підтримкою Кабіне-
ту Міністрів України. А завдяки 
Фонду «Тільки разом» у школі 

Вячеслав Рубльов та Олексій Безсмертний 
під час свята в колі дружної шкільної родини Експозиція про історію школи

У школі навчається більш як 100 талановитих дітей

школярів, які вибороли призові місця на 
обласних олімпіадах. Отримала цінний 
подарунок гордість Любомля – чемпіонка 
України з дзюдо Дарина Ляшук. 

Місцеві жителі зазначають, що з кож-
ним днем місто розквітає, та переконують – 
тут хочеться жити й повертатися сюди.

– Приємно, що місто змінюється що-
дня. Коли бачиш це на власні очі, то розу-
мієш, що ти справді можеш щось змінити. 
Це надихає та дає надію, що невдовзі таке 
ж оновлення прийде і в Україну, – зазна-
чила жителька села Римачі Любомльської 
ОТГ Надія. 

Зокрема, жінка розповіла, що неабияк 
тішить містян оновлений парк, а молодь 
нетерпеливо чекає на завершення рекон-
струкції стадіону, який будують за під-
тримки Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом».  Міський голова Роман Ющук каже: 
оновлений стадіон «Колос» матиме пряму 
бігову доріжку на 120 метрів, футбольне 
поле зі штучним покриттям, волейболь-
ний та баскетбольний майданчики. Крім 
цього, в окремому секторі встановлять 
силові тренажери. 

– Стадіон буде більшим і сучасні-

шим, як у Нововолинську. Звісно, на його 
облаш тування потрібні чималі гроші. Зо-
крема, з міського бюджету ми виділили 
500 тисяч гривень, а з районного – 1 міль-
йон гривень. Іншу частину коштів виділив 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». Спо-
діваюся, що разом нам вдасться невдовзі 
завершити проект, і містяни зможуть тре-
нуватися вже на новому стадіоні, – зазна-
чив міський голова Роман Ющук.

Крім цього, Любешівській громаді вда-
лося відкрити міськрайонний ЦНАП, що, 
за словами міського голови, слугує своєрід-
ним «гаманцем» громади. Також провели 
ремонти доріг та освітлення вулиць міста. 

– Для мене цілком очевидно, що за час 
мого депутатства Любомль змінився. Це 
насамперед заслуга міського голови Ро-
мана Ющука, який докладає неабияких 
зусиль  задля розвитку громади. Спільно 
нам вдалося реконструювати центральну 
площу міста, допомагали школам та дитя-
чим садочкам. Впевнений, що ще багато 
гарних  справ вдасться втілити, – підсу-
мував народний депутат Ігор Гузь.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Любомльський район

Дружна команда, яка працює над розвитком Любомля і громади
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Facebook: Ірина Констанкевич – 
офіційна сторінка; 

сайт: imk.net.ua
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ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ ВРУЧИЛА 
ПУТІВКИ В «АРТЕК-БУКОВЕЛЬ» 

ЯК ПРАЦЮЄТЬСЯ ВОЛИНСЬКИМ ЛИСТОНОШАМ?

МАНЕВИЧІ ТА ПРИЛІСНЕ 
ВІДЗНАЧИЛИ ДНІ СЕЛИЩ 

РЕАЛІЇ ПІДТРИМКА ТАЛАНТІВ

СЬОГОДЕННЯ

СВЯТО

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

ЯК
СЬО

ська обласна регіональна 

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

ВЛАДА ХОЧЕ 
ПОЗБАВИТИ СЕЛЯН 
ЗАРОБІТКУ ВІД 
ПРОДАЖУ МОЛОКА

Влада має знайти компромісне 
рішення, щоб не позбавляти 
селян заробітку від продажу 
домашнього молока. Про це під час 
брифінгу у Верховній Раді заявила 
народний депутат від УКРОПу Ірина 
Констанкевич.

Парламентар зазначила, що з 1 липня 
в Україні почне діяти європейський стан-
дарт виробництва сирого коров’ячого мо-
лока. Нові правила передбачають розпо-
діл продукту на три сорти: екстра, вищий 
і перший. При цьому з технічних умов 
виробництва зник другий сорт молока, 
якому відповідає більшість селянської 
продукції.

– До 2018 року ризики стосувалися 
вітчизняних монополістів, які диктува-
ли свої ціни на молоко, свідомо їх зани-
жуючи. Тепер до проблеми додався ще й 
зовнішній чинник у вигляді нових правил 
і вимог до молока та м’яса, – зауважила 
Ірина Констанкевич.

Крім того, закон «Про якість та без-
пеку харчових продуктів та продовольчої 
сировини» запроваджує обов’язковий 
лабораторний ветеринарний контроль 
для домашнього молока, м’яса, риби, яєць 
та меду з вересня 2020 року. А з 1 січня 
2025-го селянам заборонять торгівлю 
м’ясом, отриманим поза межами офіцій-
них боєнь. Люди зможуть реалізовувати 
таку продукцію суто на ринках, які роз-
ташовані не далі, ніж за 50 кілометрів від 
місця забою чи в області, де його було 
здійснено.

– На селі, де немає роботи і платять 
мізерні пенсії, здавання молока – єдиний 
заробіток, який тримає людей на плаву. 
Звертаюся до влади, Президента, уряду з 
проханням допомогти селянам, а не забира-
ти останнє, – заявила під час брифінгу жи-
телька села Старосілля Маневицького ра-
йону Волинської області Тетяна Коржевич.

Борис ХВИЦЬ,
Київ

Листоноша – співробітник поштової 
служби, який розносить листи, посилки 
та іншу кореспонденцію. Таке визначення 
можна прочитати в словнику. У реальному 
житті все дещо інакше. 

Листоноша – це людина, яка приносить 
пенсію, газети-журнали, а ще... продавчиня, 
страховий агент, психолог і не просто пред-
ставник «Укрпошти», а ледве не єдиний чи 
принаймні основний зв’язок із навколишнім 
світом для пенсіонерів, що живуть у сільській 
місцевості. І за такий широкий спектр послуг 
цей універсальний працівник отримує  1200-
1400 грн за місяць.

Під час робочих візитів народного депу-
тата Ірини Констанкевич до найвіддаленіших 
сіл волинського Полісся це питання є чи не 
найактуальнішим. Скаржаться листоноші й на 
те, що, крім мізерної зарплати, вони не мають 
жодних засобів забезпечення.

– «Укрпошта» – це державне підприємство, 
і ми, сплачуючи податки, утримуємо його. 

Топ-чиновники в «Укрпошті» отримують ба-
гатомільйонні зарплати, керівники обласних 
відділень отримують сотні тисяч зарплати, на-
томість звичайні працівники, листоноші  мають 
по 1600-1700 грн, тому що вони працюють не на 
повну ставку, а процедуру скорочення вже за-
пущено. І все це при тому, що вони возять вели-
кі сумки з пресою, листами, а також продають 
супутні товари – крупи, мило, шампунь, мізер-
ний відсоток із продажу яких  їм нібито зарахо-
вують до зарплати, – обурюється нардеп.

З цього приводу в своєму депутатському 
запиті до в. о. директора «Укрпошти» Ігоря 
Смілянського Ірина Констанкевич цікавилася 
насамперед баченням розвитку галузі, зокре-
ма, яка оптимізація чекає на Волинь, які зар-
плати у цих чиновників та чи знають вони, які 
зарплати у звичайних листонош.

У листі-відповіді, що надійшов на адресу 
Ірини Констанкевич, Ігор Смілянський запев-
няє, що заробітна плата штатного працівника 
дирекції волинського відділення ПАТ «Укр-

пошта» становить 3700 грн, разом з тим, лис-
тоноші отримують більш як 2000 грн.

За І квартал 2018 року середньомісячна 
заробітна плата листонош порівняно з анало-
гічним періодом 2017 року становить: у Ківер-
цівському районі – 2212,8 грн проти 1915,4 грн; 
у Камінь-Каширському районі – 2775,65 грн 
проти 2208,10 грн; у Любешівському районі – 
2742,00 грн проти 2245,20 грн; у Маневицькому 
районі – 2624,40 грн проти 2147,04 грн.

З метою покращення умов праці листонош 
«Укрпошта» забезпечила їх засобами доставки та 
видала 330 курток і 225 сучасних поясних сумок.

Також Ігор Смілянський обіцяє й пер-
спективи  покращення роботи «Укрпошти» 
в сільській місцевості. Наразі на Волині три-
ває активна фаза проекту «Комп’ютеризація 
сільських відділень поштового зв’язку», за 
результатами впровадження якого планують 
комп’ютеризувати з доступом до інтернету 57 
відділень поштового зв’язку.

Петро РОЙКО

Шкільні канікули – 
можливість відпочити 

від насиченої навчальної 
програми, оздоровитися й 
набратися сил. Проте через 
фінансову нестабільність 
у державі та низку інших 
факторів не всі батьки можуть 
забезпечити належний 
відпочинок своїм дітям. 

Уже кілька років поспіль 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» організовує відпочинок у 
таборі «Артек-Буковель» в рамках 
проекту «Відпочинок у Букове-
лі». Цьогоріч оздоровитися в ма-
льовничих Карпатах мають змогу 
250 дітей з Камінь-Каширського, 
Ківерцівського, Любешівського 
та Маневицького районів, які здо-
були перемоги в обласних олім-
піадах, конкурсах та змаганнях. 
Цими днями путівки школярам 
вручила народний депутат від 
УКРОПу Ірина Констанкевич. 

З цієї нагоди, а також щоб 
привітати дітей із закінченням 
навчального року, вона завітала 
до ківерцівської школи №3. 

– Дякуємо вам за ту працю й 
турботу про обдарованих дітей, 
саме завдяки такому заохоченню 
та підтримці вони мають стимул 
до нових звершень, – зауважила 
заступник директора ківерців-

Ірина Констанкевич разом з 
представниками її виборчого 
округу озвучили проблему щодо 
прийому молока від селян

ської школи №3 Віра Маховська.
Загалом з Ківерцівського ра-

йону в таборі «Артек-Буковель» 
цього року відпочине 73 дитини. 

У Камені-Каширському на-
родний депутат побувала на 
урочистій лінійці з нагоди свята 
останнього дзвоника в НВК №1. 

– Свято останнього дзвони-
ка – особливий день. Для най-
менших школярів розпочина-
ються довгоочікувані канікули, а 
випуск ники готуються ступити 
на стежину дорослого життя, тож 
хай куди занесе вас доля, ніколи 
не забувайте про батьків, учи-

телів, рідну школу, бо саме їм ви 
завдячуєте всім. Пам’ятайте, що 
успіх – це ще не все в житі, бо світ 
нині потребує доброти, людяності 
та милосердя. Любіть і свою малу 
батьківщину, й нашу Україну, – 
наголосила Ірина Констанкевич.

Нардеп нагородила най-
кращих школярів путівками до 
міжнародного дитячого центру 
«Артек-Буковель». Загалом, цьо-
го року в Буковелі побувають 72 
школярі з Камінь-Каширського 
району. 

Насолодитися красою україн-
ських Карпат мають нагоду 49 та-

лановитих учнів з Любешівщини. 
– Уже сьомий рік поспіль за-

сновник Фонду «Тільки разом» 
Ігор Палиця дарує можливість 
обдарованим діткам побувати в 
Карпатах, відпочити, поспілкува-
тися, знайти однодумців та дру-
зів. Цей рік був багатим для вас на 
перемоги. Щоб отримати путівку 
в Буковель, треба не просто добре 
вчитися, а бути найкращим, – за-
уважила під час вручення путівок 
до міжнародного табору «Артек-
Буковель» Ірина Констанкевич. 

Ще 36 дітей з Маневицько-
го району та 9 з Прилісненської 
об’єднаної територіальної громади 
отримали путівки під час відзна-
чення днів селищ, які святкували 
на Трійцю. Також у Карпати поїдуть 
і 11 школярів з Колківської ОТГ. 

Перші групи дітей вирушили 
до табору «Артек-Буковель» вже 
30 травня. Завдяки відпочинку 
там вони не лише зможуть оздо-
ровитися, а й матимуть стимул 
навчатися, розвиватися та здобу-
вати нові перемоги.

Іван ТИХИЙ, 
Камінь-Каширський, 

Ківерцівський, Любешівський, 
Маневицький райони

Першого дня Трійці Маневичі 
неабияк гуляли.  І дорослі, і 
діти святкували 126-й день 
народження селища.

Розпочалося свято із параду 
візочків, який пройшов містом до 
центральної вулиці. А тут розваг 
було на будь-який смак. Духмяні 
шашлики, козацький куліш, яблу-
ка в карамелі – основні смаколики, 
якими пригощали маневиччан. 
Для малечі – атракціони: батути, 
каруселі, веселі гірки.

На початку свята односельчан 
привітав маневицький селищний 
голова Олександр Гаврилюк, по-
бажавши рідному селищу процві-
тання. Вітала маневиччан і народ-
ний депутат Ірина Констанкевич. 

Подяками народного депутата 
Ірина Мирославівна нагородила 
найактивніших жителів селища: 
члена Маневицької районної ор-
ганізації ветеранів антитерорис-
тичної операції на сході України 
Святослава Скорохода, приват-
ного підприємця Ярослава Красу-
ляка, вчителя української мови та 
літератури ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 
ім. Героя України Андрія Снітка 
смт Маневичі Віру Цвітенко, ке-

рівника громадської організації 
«Довіра» Наталію Шишолик, за-
відувачку терапевтичного відді-
лення Маневицької центральної 
районної лікарні Лесю Шпоту. 

Того ж дня жителі Приліснен-
ської об’єднаної територіальної 
громади також відзначали День 
села. 

Урочистості розпочалися зі 
святкового концерту, бо місцевим 
талантам є чим здивувати, особли-

во зворушливими стали виконан-
ня композиції «Моє рідне село» та 
вірш про село, що його продекла-
мувала місцева жителька.

Голова Прилісненської сіль-
ської ради Ігор Терещенко у ві-
тальному слові побажав усім при-
сутнім щастя, достатку, мирного 
неба, радості в кожну домівку.

– Особливо приємно свят-
кувати разом з вами, бо для мене 
ви – приклад тієї громади, яка, 

об’єднавшись, показує результати, 
тож бажаю наснаги у всіх ваших 
починання, адже саме ви творите 
нову Україну, – звернулася зі сло-
вами вдячності до прилісненців 
Ірина Констанкевич.

Подяки від комітету з питань 
освіти і науки Верховної Ради 
нардеп вручила керівникам шкіл 
Прилісненської ОТГ: директо-
ру опорного закладу «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів с. Прилісне» Валентині 
Буско, завідувачці ЗОШ І-ІІ сту-
пенів с. Лишнівка – філії опорно-
го закладу «ЗОШ І-ІІ ступенів с. 
Прилісне» Софії Бабик,  завід-
увачці ЗОШ І-ІІ ступенів с. Галу-
зія – філії опорного закладу «ЗОШ 
І-ІІ ступенів с. Прилісне» Олені 
Красьосі, завідувачці ЗОШ І-ІІ 
ступенів с. Серхів – філії опорно-
го закладу «ЗОШ І-ІІ ступенів с. 
Прилісне» Наталії Паламар, завід-
увачці ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ 
с. Городок – філії опор ного закла-
ду «ЗОШ І-ІІ ступенів с. Прилісне» 
Ніні Терещенко, директору ЗОШ 
І-ІІІ ступенів с. Карасин Григорію 
Ніщику. 

Подяку від народного депута-
та отримала матір-героїня Ганна 
Касян. 

Алла САДЕЦЬКА,
Маневицький район

Народний депутат Ірина Констанкевич, мане-
вицький селищний голова Олександр Гаври-
люк і вчитель української мови та літератури 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім. Героя України Андрія 
Снітка смт Маневичі Віра Цвітенко

Ірина Констанкевич вручила путівки в «Артек-
Буковель» дев’ятьом школярам з Прилісненської ОТГ
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СУБОТА 9 червня

П’ЯТНИЦЯ 8 червня
06.00, 15.30 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, 11.50, 14.20, 
00.10, 02.00 Погода

09.35, 19.25 Д/ц 
«Неповторна природа»

10.30 Телепродаж
10.55 Д/ц «Незвідані шляхи»
12.00 Енеїда
12.25 Д/ц «Смаки Культур»
13.10 :РадіоДень
13.40 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, 00.15 Інформаційна 

година
18.50 VoxCheck
19.00 Культурна афіша 

здорової людини
20.30 Перша шпальта
21.25 Новини. Спорт
21.40 Сильна доля
22.45 ТАКАШОТАМ #
23.00 Д/с «Найбільш 

завантажений у світі»
23.45 Д/ц «Гордість світу»
01.10 Складна розмова
01.35, 04.40 До справи
03.45 Світло
05.05 Розсекречена історія

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.00 Зона ночі
03.50 Абзац
05.44, 06.59 Kids Time
05.45 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»
07.00 Т/с «Меліса та 

Джой»
09.05 Х/ф «Шалена 

парочка»
10.55 Х/ф «Тернер і Хуч»
12.55 Від пацанки до 

панянки 16+
15.00 Суперінтуїція
17.00, 19.00, 22.00 Хто 

зверху? 12+
21.00 Аферисти в мережах 

16+
01.55 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.40 Х/ф «Швидка 

допомога»

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.05 Х/ф «Завіса»

20.00 Х/ф «Операція 

«И» та інші пригоди 

Шурика»

22.45 Давай поговоримо 

про секс 16+

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

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

«Орел і Решка. 
Перезавантаження»

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

13.50 «Орел і Решка. 
Навколосвітня подорож»

22.00, 23.35 «Бєдняков+1»
22.50 «Вірю не Вірю»
00.30 «Вечірній квартал»
02.00 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 03.00 
Сьогодні

09.30, 05.20 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
12.30 Х/ф «Служниця 

трьох панів»
14.30, 15.30 Т/с «Коли 

повертається минуле»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Я подарую тобі 

щастя»
23.20 Слідами
00.00, 02.15 Т/с «CSI: Нью-

Йорк»
01.45 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса
07.40, 14.00 Правда життя
08.40, 22.30 Загадки планети
09.30, 16.50 Левиний 

рейнджер
10.20 Природа сьогодення
11.20 Там, де нас нема
12.20 Прокляття Че Гевари
13.10 Містична Україна
15.00, 21.40 Річкові монстри
16.00, 20.50 Мистецтво 

виживання
17.50 Секретні території
19.40, 00.20 Речовий доказ
23.20 Бойові сили
02.50 Дракула та інші
03.40 Єврорабині
04.30 Лікар Хайм
05.20 Бандитський Київ

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20, 12.50 

«Одруження наосліп»
14.05, 15.20 «Міняю 

жінку»
17.10 «Секретні 

матеріали»
17.20 Т/с «Кохання 

Мер’єм»
20.15 «Ліга сміху 2018»
22.15 «Ігри приколів 2018»
23.15, 00.10, 04.40, 05.25 

«Розсміши коміка 7»
01.05 «Вечірній Київ»

06.00 Мультфільм
06.15, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.00 Т/с «Червона 
королева»

12.25 Т/с «25-та година»
14.50, 15.45, 16.45, 01.35 

«Речдок»
18.00, 03.45 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
23.50 Х/ф «Готель 

романтичних 
побачень»

04.25 Д/п «Мерилін 
Монро. Неприкаяна»

05.10 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

05.35, 11.10 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Інсайдер
12.00, 13.20 Х/ф «Джек і 

бобове дерево»
14.20, 16.20, 21.30 Скетч-

шоу «На трьох» 16+
16.50 Т/с «Майор і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
00.50 Х/ф «Джек і 

бобове дерево»
03.55 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»

ICTV

06.30 ТЕТ Мультиранок
09.15 Х/ф «Щоденник 

слабака»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 00.30 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенічкіним

13.00 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
21.00 Х/ф «Ніч у музеї 2»
23.00 Х/ф «Найдовший 

тиждень»
01.30 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, 19.25 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 «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 МузейОк
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»
10.45 Рожеві окуляри
11.00, 17.00 Знай більше!
12.00 Т/с «Пані покоївка»
13.30 Запитай у депутата. 

Повтор
15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Тачки»

АВЕРС 16.00 Джем
18.00 На Часі 18.00
18.30, 19.05, 22.00 Як це 

було
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 КультУра!
01.00 Концерт Табула 

Раса
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
03.00 Т/c «Справа Дойла»
03.45 Рожеві окуляри
04.00 Дзеркало історії
05.00 Обережно, діти!
05.30 Відділ кадрів

06.00 Мультфільми
08.00, 02.55 «Облом.UA.»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.25 «Загублений 

світ»
12.55 Відеобімба
15.40 Х/ф «Помпеї: 

2+2 Апокаліпсис»
19.25 Х/ф «12 раундів»
21.25 Х/ф «Бейтаун поза 

законом»
23.20 «Змішані 

єдиноборства. UFC 
Fight-Night Boetsch-
Henderson »

01.40 «Нове Шалене відео 
по-українськи»

НТН

05.55 Х/ф «Ігри дорослих 
дівчат»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «У небі «Нічні 

відьми»
10.40 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.40 «Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.10, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»
19.30, 00.45 Т/с 

«Криміналіст»
22.45, 23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»
03.10 «Випадковий 

свідок»
03.15 «Легенди 

бандитської Одеси»
03.55 «Правда життя. 

Професії»
04.50 Х/ф «Сорок 

перший»

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, 

00.20, 03.00 Новини
09.30, 02.00, 04.25 Погода
09.35 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.30 Лайфхак 

українською
11.00 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»
12.00 Х/ф «Радість 

любові»
13.35 Д/ц «Гордість світу»
14.00 Телепродаж
14.20 Сильна доля
15.20 Д/с «Вагасі – 

японські смаколики»
16.15 Д/ц «Неповторна 

природа»
17.15 Т/с «Гранд готель»
20.00, 03.30 Розсекречена 

історія
21.30 Як дивитися кіно
22.00 Х/ф «Вона»
00.45 Д/ц «Спільноти 

тварин»
01.10 Інтермаріум
02.05 Д/ц «Смаки 

Культур»
03.20 ТАКАШОТАМ
04.30 Фольк-music
05.30 #ВУКРАЇНІ

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
05.54, 07.14 Kids Time
05.55 М/с «Лунтик і його 

друзі»
07.15 Ревізор
10.00 Страсті за Ревізором
13.00 Хто зверху? 12+
17.00 М/ф «Хороший 

динозавр»
18.50 Х/ф «Блакитна 

лагуна»
21.00 Х/ф «Повернення в 

Блакитну лагуну»
23.00 Х/ф «Хлопці з 

жіночого гуртожитку»
01.00 Х/ф «Кохання без 

зобов’язань»

НОВИЙ КАНАЛ
05.40 ВусоЛапоХвіст
07.35 Караоке на Майдан
08.35 Все буде смачно!
10.25 Х/ф «Кольє для 

Снігової Баби»
12.10 Х/ф «Завіса»
17.00 Х/ф «Операція 

«И» та інші пригоди 
Шурика»

19.00 Х/ф «Рецепт 
кохання»

22.50 Вечір з Наталею 
Гаріповою. Слава 
Камінська (НеАнгели) 
16+

00.05 Світами за скарбами 
12+

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 Мультфільми
09.00 «Орел і Решка. 

Шопінг»
10.00 «Ух ти show»
11.30 «Ух ти show 2»
12.00 М/ф «Ніко: Шлях до 

зірок»
13.30 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
23.00 Х/ф «Король 

вечірок 2»
00.50 «Бєдняков+1»
02.20 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

07.15, 04.50 Зірковий шлях

08.00, 15.20 Т/с «Я 

подарую тобі щастя»

17.50, 19.40 Т/с «Щоб 

побачити веселку»

22.20 Х/ф «Це мій 

собака»

00.20, 02.30 Т/с «CSI: Нью-

Йорк»

02.00 Телемагазин

03.10 Реальна містика

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
08.00 Брама часу
10.40 Бойові сили
12.30 Справжні безславні 

виродки
13.20 Дядько Гітлер
14.20 Природа сьогодення
16.30, 00.00 Шалена 

подорож
17.10 Річкові монстри
19.10 Ілюзії сучасності
22.00 Справжня історія 

золота
23.00 Британія: міфи та 

легенди
00.40 Підроблена історія
05.30 Смарт-шоу

МЕГА

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

Вихідний»
10.00 «Життя без обману »
11.30, 23.15 «Світське 

життя 2018»
12.35 «Viva ! найкрасивіші 

2018»
14.30 «Ліга сміху 2018»
16.35, 21.15 «Вечірній 

квартал»
18.30 «Розсміши коміка 8»
20.15 «Українські сенсації»
00.15, 02.05 «Вечірній 

Київ»
05.35 «Ігри приколів 2018»

1+1

05.40 «Україна вражає»

06.30 «Мультфільм»

07.20 «Чекай мене. 

Україна»

08.50 Х/ф «Два капітани»

17.50, 20.30 Т/с «25-та 

година»

20.00 «Подробиці»

22.40 Т/с «Своя правда»

02.40 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

04.45 «Top Shop»

05.15 Д/п «Костянтин 

Меладзе. Сірий 

кардинал»

ІНТЕР

05.25, 04.45 Скарб нації
05.30, 04.55 Еврика!
05.40, 12.45 Факти
06.00 Більше ніж правда
09.35 Дизель-шоу 12+
10.50, 11.50 Особливості 

національної роботи
13.00 «На трьох» 16+
16.50 Х/ф «Лара 

Крофт: Розкрадачка 
гробниць»

18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Лара 

Крофт: Розкрадачка 
гробниць-2»

22.10 Х/ф «Земля після 
нашої ери»

00.00 Х/ф «Людина-вовк»
01.50 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
02.35 Провокатор

ICTV

06.30 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф «Пустотливе 

вороня»
12.15 Х/ф «Щасливий 

Ганс»
13.30 Т/с «Догори 

дри´ом»
15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 

20.30 Танька і Володька
16.00, 17.00, 20.00, 21.00 

Казки У Кіно
18.00 Х/ф «Найдовший 

тиждень»
21.30, 22.30 Одного разу 

під Полтавою
22.00 Казки У
23.00 Країна У
00.30 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
19.25 Погода
20.00 Концерт

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Джем
07.00 Клуб Суперкниги
07.30 Глобал 3000
08.00, 09.00 Новини «На 

Часі»
08.30 На Часі 18.00. 

Повтор
09.30 На Часі 21.00. 

Повтор
10.00 2 я – одне життя
11.00 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
18.00 На Часі 18.00
18.30 Як це було
18.45, 21.30, 00.00, 02.30 

АВЕРС 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
21.45 Д/ф «Генеральна 

репетиція»
23.30 На Часі 18.00. 

Повтор
00.15 МузейОк
00.30 КультУра!
01.00 Концерт Альоша 

1 ч.
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
02.45 ТопНет
03.00 Т/с «Справа Дойла»
04.30 Заручники свободи
05.30 Обережно, діти!

06.00 Мультфільми
08.00 «102. Поліція»
08.50 «Цілком таємно»
10.15 «Загублений світ»
16.20 Х/ф «Кров 

Тамплієрів»
20.15 Х/ф «Акулячий 

2+2 торнадо 5: Глобальне 
роїння»

22.05 Х/ф «Хижак-2»
00.10 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.40 «Облом.UA.»
05.00 «Змішані 

єдиноборства. UFC #225 
Whittaker-Romero»

НТН

06.25 Х/ф «Чекаю та 
сподіваюсь»

08.50 Х/ф «Алегро з 
вогнем»

10.30 Х/ф «Без права на 
провал»

12.00 «Свідок. Агенти»
12.35, 03.10 «Речовий 

доказ»
15.35 «Склад злочину»
17.05 «Південь. 

Нерадянський Союз»
19.00, 02.30 «Свідок»
19.30 Х/ф «У зоні 

особливої уваги»
21.25 Х/ф «Хід у 

відповідь»
23.00 Х/ф «Хроніки 

месника»
01.05 «Таємниці 

кримінального світу»
03.00 «Випадковий 

свідок»
03.55 «Легенди 

бандитської Одеси»

ЛОБОДА НАРОДИЛА 
ДОНЕЧКУ 

Відома українська співачка Світлана 
Лобода 24 травня народила другу 

дитину в Лос-Анджелесі.  

М а л я 
з ’ я в и л о с я 
на світ у клі-
ніці «Сідарс 
Синай», де 
в різний час 
ставали ма-
мами такі 
світові зірки, 
як Мадонна, 
Крістіна Агі-
лера, Кім Кардаш’ян та інші. Вага дівчинки – 
3 кг, зріст –  48 см. Пологи співачки пройшли 
досить легко. Донька Лободи автоматично 
стала громадянкою США, пише «ТаблоID».

Жінка виявилася зовсім не забобонною 
і вже показала малечу. У своєму Instagram 
артистка виклала фото з дитиною на руках. 
«Дякую Тобі за те, що зробив це диво можли-
вим», – написала Лобода.

Уже в червні Світлана збирається повер-
нутися до активної творчої діяльності. 

вісті від лелеки

m
oviestape.net

Фільм «Найдовший тиждень»

23:00

РУСЛАНА ЗНОВУ ХОЧЕ 
НА «ЄВРОБАЧЕННЯ» 

Співачка Руслана заявила, що хоче 
знову представити Україну на 

співочому конкурсі «Євробачення», 
передає «Главред».

«Не приховую, що хочу ще поїхати на 
«Євробачення» і взяти участь в батлі. Коли і 
за яких обставин − не знаю, – заявила Рус-
лана. – Це буде вже не участь, а місія через 
музику. Мені важливо використовувати 
абсолютно всі сцени для того, щоб пере-
творювати світ на чисту енергію, робити 
популярними чисті джерела енергії».

Руслана Лижичко у 2004 році виборола 
для України перше місце на «Євробаченні». 
Тоді вона запалила світ піснею Wild Dances. 

гучна заява

Фільм «Хлопці з жіночого гуртожитку»

23:00

kinobaza.com
.ua

gordonua.com

instagram
.com

/lobodaoffi  cial
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Щоб дочекатися кінця, потрібно пройти початок і середину. Краще вже не спізнюватися. 
Фільм «Голодні ігри: І спалахне полум’я»
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ФУТБОЛ 1

ПН 4 червня ВТ 5 червня СР 6 червня ЧТ 7 червня ПТ 8 червня СБ 9 червня НД 10 червня
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 14.40, 16.45, 18.45, 
23.35, 01.40, 03.45 Топ-матч 
06.10 Маріуполь – Верес 08.10 
Зоря – Естерсунд. Ліга Європи 
УЄФА 10.10 Албанія – Україна. 
Контрольна гра 12.10 Шахтар 
– Наполі. Ліга Чемпіонів УЄФА 
14.10 Журнал Ліги Чемпіонів 
14.55 МЮ – Базель. Ліга Чем-
піонів УЄФА 16.55 Олексан-
дрія – Олімпік 19.00 Марсель 
– Мілан. Фінал (1992/1993). 
Золота колекція Ліги Чемпіонів 
20.50 Голи сезону. Чемпіонат 
Англії 21.45 Вотфорд – Лівер-
пуль. Чемпіонат Англії 23.50 
Арсенал – Кельн. Ліга Європи 
УЄФА 01.55 МЮ – Ньюкасл. 
Чемпіонат Англії 03.55 Вітесс – 
Лаціо. Ліга Європи УЄФА 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
16.45, 18.45, 23.35, 01.40, 
03.45 Топ-матч 06.10 Ворскла 
– Шахтар 08.10 Атлетік – Зоря. 
Ліга Європи УЄФА 10.10 МЮ 
– Вест Гем. Чемпіонат Англії 
12.10 Ман Сіті – Шахтар. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 14.00 Голи 
сезону. Чемпіонат Англії 14.55 
ЦСКА – МЮ. Ліга Чемпіонів 
УЄФА. Прем’єра 16.55 Шахтар – 
Динамо 19.00 Мілан – Барсело-
на. Фінал (1993/1994). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів 20.50 
Огляд сезону. Чемпіонат Іспанії 
21.45 Албанія – Україна. Контр-
ольна гра 23.50 БАТЕ – Арсе-
нал. Ліга Європи УЄФА 01.55 
Селтік – Астана. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 03.55 Лаціо – Зюлте-
Варегем. Ліга Європи УЄФА 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
16.45, 18.45, 20.50, 21.30, 
23.35, 01.40, 03.45 Топ-матч 
06.10 Зірка – Олімпік 08.10 
Зоря – Герта. Ліга Європи УЄФА 
10.10 Брайтон – Ман Сіті. Чем-
піонат Англії 12.10 Феєнорд 
– Шахтар. Ліга Чемпіонів УЄФА 
14.00 Огляд сезону. Чемпіонат 
Іспанії 14.55 Бенфіка – МЮ. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 16.55 
Албанія – Україна. Контрольна 
гра 19.00 Аякс – Мілан. Фінал 
(1994/1995). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів 21.00 Журнал 
Ліги Чемпіонів 21.45 Свонсі 
– МЮ. Чемпіонат Англії 23.50 
Црвена Звезда – Арсенал. Ліга 
Європи УЄФА 01.55 Олімпік – 
Ворскла 03.55 Ніцца – Лаціо. 
Ліга Європи УЄФА 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
16.45, 18.45, 21.25, 23.35, 
01.40, 03.45 Топ-матч 06.10 
Ворскла – Зірка 08.10 Герта – 
Зоря. Ліга Європи УЄФА 10.10 
Ліверпуль – Кристал Пелес. 
Чемпіонат Англії 12.10 Шахтар 
– Феєнорд. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 14.00 «Барселона – Чем-
піон!». Чемпіонат Іспанії 14.55 
МЮ – Бенфіка. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 16.55 Маріуполь – 
Чорноморець 19.00 Ювентус 
– Аякс. Фінал (1995/1996). 
Золота колекція Ліги Чемпіонів 
21.45 Тоттенгем – Челсі. Чем-
піонат Англії 23.50 Арсенал 
– Црвена Звезда. Ліга Європи 
УЄФА 01.55 Албанія – Україна. 
Контрольна гра 03.55 Лаціо – 
Ніцца. Ліга Європи УЄФА 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 16.45, 
18.45, 20.50, 21.30, 23.35, 
01.40, 03.45 Топ-матч 06.10 
Олександрія – Шахтар 08.10 
Естерсунд – Зоря. Ліга Європи 
УЄФА 10.10 Ман Сіті – Евертон. 
Чемпіонат Англії 12.10 Напо-
лі – Шахтар. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 14.00 «Найкращі голи 
сезону». Чемпіонат Іспанії 14.55 
Базель – МЮ. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 16.55 Олімпік – Верес 
19.00 Боруссія (Д) – Ювентус. 
Фінал (1996/1997). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів 21.00 
Світ Прем’єр-Ліги. Чемпіонат 
Англії. Прем’єра 21.45 Борнмут 
– Ман Сіті. Чемпіонат Англії 
23.50 Кельн – Арсенал. Ліга 
Європи УЄФА 01.55 Барселона 
– Олімпіакос. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 03.55 Лаціо – Вітесс. Ліга 
Європи УЄФА 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 14.45, 16.45, 18.45, 
23.35, 01.40, 03.45 Топ-матч 
06.10 Шахтар – Маріуполь 
08.10 Зоря – Атлетік. Ліга Євро-
пи УЄФА 10.10 МЮ – Лестер. 
Чемпіонат Англії 12.10 Шахтар 
– Ман Сіті. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 14.10 «Найкращі сейви». 
Чемпіонат Іспанії 14.55 МЮ 
– ЦСКА. Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра 16.55 Зірка – Верес 
19.00 Реал – Ювентус. Фінал 
(1997/1998). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів 20.50 «Барсе-
лона – Чемпіон!». Чемпіонат 
Іспанії 21.45 Сток Сіті – МЮ. 
Чемпіонат Англії 23.50 Арсенал 
– БАТЕ. Ліга Європи УЄФА 01.55 
Олександрія – Сталь 03.55 
Зюлте-Варегем – Лаціо. Ліга 
Європи УЄФА 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 14.40, 16.45, 18.45, 
23.35, 01.40, 03.45 Топ-матч 
06.10 Ворскла – Динамо 08.10 
Тоттенгем – Реал. Ліга Чемпіо-
нів УЄФА 10.10 Ліверпуль – Ар-
сенал. Чемпіонат Англії 12.10 
Шахтар – Рома. 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 14.10 Світ 
Прем’єр-Ліги. Чемпіонат Англії 
14.55 Севілья – МЮ. 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 16.55 
Сталь – Ворскла 19.00 МЮ – Ба-
варія (Фінал 1998/1999). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів 21.10 
«Найкращі сейви». Чемпіонат 
Іспанії 21.45 Ман Сіті – Лівер-
пуль. Чемпіонат Англії 23.50 
Естерсунд – Арсенал. 1/16 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 01.55 
Сток Сіті – Лестер. Чемпіонат 
Англії 03.55 Стяуа – Лаціо. 1/16 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 

у світі кіно принципово

НЕДІЛЯ 10 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, 

00.20, 03.00 Новини
09.30 Х/ф «Радість 

любові»
11.05 Д/с «Дешевий від-

починок»
11.30 Д/с «Двоколісні 

хроніки»
12.10 Перший на селі
12.40 Енеїда
13.35 Д/ц «Гордість світу»
14.00 Телепродаж
14.20, 04.30 Фольк-music
15.25 Фільм-концерт 

«Рекіти»
15.45, 23.50 Д/ц «Непо-

вторна природа»
17.15 Т/с «Гранд готель»
20.00 Д/с «Таємниці люд-

ського мозку»
21.30 з Майклом Щуром
22.15, 01.35 Букоголіки
22.45 Д/с «Вагасі – япон-

ські смаколики»
23.40, 00.15, 02.00, 04.20 

Погода
00.45 Д/ц «Спільноти 

тварин»
01.10 Культурна афіша 

здорової людини
02.05 Д/ц «Смаки Куль-

тур»
03.20 ТАКАШОТАМ #
03.30 Розсекречена історія
05.30 #ВУКРАЇНІ

05.05, 12.45 Факти
05.30 Інсайдер
07.15 Т/с «Ніконов і Ко»
09.05 Т/с «Відділ 44»
11.55, 13.00 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
14.45 Х/ф «Лара Крофт: 

Розкрадачка гроб-
ниць»

16.25 Х/ф «Лара 
Крофт: Розкрадачка 
гробниць-2»

18.45 Факти тижня. 100 
хвилин

20.35 Х/ф «Водний 
світ»

23.10 Т/с «Операція 
«Горгона»

02.25 Т/с «Морська полі-
ція. Лос-Анджелес»

03.05 Провокатор

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
11.45 Х/ф «Щоденник 

слабака»
13.25 Т/с «Догори 

дри´ом»
15.15 Х/ф «Отримайте 

багаж»
17.00 Х/ф «Ніч у музеї 2»
19.00, 20.30, 21.30, 22.30 

Одного разу під Пол-
тавою

19.30 Казки У Кіно
20.00, 21.00 Танька і Володька
22.00 Казки У
23.00 Країна У
00.30 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенічкіним

02.00 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька
05.40 Корисні підказки

07.00 М/с «Принцеса Сісі»
08.00 «Школа Мері По-

пінс»
08.15 «Хто в домі хазяїн?»
08.30 «Ранок «Нової 

Волині»
09.34 «Енеїда»
13.30 «Едера»
13.40 Тема дня
14.10 «Розсекречена 

історія»
15.10 «Букоголики»
15.36 Концерт
16.40 Фольк – music. Діти
17.20 «Хто в домі хазяїн?»
17.46 Wise Cow
18.06 Д/с «Неповторна 

природа»
18.32 Д/с «Таємниці під-

водного світу»
19.00 «Протилежний 

погляд»
19.55 «Візитівки Карпат»
20.00 Д/с «Незвідані 

шляхи»

05.50 ВусоЛапоХвіст
08.05 Планета земля
09.05 Все буде смачно!
10.05 Караоке на Майдан
11.05 ЕксперименТИ 16+
13.05 Х/ф «Рецепт 

кохання»
16.55 Хата на тата 12+
19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
23.00 Я соромлюсь свого 

тіла 16+
01.00 Я соромлюсь свого 

тіла 18+

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 Мультфільми

09.00 «Ух ти show»

10.00 «Ух ти show 2»

10.30 М/ф «Ніко: Шлях до 

зірок»

12.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»

23.30 Х/ф «Хочеш чи 

ні?»

01.00 «Вечірній квартал»

02.30 «Нічне життя»

08.00 Потойбіччя. Сни
09.00 Таємниці пірамід
09.50 Академік Корольов
10.40 Бойові сили
12.30 Справжня історія 

золота
13.20 Британія: міфи та 

легенди
14.20 Довідник дикої 

природи
16.30 Шалена подорож
17.10 Річкові монстри
19.10 Ілюзії сучасності
22.00 Справжні безславні 

виродки
23.00 Дядько Гітлер
00.40 Бандитський Київ
05.10 Містична Україна

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.10 «ТСН»
07.00, 02.05 «Українські 

сенсації»
08.00 «Сніданок. Ви-

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

ведмідь»
10.00 «Розсміши коміка»
11.00, 12.05 «Світ нави-

воріт – 9»
13.05, 14.05, 15.05, 16.10, 

17.10 «Світ навиворіт – 
2: Індія»

18.05 «Світ наваиворіт – 5: 
Індонезія»

19.30, 05.00 «ТСН-
Тиждень»

21.00 Х/ф «Вирок іде-
альної пари»

01.05 «Світське життя 
2018»

06.00 «Мультфільм»
06.20 «Великий бокс. 

Теренс Кроуфорд – 
Джефф Хорн»

08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Мор-

ський сезон»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

12.10 Х/ф «Фантомас 
розбушувався»

14.10 Х/ф «Фантомас 
проти Скотланд-Ярда»

16.10 Х/ф «Весілля в 
Малинівці»

18.10, 20.30 Т/с «Генераль-
ська невістка»

20.00, 00.35 «Подробиці»
22.20 Х/ф «Малахоль-

на»
01.05 «Речдок»

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.15 М/с «Дракони. Пере-
гони безстрашних»

09.15 М/ф «Мінлива 
хмарність, часоми 
фрикадельки 2»

11.10 Х/ф «Хлопці з жі-
ночого гуртожитку»

13.00 Х/ф «Палкі втікачки»
15.00 Х/ф «Блакитна 

лагуна»
17.00 Х/ф «Повернення 

в Блакитну лагуну»
19.00 Х/ф «Блакитна ла-

гуна: Пробудження»
21.00 Х/ф «Мілина»
22.45 Х/ф «У лабіринті 

грізлі»
00.20 Х/ф «Кохання без 

зобов’язань»

06.00 Джем
07.00 Клуб Суперкниги
07.30 На Часі 18.00. 

Повтор
08.00, 09.00 Новини «На 

Часі». Спецвипуск
08.15, 20.05, 20.50 Як це 

було
08.30 На Часі 21.00. Повтор
09.15 Ландшафтний бум
09.30 Євромакс
10.00 2 я – одне життя
11.00 М/с «Тачки»
12.00 Малюваки
12.30 Відкрита влада. 

ОБЛАСТЬ. Повтор
14.00 Т/с «Пані покоївка»
17.00 Шіфт
17.15 МузейОк
17.30 Мозаїка батьківства

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

Підсумки тижня
19.05 Європа в концертах
20.00, 20.45 Вголос
20.15 Глобал 3000
21.00 На Часі 21.00
21.30 Новини «На Часі». 

Підсумки тижня
22.00 Д/ф «Фіалка терору»
23.30 На Часі 18.00. Повтор
00.00 Новини «На Часі». 

Підсумки тижня
00.30 КультУра!
01.00 Концерт Альоша 

2 ч.
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
02.30 Новини «На Часі». 

Підсумки тижня
03.00 Т/с «Справа Дойла»
04.30 Відділ кадрів

06.00 «Змішані єдино-
борства. UFC #225 
Whittaker-Romero »

09.00 «Бушидо»
10.00 «ДжеДАІ»
12.00 Т/с «Ментівські ві-

йни. Одеса-2»
16.00 Х/ф «Помпеї: 

2+2 Апокаліпсис»
17.45 Х/ф «Наднова»
19.20 Х/ф «Наутилус: 

Повелитель океану»
21.00 Х/ф «Слідопит»
23.00 «Змішані єдино-

борства. UFC №225 
Whittaker-Romero »

01.25 «Нове Шалене відео 
по-українськи»

02.40 «Облом.UA.»

НТН

05.05 Х/ф «Дама з 

папугою»

06.50 «Страх у твоєму 

домі»

10.30 Х/ф «Кар’єра 

Діми Горіна»

12.20 Х/ф «Вершник 

без голови»

14.20 Х/ф «Хроніки 

месника»

16.25 Х/ф «Як три муш-

кетери»

19.00 Х/ф «Акція»

20.45 Х/ф «Засудже-

ний»

22.30 Х/ф «Військові 

ігри»

00.15 Х/ф «Чорна 

кобра»

02.00 «Речовий доказ»

КОБЗОН – БЕЗ 
УКРАЇНСЬКИХ ЗВАНЬ 
ТА НАГОРОД

Україна позбавила російського 
співака Йосипа Кобзона всіх звань та 

державних нагород. Про це йдеться в 
додатку до рішення Ради національної 
безпеки та оборони України, 
оприлюдненому на сайті Президента 
України Петра Порошенка, пише «Радіо 
Свобода».

Стосовно співака задіяно й інші об-
меження: блокування активів – тимчасове 
обмеження права особи користуватися 
та розпоряджатися належним їй майном; 
запобігання виведенню капіталів за межі 
України; відмова в наданні та скасування віз, 
застосування інших заборон в’їзду на тери-
торію України; інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 
встановленим законом.

Обмеження діють без-
строково.

Йосип Кобзон публіч-
но підтримує проросійські 
угруповання ДНР і ЛНР та 

неодноразово приїжджав 
на непідконтрольну укра-

їнській владі терито-
рію Донбасу.

давно пора

Фільм «У лабіринті грізлі»

22:45

m
oviestape.net

06.50 Сьогодні
07.45, 03.40 Зірковий шлях
09.40 Х/ф «Це мій со-

бака»
11.30 Т/с «Щоб побачити 

веселку»
15.10 Х/ф «Мрії з плас-

тиліну»
17.00, 21.00 Т/с «На краю 

кохання»
19.00, 02.50 Події тижня з 

Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00, 02.20 Т/с «Мій»
01.50 Телемагазин
04.40 Реальна містика

Гармату для 
знімань німецького 

документального 
серіалу про історію зброї 
виготовив лучанин, отаман 
Козацького стрілецького 
братства Володимир 
Перчук.

Фільм знімали ще торік, а серію 
за участю волинян показали лише 
нещодавно в ефірі телеканалу ZDF, 
пише «Волинь24». 

Епізод називається «Війна в 
морі – від булави до ракети – Історія 
насильства».

«До мене звернувся режисер 
компанії ZDF з пропозицією виго-
товити макет гармати, з якої можна 
було б стріляти по макету корабля. 
Він проаналізував в інтернеті ана-
логічні вироби на теренах України і 
визначив, що мої найбільш технічно 
досконалі», – пригадує Володимир 
Перчук.

Тоді луцький отаман розробив 

креслення та виготовив ствол гар-
мати, ядра. На все пішло близько 
двох місяців. Волинянин робив гар-
мату за пропорціями «Єдинорога» 
графа Шувалова (видатний росій-
ський інженер-артилерист ХVІІІ сто-
ліття), однак у своїй для надійності 
передбачив товстіші стінки. Форма 

ЛУЧАНИН ЗРОБИВ ГАРМАТУ 
ДЛЯ НІМЕЦЬКОГО ФІЛЬМУ 

Популярний співак 
Олег Винник визнає: 

періодично отримує 
пропозиції про виступ у 
Росії, однак відхиляє їх, 
передає УНІАН.

Винник каже, що відмова ви-
ступати в Росії – справа принципо-
ва, адже співак не розуміє, як мож-
на їхати до країни-агресора, коли 
на Донбасі гинуть українці.

«Днями запрошували виступи-
ти в «Льодовому палаці» у Санкт-
Петербурзі. Будь-які вимоги – тіль-
ки приїжджай! Але я не розумію, 
як можна їхати, коли гинуть люди, 
коли стільки болю», – зазначив ви-
конавець.

Він також додав: «І колег, які 
там виступають, не розумію. Я вза-
галі від цього в шокові».

Олег Винник розповів, що мріє 

й калібр відповідають історичному 
аналогу восьмифунтової корабель-
ної гармати.

Гармата завдовжки 1,5 м важить 
близько 1 т. Готовий виріб допра-
вили на військовий полігон. Там у 
макет корабля стріляли з відстані 
100 м.

«З першого ж пострілу влучили 
в десятку, знімали майже добу, але 
у фільмі показали лише кілька хви-
лин», – каже Володимир Перчук.

Пан Володимир реконструює 
зброю та козацький реманент з 
2000 року. На його рахунку – не 
одна гармата, а також луки, арбале-
ти, козацький віз, намет, казани на 
100 та 250 л. Окрім того, багато років 
Братство працює з учнями у школах 
Волині, а цьогоріч в травні відкрило 
культурно-просвітницький центр у 
Луцькому національному технічно-
му університеті.

ОЛЕГ ВИННИК ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ 
СПІВАТИ В РФ 

лише про мир в Україні, а усього 
іншого співак і так досягне.

radiom
ayak.ru

zdf.info

starbom
.com

принципам 
встановле

Обмеж
строково

Йоси
но підтри
угрупова

неоднора
на непід

їнс
р

radiddididdddom
ayak.ru
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Іван Неумивакін 
(1928-2018) – доктор 
медичних наук, професор. 
Він практично створив 
космічну медицину, 
винайшов низку нових 
методів і приладів. Мав 
понад 85 патентів на 
винаходи. Автор 200 
наукових робіт і 40 книг з 
альтернативної медицини. 

 Ірина РЕПЕТУХА

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

альтернативна медицина

домашній косметолог

корисна рослина

ПОРАДИ ПРОФЕСОРА НЕУМИВАКІНА

ПОРАДИ ПРОТИ 
ВИПАДАННЯ ВОЛОССЯ

ПОСАДІТЬ 
У САДКУ 
БУЗИНУ

Про різні властивості бузини 
чорної розповідає агроном-

садовод з села Липини 
Луцького району Степан 
Сирота.

Річ у тім, що з цією рослиною в Сте-
пана Семеновича пов’язані особливі 
спогади. «Навчаючись в Уманському 
сільськогосподарському інституті у 
1960-1965 роках, – каже він, – я за-
хищав дипломну роботу з переробки 
ягідних культур, яблук із застосуван-
ням соку бузини як барвника для вин 
і лікерів. Цей сік надавав винам мус-
катного смаку і чорно-золотавого ко-
льору».

Бузину вирощують в саду, прова-
дить Степан Сирота, щоб приваблю-
вала птахів і відганяла шкідників, адже 
вона дуже не до вподоби цим непро-
ханим гостям. Якщо рослину посадити 
між кущами смородини та аґрусу, вони 
не пошкоджуватимуться вогнівками. У 
деяких сільських місцевостях її кущі 
спеціально висаджували навколо ко-
мор зі збіжжям, бо вважали, що миші й 
щури не терплять запаху бузини.

Бузина чорна невибаглива до 
умов життя та розмноження, до ґрун-
ту, швидко росте, на другий рік плодо-
носить.

Мій співрозмовник наголошує, 
що квітки бузини містять великий 
набір біологічно активних речовин: 
вітамін С, рутин, ефірну олію, цукор, 

органічні кислоти, амінокислоти та 
дубильні речовини. Цінять цю рос-
лину й за її лікувальні властивості. 
Зокрема, використовують квіти, 
листки, квіткові бруньки при за-
студі, кашлі, грипі, захворюваннях 
нирок і сечового міхура.

Їжте якомога більше 
домашнього сиру, шпинату, 

свіжих овочів, пийте побільше 
молока. 

Щонайменше тричі на тиждень 
мийте волосся. Це підтримує баланс 
шкіри голови. Перед кожним мит-
тям робіть живильні маски, втирайте 
олійку. Якщо наносити кондиціонер 
чи олійку після миття, волосся при-
падатиме пилом, а шкірні пори бу-
дуть забиватися. 

Якщо у вас алергія на косметичну 
олійку для волосся, спробуйте купити 
лікувальну. Як варіант, можна вико-
ристати бальзам чи лосьйон без олій-
них компонентів. Ці засоби догляда-

БУДІВНИЦТВО

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

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

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

АВТО

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

 Продам запчастини до Т-40, Т-25, МТЗ, НШ-
100, колінвал, стартери, 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 Рат-
не газифіковану хату з надвірними спо-
рудами і земельною ділянкою 14 соток. 
097-826-74-18, 095-697-91-99.

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

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

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

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

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

 Продам газифікований житловий цегля-
ний будинок з усіма надвірними спорудами 
в с. Марковичі, Локачинський р-н, земельна 
ділянка – 0,45 га. 067-132-02-35.

 Продам двокімнатну квартиру в новобудо-
ві у Луцьку. 3-й поверх, 72,3 м2. 672390 грн. 
098-660-63-03.

 Продам хату з надвірними спорудами в 
с. Буркачі Горохівського району. Ціна дого-
вірна. 096-73-16-855, 099-635-88-75.

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 пра-
цевлаштування, 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. спеці-
альності; різноробочі на склади, фаб рики; 
зварювальники, слюсарі, столяри. Висо-
кі зарплати, перевірені роботодавці. Візо-
ва 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 (ро-
бота з кінця травня). Проживання та част-
кове харчування – безплатно. Оплата – 
1 злотий за кг (на початку). Запрошуємо 
працівників із біометричними паспортами 
або з будь-якими візами. Без вікових обме-
жень. Допомагаємо у відкритті візи на 9 мі-
сяців. Веземо на місце праці. Виїзд з Ново-
волинська. 097-908-64-46 (Вікторія).

 Виробниче підприємство запрошує на 
роботу в м. Ужгород/Львів працівників ро-
бочих спеціальностей, з/п 10000 грн. На-
дають транспортування, проживання та 
харчування. 068-30-22-856.

ПОСЛУГИ

 Надаю інформаційні послуги щодо ро-
боти за кордоном та підготовки потрібних 
документів. Термінові запрошення, анке-
ти, страховки тощо. 099-315-22-72, Окса-
на Володимирівна.

 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.

Кава, чай, мінеральна 
вода і компот 
зашлаковують 

клітини організму. Для 
оздоровлення усього тіла 
треба пити саме чисту 
воду без добавок, не менш 
як 2 л на день. Вода – це 
найчистіший електроліт, 
енергія. Причина будь-
яких хвороб – брак води в 
організмі. 

Напівголодне існування і ряс-
не пиття здатні вилікувати навіть 
найстрашніші хвороби. Іван Не-
умивакін вважав, що навіть у без-
надійних хворих завше є шанс на 
видужання. Рак або СНІД – це хво-
робливий стан організму, спричи-
нений неправильним способом 
життя, браком води й різними ви-
дами харчових розладів. 

Варто пити воду за 10-15 хв до 
їди – 12 склянок на день. Ця про-
цедура сприятиме розріджуванню 
крові, зменшенню навантаження 

на серцево-судинну систему. 
Після їди пити не можна: слід 

лише прополоскати рот водою. 
Шлунковий сік не має розбав-
лятися іншими рідинами. Якщо 
відвикнути пити після їди, травні 
процеси налагодяться, організм 
буде засвоювати більше корисних 
речовин. 

Обов’язково пийте воду на-
тще! Це – закон, не дотримую-

чись якого, можна поплатитися 
здоров’ям. 

Не можна їсти, коли не хочеть-
ся! Організм людини – мудра сис-
тема, яка працює у своєму ритмі, 
в жодному разі не можна йому 
заважати. 

Важливо пити не переварену, 
а відстояну воду. Набрану з крана 
відстоюють звечора. Зранку зли-
вають 2/3 і підігрівають до утво-

рення маленьких пухирців на по-
верхні. Лише така вода наповнює 
клітини животворною енергією і 
лікує всі хвороби.

Старайтеся не їсти після 19 
години. Це запорука здоров’я – 
травна система має повноцінно 
відпочивати. 

Зробив зло ближньому – запо-
діяв його собі. Щоб бути здоровим, 
слід приділяти увагу не лише фі-
зичному аспекту свого існування, 
але й духовному. Нездорова, гнила 
душа є причиною тілесних хвороб. 

vidpoviday.com
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ють за волоссям і живлять шкіру 
голови. Вони відомі як вітамінні 
засоби для догляду за волоссям.

Хна – чудовий кондиціонер 
для шкіри голови. Але порошок 
погано підходить для волосся – 
робить його сухим і ламким. Тому, 
змивши хну, слід нанести на во-
лосся олійку і лише після цього 
змити шампунем.  

Неодмінно треба мити волос-
ся після інтенсивних фізичних на-
вантажень, внаслідок яких шкіра 
голови дуже пітніє.

Час до часу можна робити 

хімічну завивку і випрямляти во-
лосся. Однак зловживати цими за-
собами укладання не варто – вони 
порушують структуру волосся. 

Ще однією причиною пошко-
дження волосся є його термічна 
обробка – сушіння і укладка 
феном, вирівнювання пра-
сочкою. Шкідливо також 
користуватися гребінцями з 
гострими зубчиками.

Ніколи не розчісуйте 
мокре волосся. Щоб воно 
швидше висохло, ретельно 
промокніть його рушником. 

onaplus.si

Причина хвороб – у нестачі води
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Єдиною перешкодою здiйсненню наших планiв на завтра можуть бути нашi сьогоднiшнi сумнiви.
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  Борис ХВИЦЬ
Луцьк

  Ірина РЕПЕТУХА
Луцький район

право на шану

сільське свято

Ветеранів Другої 
світової війни 
обурила заява 

континіумівського 
видання «Волинь24», 
у якій їх – людей, які 
воювали проти загарбників 
та пережили лихоліття 
війни, – голослівно назвали 
сепаратистами. Причиною 
цього став святковий обід 
для ветеранів, що його 
організував Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом». 
Про це йдеться в офіційній 
заяві Фонду.

23 травня інтернет-видання 
«Волинь24», яке входить до сфери 
впливу співвласника групи компа-
ній «Континіум», народного депута-
та Степана Івахіва, посилаючись на 
анонімну особу, опублікувало текст, 
у якому державне свято День пере-
моги над нацизмом у Другій світо-
вій війні названо сепаратистським 
святом, а ветеранів, для яких Фонд 
організував святкування, – сепара-
тистами. При цьому не було надано 
жодних доказів, окрім слів невідо-
мого «джерела».

До слова, журналіста цього 
ж видання і самого підозрюють у 
співпраці з сепаратистами через ві-
деоролики, де той пояснював, чому 
йому імпонує так зване ополчення 
Донбасу.

Із цього приводу Фонд Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» підготував офі-
ційну заяву.

«Кількість людей, на долю яких 
випало захищати нашу країну в Дру-
гій світовій війні, щороку зменшу-
ється. Створити нагоду для спілку-
вання, почути проблеми тих, хто ще 
живий, допомогти – наш обов’язок 
перед сивочолими ветеранами. 
Традиційно на початку травня Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом» збирає 
ветеранів, аби привітати їх зі свя-
том, яке вони виборювали ціною 
власного життя. Проте, очевидно, 
не всім така позиція до вподоби. На 
одному з волинських інформацій-

У мальовничих Сирниках, 
що в Луцькому районі, 

на Святу Трійцю відзначили 
День села.

Перша писемна згадка про цей 
«найсмачніший» населений пункт 
на Волині дійшла до нас з 1450 
року. Щоправда, історичні джере-
ла стверджують, що колись він мав 
назву Серніки – від річки Серна, 
що протікає територією. Коли та за 
яких обставин поселення перетво-
рилося на Сирники – про це сіль-
ські краєзнавці не знайшли жодної 
інформації.

Нині в цьому селі, де свого часу 
діяли і початкова школа, і садочок, 
і стара козацька церква, і колгосп, 
проживає лише приблизно 560 осіб. 
Але це дуже дружні, життєрадісні 
люди, які, вміючи гарно працювати 
та відпочивати, творять вже нову іс-
торію рідних Сирників.

Ініціаторкою проведення та на-
тхненницею свята села його жителі 
вважають завідувачку клубу Окса-
ну Глушко. Втім керівник місцевого 
культурного осередку бачить не 
лише свою заслугу в тому, що таке 
народне гуляння відбувається що-
року. Команда «Нестримних духом» 
з числа небайдужих активних людей 
громади, завжди готових зорганізу-

них сайтів з’явилася публікація під 
назвою «За гроші Палиці у Луцьку 
влаштували «сепаратистське свя-
то». У ній ветеранів Другої світової 
називають сепаратистами, а захід, 
приурочений вшануванню пам’яті 
загиблих, – гулянкою.

9 травня Україна на державно-
му рівні відзначає День перемоги 
над нацизмом у Другій світовій вій-
ні. Цього року з нагоди 73-ї річниці 
перемоги в Луцьку відбулися захо-
ди, на які прийшли керівники об-
ласті та міста, сотні лучан. Виходячи 
з логіки певних ЗМІ, всі ці люди теж 
сепаратисти?

Дуже прикро, що в цей нелег-
кий для України час журналісти 
спекулюють на нашій історії, чим 
зневажають тих, завдяки кому ми 
живемо сьогодні. 

Сьомий рік у рамках проекту «З 
відкритим серцем до людей» Фонд 
вітає волинян з нагоди державних 
та професійних свят, ювілейних дат 
тощо. Жодне звернення громад-
ських організацій не залишилося 
без уваги. Волинське обласне ве-
теранське товариство політичних 
в’язнів і репресованих, Луцька 
міська громадська ветеранська ор-
ганізація «Спілка в’язнів-жертв на-
цизму», «Союз інвалідів Чорнобиля 
Волині», Волинська обласна органі-
зація Української спілки ветеранів 
Афганістану, Волинська обласна 
організація інвалідів війни, ЗСУ та 

«Наша організація повністю 
контролює цих людей з точки зору 
надання допомоги. Таким чином усі 
учасники бойових дій закріплені за 
головами первинних громадських 
організацій. Я підкреслюю: жоден 
учасник бойових дій Другої світової 
війни не залишився без уваги Фон-
ду. Хто може ходити – приходить 
сам. Кому важко – подарунок за-
бирає родич. Нема кому прийти, то 
ми самі несемо», – зазначив Валерій 
Севрюков.

Вадим Олексійович Кудь – кан-
дидат історичних наук, голова 
первинного осередку організації 
ветеранів України Східноєвропей-
ського національного університету 
імені Лесі Українки та безпосеред-
ній учасник бойових дій. Чоловік 
обурюється, що на схилі літ його та 
інших ветеранів називають сепара-
тистами. 

«Цей день – особливий. Саме 
9 травня нам повідомили про за-
кінчення війни. Це велике свято для 
нас. З кожним роком нас стає все 
менше й менше. Ігор Палиця збирає 
нас щороку. Раніше ще вітали голо-
ви адміністрацій. Цього року ніхто й 
не згадав. Ну, голова ОДА в нас но-
вий, може, він і не знає, але ж є штат, 
могли б підказати. Тобто цьогоріч 
нас тільки Фонд і привітав. Ми в 
кафе посиділи, поговорили, позга-
дували, поспівали. Це єдиний день, 
коли ми можемо зібратися разом. 
Це вияв уваги до нас, поки ми живі. 
Нам усім вже за 90. Залишилося по-
терпіти кілька років – і нас вже не 
буде. У будь-якому випадку, не мож-
на так ярлики вішати. Ми говоримо 
про нашу історію. А такі заяви обра-
жають людей», – каже ветеран. 

Привітання з Днем Перемо-
ги – це тільки один із напрямків 
проекту «З відкритим серцем до 
людей». Крім цього, Фонд виділяє 
кошти на підтримку статутної ді-
яльності ветеранських організацій, 
допомагає з лікуванням. Близько 
півтисячі членів територіальних 
луцьких ветеранських організацій 
дістали нагоду оздоровитися в са-
наторії «Пролісок». Адже є речі, які 
вартують більше, ніж гроші. Увага та 
турбота – це найголовніше, що ми 
можемо дати людям старшого по-
коління».

ВЕТЕРАНИ ВІЙНИ ОБУРЕНІ 
ДІЯМИ ВИДАННЯ ІВАХІВА

виповнилося. Оплесками супро-
воджували оголошення прізвищ 
одинадцятьох героїв-односельців, 
уже сучасних захисників нашої 
держави. Активною участю в житті 
рідного села свою хвилину слави на 
урочистості заслужили 13 місцевих 
дітлахів. Подарунок на згадку отри-
мала й баба Дуня, яка не пропускає 
жодного сільського культурно-
масового заходу.

Радісним дитячим лементом був 
переповнений майданчик, де хлоп-
чики й дівчатка ставали в чергу біля 
надувної гірки, аби з вітерцем з’їхати 
вниз. Охочих пострибати на батуті 
теж було більше, ніж він міг одно-
часно вмістити. Відчайдухи мали 
нагоду спробувати себе в катанні на 
гіроборді. Молодих красунь, наче 
магніт, притягувало мистецтво боді-
арту. Серед охочих розмалювати 
своє тіло хною були, до речі, й юні 
представники чоловічої статі. 

Найоригінальнішою було визна-
но вишиту сорочку Єви Степанівни 
Білінець. Це принесло гості з сусід-
нього села Княгининок перемогу 
в конкурсі на найкрасивішу виши-
ванку, за яку жінку нагородили гле-
чиком ручної роботи від народного 
майстра України Миколи Шавули. 

Найголовніше, що заради при-
ємного відпочинку односельців, 
земляків у Сирниках зуміли знову 
зорганізуватися навіть у напружену 
для селянина весняну пору та не ма-
ючи багатих спонсорів, меценатів. 
Бо не міліє криниця творчого запа-
лу й завзяття сирничан.

свято, під час якого відбувалося і 
частування кулішем. Учасниками 
заходу були не лише ветерани, а й 
сотні лучан.

З роками концепція проекту 
змінювалася та вдосконалювалася. 
Проте сама ідея створити можли-
вість для ветеранів зустрітися та по-
спілкуватися лишилася незмінною. 

Цьогоріч 160 членів Луцької 
міської організації ветеранів отри-
мали від Фонду сертифікати на при-
дбання продуктів та солодощі. Тра-
дицією вже стали і святковий обід в 
одному з луцьких кафе та вітальна 
програма. Юні актори Творчої сту-
дії Наталії Журавльової, артисти 
вокальної групи «Життєлюби» Во-
линського Акме-Університету та 
члени Університету третього віку 
«Золотий вік» подарували присут-
нім пісні, які повертали сивочолих 
ветеранів у далекі фронтові роки. 
Пісню «День Перемоги» ветерани 
виконали разом з артистами.

У святковому заході цьогоріч взя-
ли участь 64 учасники бойових дій 
та голови ветеранських організацій, 
які безпосередньо опікуються ними. 
А подарунки тим, кому здоров’я не 
дозволило прийти на захід, відвез-
ли додому. Списки формував голова 
Луцької міської організації ветеранів 
України Валерій Севрюков. До слова, 
в Луцьку живе 126 учасників бойо-
вих дій Другої світової війни, проте 
більшість з них – лежачі.

СМАЧНЕ ВОЛИНСЬКЕ СЕЛО 
ПІСНЯМИ Й РОЗВАГАМИ ГУЛО

Ветеранам боляче, коли на схилі 
літ їх називають «сепаратистами»

учасників бойових дій, Волинське 
обласне відділення Всеукраїнсько-
го об’єднання ветеранів – це лише 
невелика частина організацій, що 
їм допомагає Фонд. 

Неодноразово Фонд Ігоря Па-
лиці підтримував і діяльність «Спіл-
ки воїнів АТО Волині». Напередодні 
Дня захисника України представни-
ки Фонду вітали учасників АТО, які 
проходили лікування у Волинсько-
му обласному госпіталі ветеранів 
війни та Луцькому гарнізонному 
військовому госпіталі. 

Традицією стало й вшанування 
ветеранів Другої світової війни. Що-
річно напередодні 9 травня Фонд 
вітає людей, які були безпосередні-
ми учасниками бойових дій. У попе-
редні роки з нагоди Дня Перемоги 
Фонд організовував патріотичне 

ватися та прийти на допомогу одне 
одному, на голому ентузіазмі допо-
магає вогнику культури розгоряти-
ся тут усе сильніше й сильніше.

На святкування сирничани ці-
лими сім’ями сходилися під звуки 
духового оркестру Княгининівської 
дитячої школи мистецтв. Традицій-
но його було розпочато гімном «О, 
Сирники, Сирники рідні», музику й 
слова до якого написала відома міс-
цева поетеса Галина Терлецька.

Святкова концертна програма 
ледь умістилася в дві години. У ві-
нок музичних віншувань перши-
ми свої виступи вплели гості – юні 
учасниці вокальної зразкової студії 
«Зернятко» та вокальний гурт «Ако-
лада» Луцького районного будинку 
культури. Яскраві пісенні та інстру-
ментальні барви до палітри кон-
церту додали Олена Терефельська, 
фольклорний колектив «Княгини-
нівські хорошухи», Тарас Білінець, 

дует у складі Олени Дорощук та 
Олени Карчмарчук. А беззапереч-
ні фаворити концертного дійства, 
його господарі – гурт «Барви» клубу 
села Сирники – подарували публіці 
прем’єру пісні – «Біла, біла черем-
шина».

Вітання линули на адресу най-
старшого жителя села – 91-річного 
Михайла Платоновича Гарбарука, 
та наймолодшого мешканця – Мат-
війка Вейна, якому ще й місяця не 
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Ірина Репетуха

Для Фонду «Тільки разом» 
вшанування ветеранів – справа честі

Сирничани свято села відгуляли на славу
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У нашому житті є три константи – це зміна, вибір та принципи. Стівен Кові
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  Наталія ЛЕГКА
Старовижівський район

  Світлана ЗОЗУЛЯ
Луцький район

  Наталія ДЕСНЯНСЬКА 

перехрестя долі

невигадана історія

ІЗ ВОГНЮ – ТА В ПОЛУМ’Я

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.

ЗА ВІКНОМ ПОЧИНАВСЯ ДОЩ...

активна громада «БорАтин» – ЦЕ ВЖЕ БРЕНД!

На Волині розроблено перший 
фірмовий знак об’єднаної 

територіальної громади – 
Боратинської – у рамках проекту 
BrandVille студії Logogo (місто 
Київ). Цікаво, що натхненником 
участі в ньому став... баївчанин, 
молодий та ініціативний депутат 
Анатолій Левчук. Адже, крім 
«столичної» та Промінської, 
до складу нового об’єднання 
увійшла й Баївська сільська рада. 

– Ця робота стала для нас ви-
кликом, бо треба було знайти спіль-
не для всіх сіл, які об’єдналися. Це, 
зокрема, рекреація, наближеність 
населених пунктів до водойм, куль-
турне й історичне нашарування, 
спортивний туризм. Також – соціаль-
на політика, орієнтована на комфорт, 
безпеку та підтримку жителів, – роз-
повів шеф-дизайнер студії Logogo 
Тарас Доненко.

«БорАтин. Сила об’єднаних гро-

Кожен із нас в цьому 
житті п’є свою чашу. 
І ніхто зі сторонніх 

не може знати, чим 
наповнив ї ї Господь. Доля 
однаково вражає і сильних, 
і слабких, тільки стати 
міцним дуже непросто, бо 
людина – ніби цегла: тільки 
обпалюючись, набирається 
силою духу.

Із вогню та в полум’я кидало 
життя Марію Гарбарук із Кримного, 
щойно вона прийшла у цей світ. Її 
колискою були мамині руки, тепло 
яких відчувала немовлям вряди-
годи, бо народилася, коли мати 
Федора була в Німеччині, куди ви-
везли дівчину двадцятирічною на 
примусові роботи. Там і зустріла 
судженого, такого ж, як і сама, не-
вільника. Від кохання українки та 
поляка народилася донечка. Бу-
вало так важко, що мати навіть об-
мотувалася пелюшками і сушила їх 
теп лом свого тіла. А батько старав-
ся нишком дістати кружку молока 
та нагодувати ним донечку.

– Двічі дивилася мама смерті 
в очі, – розповідає Марія Іванівна. 
– Першого разу, коли нацист поста-

Софійка ніколи не вважала себе 
красунею, хоча в неї були такі 

гарні коси, що не один хлопець мріяв 
погладити хвильки каштанового 
моря, що вільно спадали на плечі. 

Та зважаючи на серйозний зосереджений 
погляд дівчини, мало хто наважився б це зро-
бити. Тому, коли Софійчині однокурсниці під 
звуки гітари слухали до ранку солов’їв, вона 
вперто сиділа над підручниками, хоч черво-
ний диплом був практично у дівчини в руках. 
На останньому курсі сором’язлива відмінни-
ця впала у вічі одногрупникові. Та й він їй, схо-
же, подобався.

– То й виходь за Сашка заміж, – радила 
подруга Світлана. – Він хлопець розумний, 
швидко зробить кар’єру. А в тебе буде шанс 
залишитися у місті.

– Так то воно так, але ж його прізвище... 
Виходить, із Софії Кравчук я стану Софією Ря-
бою. Наді мною увесь світ буде сміятися, – бід-
калася дівчина й відмовила Олександрові.

Отож, закінчивши інститут, поїхала Софія, 
згідно з розподілом, у Миколаївську область. 
Там познайомилася з вродливим хлопцем і 
невдовзі вийшла заміж. Та чи то Бог покарав її 
за те, що знехтувала Сашковим коханням (бо 

вив до стіни зі мною на руках і вже 
збирався стріляти, але його покли-
кали. А наступного разу, щоб не на-
разитися на кулю, мама сховалася в 
грубці.

Коли нацистська Німеччина ка-
пітулювала, Федора повернулася з 
донькою додому в надії, що незаба-
ром її забере до себе коханий. Але 
часи тоді були непевні, голодні та 
холодні, а дві країни розділяла міц-
на завіса кордону, тому не судилося 
Марійці годуватися поряд із бать-
ком. Так і загубилося те кохання під 
буремним небом війни.

Не солодшими були й перші 
мирні літа. 

– Жили ми з дідом та бабою, – 
згадує Марія Гарбарук. – По лісах 
шастали озброєні люди. У 1946 році 
навідалися вони й до нашої хати, 
вибили три вікна і вкинули всере-
дину кілька гранат. Бабусю розірва-
ло на шматки, а дідові осколками 
роздробило ногу. Коли бандити 
пішли, мати заходилася виносити з 
хати все, що можна було врятувати 
від пожежі. Кинулася по діжку, що 
стояла за грубкою, і побачила мене, 
малесеньку. Тоді тільки з жахом і 
згадала про дитину. 

Марія рано вийшла заміж, їй 
виповнилося лишень шістнадцять. 
Розумна від природи дівчина розу-

міла, що без освіти в житті не обі-
йтися, тому й сказала чоловікові: 
«Якщо твої батьки не проти, то піду 
вчитися». Отже, згодом закінчи-
ла педучилище та інститут. Сорок 
років працювала жінка у місцевій 
школі.

І все, здавалося, було гаразд, та 
доля не припинила її випробовува-
ти. На схилі віку залишилася сама в 
батьківській хаті, син з донькою ма-

ють свої сім’ї та живуть в Білорусі. У 
будні поралася на городі, в неділю 
та свята поспішала до храму. Та на-
весні цього року залишилася Марія 
Іванівна без даху над головою. 

– Я й раніше чула, ніби щось по-
тріскує в хаті, та не надала цьому 
великого значення, – розповідає 
жінка. – А 12 квітня трапилася в 
моїй оселі пожежа. Вогонь за якусь 
мить перетворив її на згарище. За-

лишилася в тому, що було на мені. 
Єдине, що вдалося врятувати, – то 
духовні книжки, які були в скрині. 
Відчищала, відмивала їх від кіптяви, 
як тільки могла. 

Марія Іванівна з вдячністю зга-
дує односельчан, які прийшли їй на 
допомогу після такого страшного 
лиха. 

– Сусідка Віра Хомич запросила 
перебратися в її стареньку хату, – 
каже Марія Гарбарук. – Ольга Паш-
куда принесла їжу, одяг, постіль. Не 
були байдужими й інші кримненці, 
за що їм низький уклін.

Нині Марія Іванівна живе в 
батьківській хаті свого двоюрідного 
брата Віктора Хавеня. Посадила го-
род, потихеньку господарює. 

– І крамниця поряд, і до церкви 
близенько, – розповідає про своє 
нове місце проживання. – Добре, 
що барів ніяких немає, а отже, дов-
кола тихо та спокійно. А те, що тра-
пилося, то на все воля Божа, – не 
нарікає на життя. – Людина має все 
перетерпіти, з усім змиритися.

Слухала цю дивовижну жінку й 
дивувалася: як при такій скруті, не-
простих життєвих випробуваннях 
та не зовсім міцному здоров’ї вона 
може оптимістично сприймати жит-
тя, підтримувати інших молитвою, 
добрим словом і справами, які тво-
рить, як навчає Євангеліє: щоб про 
них знав лише Господь?..

Марія Гарбарук

Н
аталія Легка

хлопець так її любив, що не одружувався вісім 
років), чи то доля так склалася, але сімейний 
корабель Софії, тепер вже з гарним прізви-
щем, розбився об гострий мур повсякденних 
проблем. Її чоловік був прихильником гіпо-
тези, що небита жінка – наче коса неклепана, 
тож частенько напідпитку простягав руки до 
дружини. Не довелося молодій жінці звідати 
й радості материнства. Тому ні його врода, ні 
гарне прізвище не втримали Софію на чужині. 

Вона потайки зібрала речі та втекла додому 
під надійне батьківське крило.

Літа бігли, наче за вітром хмари по небу. 
Софія працювала в школі. Здобула любов 
учнів, повагу колег. Ніколи ніхто й кривого 
слова про неї не сказав. А зустріти судженого 
так і не вдавалося. Щоправда, попервах сва-
талися до неї то один парубок, то інший... Але 
з роками женихів ставало все менше.

– Мабуть, очікує на принца, – казали сусіди. 
– А може, кохає колишнього? – зітхали 

батьки. 
Невдовзі у каштанових косах Софії 

з’явилася перша паморозь. Робота, батьки, 
домашнє господарство – ось і все, з чого скла-
далося її життя. А тут ще й мама занедужала, 
довелося везти на консультацію в обласну 
лікарню. Ходіння по кабінетах висотало з жін-
ки останні сили. Софія зайшла в лікарняний 
аптечний пункт, щоб купити пігулки проти го-
ловного болю. У дверях майже зіштовхнулася 
з чоловіком, який видався їй знайомим. І рап-
том серце тьохнуло: Сашко Рябий, це ж він, 
майже не змінився, тільки поважнішим став. 
Софія ковтнула таблетку і заховалася за коло-
ну, що розділяла поліклінічний коридор. По-
тайки спостерігала за колишнім кавалером, 
а той наче спеціально не поспішав залишати 

лікарню. Врешті-решт він вийшов на вулицю і 
жінка полегшено зітхнула. Зібравшись з дум-
ками, поспішила на автовокзал. Коли пере-
тинала вулицю, дверцята машини, що стояла 
біля бордюру, відчинилися і з них долинуло 
ввічливе: 

– Софіє Костянтинівно, сідайте, будь лас-
ка, підвезу куди скажете. За кермом жінка по-
бачила Олександра. Втікати, наче дівчинці, не 
випадало. Вона ніяково вмостилася на сидін-
ні попереду.

– Здрастуй, – Олександр не міг відвести 
очей від жінки. – «Як живеш?» – запитання ба-
нальне, але мені й справді дуже хочеться зна-
ти, як минули твої дні після інституту.

– Добре, – тільки й відповіла. – Ось із ма-
мою проблеми... А ти?

Вони довго розмовляли. Олександр роз-
повів, що захистив докторську, працює в 
рідному інституті, одружив синів. Але часто 
згадує студентські роки. Запропонував пола-
сувати, як колись, морозивом у шоколаді, але 
жінка відмовилася. Він провів Софію на авто-
бус і довго-довго дивився, як той ховається 
поміж бурхливого міського потоку автівок. 
Натомість жінка, заховавши від світу запла-
кані очі, ледве-ледве стримувала ридання. За 
вікном починався дощ...

мад» – так звучать бренд і слоган 
до нього. Кольори – зелений, оран-
жевий та блакитний – символізують 
кожну з об’єднаних територій відпо-
відно: Промінську, Боратинську та 
Баївську.

– Спершу ми з однодумцями ви-
грали конкурс для села Боратин, але 
згодом вирішили розробити логотип 
для всієї громади. Адже потрібно 
розвивати не тільки її інфраструк-
туру, але й ідею об’єднання жителів 
довкола однієї  спільної символіки, – 
не приховує мети втіленого Анатолій 
Левчук, який, до слова, працює у зга-
даній ОТГ спеціалістом з проектної 
діяльності та співробітництва.

Його ініціативу, хоч і після певних 
сумнівів, підтримав очільник грома-

ди Сергій Яручик. Адже це – новий 
досвід для цієї території, попри те, 
що її здавна вважають чи не най-
успішнішою та найпрогресивнішою в 
Луцькому районі та за його межами.  

– Хоч я сам родом із Новостава, 
але таки підтримав ідею саме цього 
логотипу, як і депутати-жителі при-
єднаних до нас населених пунктів. 
Наша сільська рада в повному об’ємі 
профінансує тиражування сувенір-
ної продукції, аби вона потрапила 
в кожну сім’ю, в кожну хату. Це буде 
своєрідна інформаційна атака задля 
просування бренду, – пообіцяв Сер-
гій Олександрович.

Поки ж охочі змогли взяти собі 
на згадку окремі її зразки – блокноти, 
магніти, значки, виготовлені спеціаль-
но для презентації коштом місцевого 
спонсора. У перспективі жителі 12 
населених пунктів громади матимуть 
і фірмові вказівники вулиць на будин-
ках відповідно до своїх кольорів. 

Присутні також висловили споді-
вання, що новий бренд з часом буде 
запатентовано на державному рівні.

stihi.ru

Світлана Зозуля
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Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й Хай з ким я граю, моя головна суперниця – дівчина в дзеркалі. Серена Вільямс

СУПЕРЛІГА ЄВРОПИ 
З БАГАТОБОРСТВА 
ПРИЇДЕ ДО ЛУЦЬКА

Луцьк прийме Суперлігу командно-
го чемпіонату Європи з багатоборства 
у 2019 році. Рішення ухвалили на засі-
данні виконкому Європейської легкої 
атлетики.

Командний чемпіонат Європи з ба-
гатоборства проводять у чотирьох лігах. 
Найсильніші команди виступають саме 
в Суперлізі.

Як повідомили у Федерації легкої ат-
летики Волині, цe пeрші міжнародні зма-
гання такого масштабу з лeгкої атлeтики 
в Україні від початку війни. Попeрeдні – 
юнацький чeмпіонат світу – відбулися в 
2013 році у Донeцьку.

«6-7 липня 2019 року вісім найсиль-
ніших європейських команд, включаючи 
збірну України, боротимуться за пере-
могу в Суперлізі командного чемпіона-
ту Європи. Ці змагання зламають сумну 
тенденцію, коли Україна була позбав-
лена права проведення міжнародних 
легкоатлетичних змагань упродовж три-
валого часу, – каже президент ФЛАУ Ігор 
Гоцул. – У 2013 році ми блискуче прове-
ли юнацький чемпіонат світу в Донецьку. 
Ми мали амбітні плани щодо продов-
ження цієї традиції. Проте агресія Росії 
проти нашої країни зламала їх. Ми були 
позбавлені права проведення змагань, 
втратили кілька баз підготовки. Проте 
наполегливо працювали, будували нові 
стадіони й боролися. Зрештою нам вда-
лося повернути в Україну міжнародні 
легкоатлетичні змагання. Це наша пере-
мога. Впевнений, що після завершення 
чемпіонату в нас буде привід привіта-
ти одне одного і з успішним виступом 
українських легкоатлетів, і з успішним 
проведенням турніру. Вітаю всіх з цією 
новиною і до зустрічі в Луцьку!».

До слова, у 2017 році Суперлігу ко-
мандного чемпіонату Європи з багато-
борства приймав Таллінн. Тоді збірна 
України перемогла в командному заліку.

СПРАВЖНІ «ВОЇНИ» 
КРОКУЮТЬ У ЗБІРНУ
Житомир

Волинські представники ММА та бо-
йового самбо увійшли до національної 
збірної. Цe стало відомо після чемпіона-
ту України з ММА, що тривав цими ви-
хідними в Житомирі. У змаганнях взяли 
участь 220 спортсменів з 22 областей 
України. Двоє збірників Волинської об-
ласті Даніїл Шелофаст та Солтан Вєлієв 
стали фіналістами чемпіонату та уві-
йшли до основного складу національної 
збірної з ММА.

Обидва спортсмени представляють 
луцький спортивний клуб «Воїн» та тре-
нуються під керівництвом Андрія Зінчу-
ка та Дмитра Василенка.

Волинські хлопці рeгулярно попов-
нюють збірні з бойових єдиноборств. 
Тільки за останній місяць до національ-
ної збірної України з ММА та бойово-
го самбо увійшли 10 спортсменів СК 
«Воїн»: семеро з бойового самбо та троє 
з ММА. Саме вони будуть представляти 
Україну в міжнародних та європейських 
чемпіонатах.

легка атлетика

єдиноборства

молоді й талановиті

як у казцібокс

вeслування

ЗБІРНА ВОЛИНІ U-15 – ЧЕМПІОН 
УКРАЇНИ З ДВОРОВОГО ФУТБОЛУКиїв

Асоціація дворового 
футболу на новому 
підйомі. Відтeпeр нe 

тільки дорослі чоловіки 
та молодь виборюють 
кубки у змаганнях під ї ї 
eгідою. 

У Києві минулого тижня на 
чeмпіонаті України, який в дні 
фіналів жіночої та чоловічої Ліги 
чeмпіонів проводила Федерація 
дворового футболу України та 
Міністерство молоді та спорту 
України, збірна Волинської об-
ласті стала чeмпіоном.

Наш край представляла ко-
манда Забороля з Луцького ра-
йону. 

Голова асоціації Микола Озюк 
і тренер юнаків Петро Петров 

Росіяни водять бика за роги, тягнучи час і 
боячись пeрeмоги Усика

Волиняни зловили у Дніпрі 
вeлику колeкцію мeдалeй

volynnew
s.com

клуб «Воїн»

Змагання відбудуться 
6-7 липня 2019 року

Вихованці клубу «Воїн»

Італія

Захисник «Парми» Алессандро Лука-
реллі оголосив про завершення кар’єри. 
Здавалося б, нe новина. Цього року за-
кінчили з футболом або полишили свої 
клуби й більш імeниті гравці. Алe випадок 
із Лукарeллі особливий. Таких титанів-
однолюбів тeпeр нeбагато у футболі.

«Я пишаюся тим, що був капітаном цієї 
прекрасної команди, одягав цю чудову 
футболку, був одним з вас», – сказав 40-
річний Лукареллі на церемонії святкуван-
ня виходу команди в Серію А.

«Парма» вивела з обігу 6-й номер, під 
яким виступав захисник, на знак подяки й 
визнання заслуг перед клубом.

А всe чeрeз тe, що Лукареллі виступав 
за «Парму» з 2008 до 2018 року. Алессан-
дро залишився в клубі після того, як коман-
да понизилася в четвертий італійський ди-
візіон через банкрутство, й допоміг клубу 
повернутися в еліту італійського футболу 
протягом трьох років.

Цe було справжнє диво – виграти за три 
роки три різні дивізіони італійського фут-
болу й піднятися в eліту після банкрутства.

Лукарeллі з’явився у «Пармі» в 2008 
році й відразу допоміг команді вийти із 
Серіі B у Серію A. Наступні шість років 
Алeссандро зіграв у команді у вищому ди-
візіоні, доки клубу нe настав кінeць.

Чeрeз борги пармeзанцям довeлося 
підійматися із самих низів. Алe Лукарeллі 
нe зрадив клубу, хоча його запрошували 
гранди італійського футболу.

Із 2015 до 2018 року Алeссандро по-
грав у Сeріях D, С, В, а в травні цього року 
повeрнувся у Сeрію А.

ЧИ БУДEШ ТИ ІЗ 
КОМАНДОЮ І В БІДІ, 

І В РАДОСТІ?

П’ЯТEРО ВОЛИНЯН ПРОБИЛИСЯ В НАЦІОНАЛЬНІ ЗБІРНІ

УСИК – ГАССІЄВ: МІСЦЕ 
ПОЄДИНКУ НЕ ВИЗНАЧEНО,
РОСІЯНИ НАПОЛЯГАЮТЬ НА ПРОВЕДЕННІ БОЮ В МОСКВІ

ЛОМАЧEНКО НE ПОСПІШАЄ ЗНАЙТИ 
ЧEРГОВУ «ГРУШУ» ДЛЯ БОЮ

привeзли до Києва хлопчаків, 
у яких нe було суттєвого досві-
ду участі в таких турнірах. Наші 
нe зганьбилися, а просто-таки 
знeсли усіх супeрників в аут.

У першому ж матчі проти 
Житомира волиняни дали зро-
зуміти, що приїхали нe подавати 
м’ячі. Перемога 6:0 здивувала 
багатьох глядачів та організато-
рів.

Далі були нe мeнш 
пeрeконливі звитяги над Запо-
ріжжям (3:0), Києвом (3:2), Дніп-
ром (7:1) та Лисичанськом (2:1).

У півфіналі Забороль розпра-
вився зі збірною Одеси – 4:0. 

У фіналі були однолітки з Ко-
валівки. Перемога 2:0 – і кубок 
їде на Волинь.

boxing.com

Збірна Волині – пeрeможeць чeмпіонату 
України з дворового футболу

США

Промоутер Василя Ломаченка скасував 
бій, ранішe призначeний на 25 сeрпня в Лос-
Анджeлeсі.

Український боксер, найімовірніше, прове-
де об’єднувальний поєдинок за версією WBA в 
легкій вазі раніше, ніж було заплановано.

Промоутер Боб Арум сказав, що після по-
вернення Ломаченка в США з України вони 
обговорять усі варіанти для наступного по-
єдинку, але 25 сeрпня Василь битися нe будe. 

Після перемоги над Лінаресом він полетів 
в Україну, і стратeгія провeдeння поєдинків 
визначиться після його повернення в Калі-
форнію.

Ломаченко відмовився від чемпіонсько-
го пояса WBO у другій напівлегкій вазі й 
продовжить кар’єру в легкій вазі. Команда 
Ломачeнка впeвнeна, що у цьому дивізіоні в 
них більшe шансів знайти гідних супeрників.

Відмовившись від титулу WBO в другій на-
півлегкій вазі, українeць залишився в легкій 

Великобританія

У Лондоні відбулася конференція Всесвіт-
ньої боксерської суперсерії, на якій очікува-
лося, що організатори визначаться з датою 
і місцем проведення фінального поєдинку 

WBSS між Олександром Усиком і Муратом Гас-
сієвим. Проте у Федерації боксу Росії заяви-
ли, що їм не вдалося досягти домовленості зі 
Всесвітньою боксерською суперсерією.

«З жалем хочу повідомити, що оголошен-
ня дати та місця проведення фінального бою 
суперсерії Гассієв – Усик не відбудеться. Нам 
не вдалося поставити крапку в домовленос-
тях із Всесвітньою боксерською суперсерією, 
переговори продовжаться наступного тиж-
ня», – прокувікав кeрівник російського боксу, 
пояснюючи чeрговий зрив пeрeмовин.

Можна припустити, що російська сторона 
наполягає на проведенні бою в Росії, а орга-
нізатори не погоджуються, спираючись на 
катeгоричну відмову Олександра Усика бок-
сувати на території РФ. 

Раніше повідомлялося, що бій Усик – Гассі-
єв пройде 21 липня в Джидді (Саудівська Ара-
вія), де й було заплановано спочатку.

Дніпро

17-23 травня в Дніпрі відбувся 
чемпіонат України з веслування на 
байдарках і каное серед юніорів 
2000-2001 рр. н. та молоді до 
23 років. Волинська область 
виборола четверте місце серед 
молоді та п’яте серед юніорів (27 
команд-учасниць). Каноїсти Волині 
принесли в загальну скарбничку 
23 нагороди різного ґатунку.

Чемпіонат став ще одним етапом відбору 
для участі в чемпіонаті Європи у категоріях 

«Молодь» та «Юніори», який відбудеться в 
місті Ауронцо-ді-Кадоре (Італія). За підсум-
ками змагань у веслувальному Євро-2018 ві-
зьмуть участь: «Молодь» – Віктор Свиридюк, 
«Юніори» – Ілона Грабовець, Павло Семенюк, 
Павло Борсук та Олександр Яцюк.

Золоті нагороди завоювали Віктор Свири-
дюк в каное-двійці на дистанціях 1000 і 500 м 
та в каное-четвірці на дистанції 200 м разом 
з Богданом Чабаном, Сергієм Семенюком та 
Олександром Яцюком. Богдан Чабан фінішу-
вав першим на дистанції 200 м в каное-двійці, 
а Назар Остапчук з Антоном Киселем – у 
каное-четвірці.

kovelrada.gov.ua

Красива казка скінчилася – мавр зробив 
свою роботу і пішов на футбольну пeнсію

calcio.it

вазі, де він у першому ж бою завоював титул 
WBA, нокаутувавши Хорхе Лінареса у Нью-
Йорку в ніч на 13 травня. 

Ломаченко виграв титул WBO у другій на-
півлегкій вазі в червні 2016 року, нокаутував-
ши Романа Мартінеса. Пізніше українець про-
вів чотири успішні захисти пояса.

segodnya.ua

Василь Ломаченко не буде 
проводити поєдинків цього літа

М
икола О

зю
к
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Неможливо – це лишень гучне слово, за яким ховаються маленькі люди. Мухаммед Алі

Карта корупційної 
футбольної 
України від МВС

  Іван БОГДАНОВИЧ
Київ

ТРІУМФ ПЕРШОЇ ЛІГИ
«Полтава» й «Десна» вийшли в УПЛ, 

і це означає, що три клуби з Першої ліги 
зіграють у наступному сезоні УПЛ. У сти-
кових матчах полтавчани в додатковий 
час обіграли «Чорноморець» (3:0), а 
чернігівці розгромили «Зірку» (4:0).

Імовірно, УПЛ в наступному сезо-
ні буде представлена відразу трьома 
клубами, які виступали в Першій лізі у 
минулому сезоні. «Арсенал-Київ», здо-
бувши перемогу в чемпіонаті, безпосе-
редньо вийшов в еліту.

Для того щоб зіграти у наступному 
сезоні в українській Прем’єр-лізі, коман-
ди мають отримати атестати, що дають 
право на участь в турнірі. Примітно, що 
у минулому сезоні «Десна» теж гаранту-
вала вихід в УПЛ, але їй атестат не вида-
ли, в результаті чого це право отримав 
«Верес».

Раніше також повідомлялося, що в 
наступному сезоні замість рівненсько-
го клубу участь в елітному дивізіоні 
чемпіонату України візьме ФК «Львів». 
«Верес», своєю чергою, посяде місце 
львів’ян у другій лізі.

Повний список учасників УПЛ на-
ступного сезону такий: «Шахтар», 
«Динамо», «Ворскла», «Зоря», «Маріу-
поль», «Львів», «Олександрія», «Олім-
пік», «Карпати», «Арсенал-Київ», «Дес-
на», «Полтава».

ШОВКОВСЬКИЙ 
СУДИТЬСЯ З 
КОЛИШНЬОЮ 
ДРУЖИНОЮ ЗА 
ЕЛІТНУ ЗЕМЛЮ

Легендарний воротар «Динамо» 
Олександр Шовковський судиться з ко-
лишньою дружиною через землю біля 
Буковеля. 

Ольга Альонова подала на СаШо до 
суду через земельні ділянки біля курорт-
ного Буковелю. Справу буде розглянуто 
в Яремчанському міському суді.

Альонова просить суд визнати, що 
вони з Шовковським проживали одні-
єю сім’єю, і поділити між ними чотири 
земельні ділянки в Поляниці, загальна 
площа яких становить 0,7 га.

Вона обґрунтовує свої претензії тим, 
що в 2005 році уклала з екс-голкіпером 
«Динамо» церковний шлюб. У 2006-му 
Шовковський придбав ці земельні ді-
лянки, але приховав від Альонової цей 
факт, а зараз уникає поділу майна, при-
дбаного спільно.

Повідомляється, що в 2017 році 
Олександр Шовковський намагався 
продати ці земельні ділянки. Наразі на 
них накладено арешт до закінчення 
розгляду.

Пара розійшлася в 2015 році.

ФОРВАРД ЗБІРНОЇ 
НІГЕРІЇ ВИКУПИВ З 
ТЮРМИ 40 УВ’ЯЗНЕНИХ

Нападник московського ЦСКА і збір-
ної Нігерії Муса посприяв звільненню з 
тюремного ув’язнення 40 своїх співвіт-
чизників. 

Форвард зв’язався з тюремни-
ми чиновниками і з’ясував, що група 
ув’язнених потрапила за ґрати за не-
сплату боргів. Дізнавшись це, футболіст 
зглянувся над бідняками й погодився 
виплатити за них борги, а також допоміг 
нужденним продуктами.

Муса давно провадить на батьківщи-
ні активну благодійну діяльність. Футбо-
ліст співпрацює з фондом Healing Little 
Hearts, надаючи допомогу нігерійським 
дітям з хворобами серця, організовує 
футбольні турніри й регулярно поста-
чає їжу малозабезпеченим сім’ям.

Муса минулий сезон починав в 
«Лестері», але в січні на правах оренди 
повернувся в ЦСКА. Ахмед Муса потра-
пив у розширену заявку збірної Нігерії і 
може зіграти на чемпіонаті світу в Росії.

поповнення

гол у свої ворота

футбол – це не тільки перемоги

легкі гроші

на найвищому рівні

Київ

Минулого тижня, 
за три дні до 
фінальних 

матчів Ліги чемпіонів, 
відбулася перша в історії 
України спецоперація 
правоохоронних органів 
у справі договірних 
матчів такого масштабу. 
Сорок обшуків у дев’яти 
областях України. 
Масштаб неймовірний. 
У відеопрезентації МВС 
йдеться про 57 епізодів 
злочинів, більш як 328 
причетних осіб. Фігурують 
35 футбольних клубів, 
5 злочинних груп. 
Підозрюють гравців, 
тренерів, арбітрів, 
президентів клубів.

У ЗМІ показано затримання 
арбітра Олександра Солов’яна, а 
також у відео МВС є два епізоди, 
де адміністратор «Миколаєва» та 
президент «Сум» саме цьому ар-
бітру передавали хабарі.

ЧОМУ НІКОГО НЕ 
ЗААРЕШТОВАНО?

Зараз уже пізно це обговорю-
вати, але одна з головних проб-
лем у розслідуванні футбольної 
корупції полягає в тому, що вона 

МАСОВА ОБЛАВА МВС 
ЩОДО ДОГОВІРНИХ МАТЧІВ: 
ЩО ЦЕ БУЛО Й НАВІЩО

знову за старе

(футбольна корупція) проходить 
як легкий злочин у Криміналь-
ному кодексі України (ст. 368-3 та 
369-3). За цією статтею дуже важ-
ко проводити суттєві слідчі дії 
для збирання доказової бази.

Якщо ми хочемо отримати 
такі ж результати, як у Польщі, 
Італії або навіть Білорусі, потріб-
но внести зміни до цих статей, які 
називають «законом Павелка». 
Йдеться також про вироки судів, 
які, як ми знаємо, були до цього 
часу тільки у вигляді штрафів 
8-10 тисяч гривень.

ЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ 
СПЕЦОПЕРАЦІЇ?

У потенційних підозрюваних 
вилучено телефони, комп’ютерну 

ПОРОЖНІЙ ТРОН МАДРИДА

ЯК КИЇВ ПРИЙНЯВ 
ФІНАЛ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ

ЩО ДАЛІ?
Можна зрозуміти невдово-

лення великої кількості вболі-
вальників результатами облави. 
Нікого не заарештовано та не 
посаджено красиво за ґрати. Але 
як було зазначено вище, на за-
ваді цьому – «легкість» статті. Все 
найцікавіше – попереду. Інфор-
мацію з вилучених електронних 
носіїв, гроші та все інше буде до-
дано до справ. Кожного з 328 або 
більше фігурантів було або буде 
допитано.

Кожен з епізодів (МВС по-
відомило про 57 епізодів злочи-
нів) буде розглянуто окремо та 
передано в суд, по кожному буде 
ухвалено судове рішення.

Або вдасться довести вплив 
певних людей на футбольні ре-
зультати, або ні. Фігурантам сві-
тить або до трьох років позбав-
лення волі, або штраф.

Інша частина справи – фут-
больне покарання. Тут можуть 
бути санкції для клубів, керівни-
цтва та гравців – забрання очок, 
переведення в нижчу лігу, забо-
рона провадити футбольну ді-
яльність.

А ще це чудовий меседж для 
молодих футболістів, які раніше, 
можливо, не розуміли, що може 
прийти покарання за незаконні 
дії.

Карта корупційної 
футбольної 
України від МВС

футболььнанн  корупція) проходить 
техніку. Вміст цієї техніки може 
допомогти з доказовою базою 
футбольних злочинів. Серед зна-
хідок можуть бути й певні суми 
грошей, походження яких, мож-
ливо, потрібно буде пояснити 
фігурантам справи.

На карті не було «Маріупо-
ля» та «Вереса» й були клуби, на 
які раніше не падала підозра. Є 
клуби, які обурюються тим, що 
потрапили в список. Можливо, 
диму без вогню не буває.

Більшість ЗМІ кажуть, що 
роль керівників ФФУ є мінімаль-
ною. Всю роботу, розслідування 
та слідчі дії провело МВС, а саме – 
Департамент захисту економіки 
Національної поліції України.

m
vs.gov.ua

причиною від’їзду з «Реала» можуть стати не 
гроші.

Кріштіану переїхав до «Реала» з «Манчес-
тер Юнайтед» у 2009 році. Він є рекордсменом 
за кількістю голів за королівський клуб – 450 
забитих м’ячів у 438 матчах. Минулого літа 33-
річний португалець також казав, що може за-
лишити «Реал» через проблеми з іспанськими 
податківцями.

Роналду з «Реалом» утретє поспіль ви-
грав Лігу чемпіонів. Для самого португальця 
це вже п’ятий тріумф у турнірі (чотири з «Реа-
лом» та один із «Манчестер Юнайтед»).

uefa.com

П’ятірка від КріРу

РОНАЛДУ ВП’ЯТЕ ВИГРАВ ЛІГУ ЧЕМПІОНІВ
І НАТЯКНУВ, ЩО ПІДЕ З «РЕАЛА»

Зірка «Реала» та світового футболу 
Кріштіану Роналду після перемоги в Києві 
сказав, що найближчими днями розповість 
про своє майбутнє в королівському клубі.

Роналду сказав, що не може гарантува-
ти продовження кар’єри в Мадриді. Ця за-
ява спричинила паніку серед вболівальників 
вершкових.

Нападник уже встиг пошкодувати про ці 
слова, але відзначив, що був чесним. Крішті-
ану перепросив за сказане, але й не спрос-
тував слова про можливий відхід з Мадрида. 
Форвард пообіцяв розповісти деталі впро-
довж наступного тижня.

Роналду повідомив, що йому є що сказати, 
просто зараз не той момент. Він уточнив, що 

Ми дуже гідно 
впоралися з 

проведенням фіналу 
Ліги чемпіонів. У столиці 
зробили все, аби 
вболівальникам обох 
команд було комфортно. 
І навіть побоювання 
щодо проблем з 
доступом до стадіону 
так і залишилися лише 
побоюваннями.

Кличко сказав, що Київ упо-
рався. Президент УЄФА теж по-
хвалив місто. Представники 
УЄФА продемонстрували україн-
цям, як потрібно усе спланувати, 
аби уникнути черг на вході та не-
задоволених відгуків відвідува-
чів. Тепер цей досвід залишиться 
в Україні, що мало б позитивно 
вплинути на майбутні великі мат-
чі на НСК «Олімпійський».

ПЕРЕСУНУЛИ КОРДОН 
ПОЛІЦІЇ ПОДАЛІ ВІД 
СТАДІОНУ

Першу лінію контролю, де по-
ліціянти перевіряють вміст сумок 
та вперше дивляться вхідний кви-
ток, було продумано неймовірно 
грамотно. Зону для перевірки ор-
ганізували за метрів 300-400 (по-
різному з різних боків) від безпо-
середнього входу на стадіон.

Тобто вдвічі-втричі далі, ніж 
на матчах «Динамо» та збірної. Це 
насамперед дозволило уникнути 
тисняви між кордоном поліціян-
тів та входом на стадіон.

ПЕРЕКРИЛИ МАЙЖЕ 
УВЕСЬ ЦЕНТР МІСТА

Від Майдану Незалежності й 
аж до Палацу «Україна» Київ на 
один день перетворився на пі-
шохідне місто. Зрозуміло, це ста-
ло реальністю завдяки тому, що 
фінал припав на вихідний. З цієї 
ж причини, наприклад, «Динамо» 
не може мріяти про подібне пе-
рекриття вулиць під єврокубкові 
матчі.

Перекриття вулиць дозво-
лило вболівальникам не заду-
муватися про те, як дістатися до 
стадіону: рухатися було легко й 
комфортно.

Очевидно, вивіски з підказ-
ками створені для полегшення 
життя іноземних уболівальників, 
які вперше опинилися в Києві. 
Звучить смішно, але на матчі 
української збірної або «Динамо» 
потрібно впроваджувати подібну 
систему навігації.

НА ВХОДІ НЕ 
ПЕРЕВІРЯЛИ 
ПАСПОРТИ

Складно сказати, чи зарахо-
вувати цей момент до мінусів. З 
одного боку, це полегшило життя 
вболівальникам і пришвидшило 
пропускну здатність при вході на 
стадіон. З іншого боку, люди готу-
валися до перевірок і брали з со-
бою паспорти, а вони виявилися 
непотрібними.

Можливо, на якихось вхо-
дах стюарди звіряли ім’я в пас-

порті та квитку, але це не було 
обов’язково, про що свідчать 
слова тих, хто потрапляв на ста-
діон. З п’ятнадцяти опитаних 
фанів у жодного не перевірили 
паспорт.

ЛОЖКА ДЬОГТЮ
Ідеальні враження від фіналу 

все-таки було трохи зіпсовано на 
останній хвилині, коли на поле 
увірвався вболівальник. Він зі-
рвав останню атаку Мадрида і, 
можливо, не дав забити Кріштіа-
ну Роналду, який вже заніс ногу 
для удару в незахищений кут 
воріт суперника. Парадоксально, 
але вибіг цей фанат саме з боку 
«Реала».

Стюарди якимось чином до-
зволили йому проскочити й до-
бігти на поле. Чому так сталося? 
Напевне, це були розслабленість 
і недооцінка мадридців. На бік 
«Ліверпуля» відправили куди 
більше стюардів, було організо-
вано навіть два кордони «людей 
в зеленому». З протилежного 
боку подібного скупчення охо-
рони не було.

Окремо варто згадати також 
про фактор вболівальників. Ні-
коли раніше НСК «Олімпійський» 
не був заповнений ущерть ще за 
добрих півгодини до матчу. Укра-
їнські фани в цей час зазвичай 
лише підтягуються до стадіону, що 
також провокує тисняву і затори. 
Цього разу все було по-іншому, 
тому вчитися мають не лише пра-
цівники «Динамо» та ФФУ, але й 
звичайні вболівальники.

uefa.com

Божевільний гол Бейла у Києві
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У дитинстві хлопчикам не дають гра-
тися ляльками, а дівчаткам – машинками. 
Тому, виростаючи, дівчатка люблять ката-
тися на крутих тачках, а хлопчики – грати-
ся дівчатками.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дружина скаржиться чоловікові:
– Чому завжди все не так, як я хочу?
– А що ти хочеш?
– Ну, я не знаю...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

У серіалах: пішла з дому, переїхала в 
іншу країну, знайшла любов і покликання 
в житті. 

У житті: пішла з дому, зголодніла, по-
вернулася.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Семене Марковичу, шо мені робити? 
Моя Сарочка хоче від мене сексу щодня. А 
я таки у віці...

– А шо я вам казав, Науме Ароновичу: 
не беріть у дружини молоденьку і страш-
неньку. Ніхто вам з нею не допоможе...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Учора мені зателефонували зі школи і 
сказали: «Ваш син постійно бреше». 

Я відповів: «Скажіть йому, що в нього 
добре виходить, у мене немає сина».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ніч, бруд, туман, сльота. Їде чоловік на 
фурі. Бачить – «Запорожець» на узбіччі сто-
їть і на повній швидкості буксує. Чоловік 
думає: «Зупинюся, допоможу». Зупинився, 
підходить до «Запорожця», двері відчиняє:

– Чоловіче, тобі допомога потрібна? 
Той на нього подивився – і знепри-

томнів. Водій фури його швидко до себе 
у кабіну – і в найближчу лікарню. Лікарям 
його віддав і пішов у машину. Завів, сидить, 
курить і думає, чого ж той чоловік у «Запо-
рожці» знепритомнів? Заглушив машину, 
пішов знову до лікарні. Заходить у палату 
і питає:

– Ти чого знепритомнів, я ж допомогти 
хотів?

– А ти прикинь: ніч, туман, бруд навколо, 
я жену 120 км, а тут ти двері відчиняєш...

№

Жартівливий гороскоп на 31 травня – 6 червня
Овен (21.03 – 20.04)
Григорій Пустовіт 
29 березня 1960 р.
Секретар Луцькради, 
в. п. міського голови Луцька
Сказавши «А», мізкуватимете, 
як сказати «Б». Хтось уже 
кличе вас у лави опозиції 

злу, але зорі вважають, що ліпше синиця в 
руках, ніж терновий вінок гнаного владою 
у небі. Задля тренування для майбутньої 
роботи сходите до цирку.

Телець (21.04 – 21.05)
Світлана Мишковець 
4 травня 1961 р.
Заступник голови Волинської 
облдержадміністрації 
Вашим звітом вдовольнилися 
усі начальники. Тепер мусите 
визначатися, кого з них 

любитимете дужче. Зорі радять поглянути на 
календар, щоб визначити, коли буде нагода 
відкривати людям очі. Скоро почнуться 
городи, а тому сміливо плануйте відпустку. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Ігор Ярмольський 
4 червня 1967 р.
Голова Луцької райдержадміністрації
Утаємничити плани не вдалося 
і ви стали передбачуваним. За-
телефонуйте тролейбусникам, 
вони підкажуть, як діяти далі. 

Зорі радять придбати книжку з нумізматики, 
щоб не плутати гривні з євро. Вас просити-
муть у весільні генерали кілька сильних світу 
цього. Вибирайте, доки є можливість.

Рак (22.06 – 23.07)
Віталій Кварцяний 
19 липня 1953 р.
Голова Федерації футболу Волині, 
депутат Волиньради
Вас узялися нахвалювати 
навіть учорашні недруги. 
Рентабельність нового 

проекту на нулі, але назад ходу немає. 
Інтриги та нервозність на роботі згладять 
домашні, за якими ви, мов за кам’яною 
стіною. 

Лев (24.07 – 23.08)
Лілія Кревська 
28 липня 1968 р.
Голова Іваничівської 
райдержадміністрації
Вам насниться сон, у якому 
будете царицею поліщуків. 
Разом із туземним вождем 

відкриватимете школу, а на груди вам 
нового ордена почеплять. Зорі радять 
прокидатися обережно, без горнів та 
барабанів.

Діва (24.08 – 23.09)
Ігор Муковоз 
25 серпня 1971 р.
Член виконкому Луцькради
Сприятливий час для початку 
нової справи і розставляння 
крапок над і у справах давніх. 
Відпустіть чужі помилки, 

не акцентуйтеся на них. З’явиться нагода 
блиснути талантами, виявити всі свої 
здібності. 

Терези (24.09 – 23.10)
Світлана Савчук 
6 жовтня 1970 р.
Начальник ГУ Державної 
фіскальної служби в області
Психологічні навички 
допоможуть у важливій справі 
збирання і роздавання слонів. 

Зможете довести професійність у важливому 
проекті. Стриманість і загадковість 
сподобаються прихильникам. Чекайте на 
розкішний подарунок від вдячних платників.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Ігор Прокопів 
24 жовтня 1972 р.
Заступник міського голови Ковеля
Ви так міцно тримаєтеся 
на ногах, що стали надто 
впевнені у власних силах. 
Вашу усмішку неодмінно 

зіпсують. Будьте готові, що прийдуть і ті, хто 
клікає про вас «Не подобається!». Витівки 
недоброзичливців сприймете з гумором.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Ігор Палиця 
10 грудня 1972 р.
Голова Волиньради, 
засновник Фонду «Тільки разом»
Ідеальний час для творчості. 
Сни підкажуть шляхи зцілення 
від моральної задухи. Зорі 

бачать вас в інших сузір’ях та гороскопах. 
Цього тижня доведеться зробити кілька 
важливих виборів. Варто радитися із 
найближчим оточенням.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Анатолій Грицюк 
2 січня 1955 р.
Депутат Волиньради
Відірвіть голову своїм 
іміджмейкерам. Якби ви їх 
так довго не знали, можна 
було б подумати, що вони на 

зарплаті у ваших ворогів. Почніть наставляти 
роги ворогам не тільки вві сні. Час подбати 
про запасні аеродроми. Можете надіслати 
резюме в естрадно-циркове училище. 

Водолій (21.01 – 19.02)
Олександр Вовченко 
17 лютого 1991 р.
Начальник патрульної 
поліції Волині
Добропорядні співгрома-
дяни приходитимуть до 
Водоліїв у нічних жахіттях. 

Наче зомбі, звиватимуться у думках їхні 
прохання-заклинання: «Забери з вулиць 
гульвіс і дебоширів, припаркуй автоандонів 
правильно!». 

Риби (20.02 – 20.03)
Петро Саганюк 
8 березня 1950 р.
Міський голова 
Володимира-Волинського
Замріть і лежіть. Ваші 
«любі друзі» та опоненти 
самі наскочать. А ви їх під 

монастир підведете. Якщо насниться 
буханець хліба, через місяць до вас 
приїдуть або свати, або пекарі.

ДУМАТИ 
ЗАВЖДИ 
КОРИСНО

ЛУЦЬК НАЙШВИДШЕ 
РОЗВИВАВСЯ У 1970-Х

колесо історії

У сімдесяті роки в 
Луцьку відбувся 
бум – розбудова 

промислових районів, 
великих фабрик, 
заводів, створення цілих 
житлових кварталів, 
суттєве зростання 
кількості жителів, 
бурхливий розвиток 
транспорту. Десятиліття, 
що починалося, давало 
міським стратегам великі 
надії на те, яким же 
буде Луцьк тогочасного 
майбутнього. 

І цей розвиток мав підкріплю-
ватися певною економічною осно-
вою. Перш за все це були заводи 
всесоюзного значення. У 1973 році 
в Луцьку здали першу чергу заводу 
синтетичних шкір, де використову-
вали нову на той час технологію ви-
робництва. Першу продукцію в 1972 
році дав пластмасовий завод. А піз-
ніше – шовковий комбінат і підшип-
никовий завод. Збудували і менші 
заводи. Все це давало суттєвий обо-
рот продукції. Рухати це мали живі 
люди. За десятиліття сімдесятих на-
селення Луцька збільшилося майже 
в півтора раза. З 93 до 137 тисяч. 

Усю цю неймовірну масу тре-
ба було якось перевозити зранку 
на заводи, а ввечері – додому чи в 
кіно. На початку сімдесятих у Луць-
ку з’явилася новинка – тролейбус. 
Перший рейс відбувся 8 квітня 

1972 року. В архітектурі тогочас-
ного міста відбувався перехід до 
комплексної забудови. Однією з 
особливостей такого будівництва 
стало явище так званого типового 
проекту. 

Важливою особливістю архі-
тектури сімдесятих стало вико-
ристання білої силікатної цегли. 
Вона мала високу якість облицю-
вання, тому будинки з неї вже не 
штукатурили, а залишали прос-
то білими. Першим білим райо-
ном Луцька став відомий тепер 
33-й. Тут же архітектори задіяли 
уяву – вони запроектували части-
ну району у вигляді сотів уздовж 
теперішніх проспектів Молоді та 
Соборності. Це був абсолютно 

новаторський крок.
Другою величезною містобу-

дівною акцією стало проектуван-
ня та будівництво району Гнідава. 
Будівництво підшипникового за-
воду всесоюзного значення ви-
магало і розбудови міської інф-
раструктури поряд.  У 1972 році 
у волинському філіалі всесоюз-
ної проектувальної організації 
«Діпромісто» розробили проект 
забудови району на землях ко-
лишнього села Гнідава. Проектна 
чисельність району – 48-50 тисяч. 
Фактично, у сімдесятих роках збу-
дували і Театральний майдан. Усі 
ці зміни на «будівельному облич-
чі» Луцька показують, наскільки 
бурхливим був той час.

Леонід Н
ейм

арк

Розбудовують радянський Луцьк

  Федір МАКІВЧУК

Сімейство любителя 
автотуризму, їдучи 

влітку на море, зупинилося 
в готелі «Зелений гай» на 
ночівлю. 

От батько і каже вісімнадцяти-
річному Жоржику, студентові філо-
софського факультету, флегматику і 
мислителю: 

– Ми з мамою переночуємо в 
готелі, а ти, синку, лишишся на ніч у 
машині. Тільки не спи, Жоржику, бо 
тут, кажуть, вештаються такі худож-
ники, що на ходу підметки рвуть. 
Виспишся завтра дорогою. 

– Добре, татку, я не засну, буду 
собі думати. 

Десь опівночі батько підходить 
до вікна й гукає: 

– Жоржику, ти не спиш? 
– Я не сплю, татку. 
– А що ти робиш? 
– Думаю собі. 
– Про що ж ти думаєш? 
– Думаю, чи доїдемо завтра до 

Одеси. 
– Ну, добре, думай собі, тільки 

не спи. 
Десь за годину батько знову 

коло вікна. 
– Жоржику, ти не спиш? 
– Я не сплю, татку. 
– А що ти робиш? 
– Думаю собі. 

– Про що ж ти думаєш зараз? 
– Думаю, яка тепер може бути 

температура води в Чорному морі. 
– Добре, думай собі далі, тільки 

не спи. 
На світанку батько знову гукає 

з вікна: 
– Жоржику, ти ще не заснув? 
– Ні, татку. 
– А що ти робиш? 
– Думаю собі. 
– А про що ж ти зараз думаєш? 
– Думаю, чи заїдемо завтра до 

Одеси. 
– А чому ж знову про це дума-

єш? 
– А вночі, татку, хтось усі чотири 

скати з нашої «Волги» зняв.

caricatura.ru
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ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року 
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Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», 
Львівська область, Яворівський район, 
с. Рясна-Руська, вул. Свободи, 5. 
Обсяг – 6 друк. арк. Замовлення: 25975.
Наклад – згідно із замовленням.

31 травня – Андрій, Олександра, 
Фаїна, Юлія, Петро, Павло, Денис, 
Клавдія, Василь, Федір, Давид, 
Богдан, Юліан, Христина, Лев
1 червня – Іван, Сергій, Корній, 
Гнат, Дмитро, Матвій, Митрофан, 
Анастасія, Віктор, Григорій, 
Максим, Микола
2 червня – Олексій, Тимофій, 
Олександр, Осип
3 червня – Костянтин, Олена, 
Федір, Кирило, Ярослав
4 червня – Дмитро, Іван, Яків, 
Василіск, Володимир, Данило, 
Макар, Софія, Захар
5 червня – Леонтій, 
Михайло, Андрій, 
Микита, Єфросинія, 
Сергій, Василь, 
Роман, Севастіан, 
Марія, Адріан, Борис, 
Геннадій, Панас
6 червня – Геннадій, 
Стефан, Мелентій, 
Іван, Семен

31 травня – Андрій, Олександра, 
Фаїна Юлія Петро Павло Денис

іменинники тижня

ир, Данило,,,,,,  
р
, 

ис,

й,

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 24 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 31 травня – 6 червня

Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

ТРИВАЄ ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТАПЕРЕДПЛАТА
ТИЖНЕВИКА ТИЖНЕВИКА 

98008Передплатний індекс
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3 місяці –  52,8852,88 грн

6 місяців – 97,1697,16 грн

9 місяців –   141,44141,44 грн

12 місяців – 185,72185,72 грн

У травні 1929 року 
на екрани вийшов 
«Продавець з 

ярмарку». Це був 
дев’ятий за рахунком 
мультфільм про Міккі 
Мауса, але перший, 
в якому мишеня 
заговорило. 

До цього актор, що озвучу-
вав персонажа, використовував 
лише звуки – свистіння, сміх, плач 
та інші інтонації.

Режисерами стрічки виступи-
ли американські мультиплікато-
ри Волт Дісней та Еббі Айверкс. 

Компанію Міккі в дев’ятій серії 
склали кіт Ніпп, корова Кларабель 
та кохана Міккі – Мінні Маус. Сло-
ва, які вимовив Міккі Маус впер-
ше, були «Хот-доги, хот-доги».

Перший анімаційний фільм 
з Міккі вийшов у 1928 році. До 
1947 року персонажа озвучував 
Волт Дісней, але через хроніч-
ний кашель внаслідок куріння 

мультиплікатор був змушений це 
припинити.

Прем’єра анімаційного філь-

му «Міккі Маус у божевільному 
літаку» студії Волта Діснея відбу-
лася у квітні 1928 року. Тоді впер-

ше мишенятко побачили глядачі. 
Воно мало нагадувало відомий 
нині образ. Міккі Мауса створили 
як заміну Кролику Освальду, пра-
ва на якого Волт Дісней втратив 
через необачність. Зараз це лого-
тип корпорації Діснея. 21 травня 
1928 року Волт Дісней отримав 
патент на монопольне викорис-
тання образу Міккі Мауса, голов-
ного персонажа свого найуспіш-
нішого на той час мультфільму.

МІККІ МАУС ЗАГОВОРИВ 
МАЙЖЕ 90 РОКІВ ТОМУ 

num
rush.nl

Перший анімаційний фільм 
з Міккі вийшов у 1928 році



Сьогоднішній день обміну або поверненню не підлягає. Воррен Баффетт
www.volynnews.com
Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й

POST SCRIPTUM24 www.volynnews.com№ 21 (120)  31 травня 2018 року

дивина

загублені в морі

ЯК ПЕРУКАРКА 
ПОДОЛАЛА 
ЗВУКОВИЙ БАР’ЄР 
НА ЛІТАКУ
Першою жінкою в світі, що 
подолала звуковий бар’єр 
на літаку, стала американка 
Жаклін Кокран. Це сталося 
18 травня 1953 року. Вона 
розігнала реактивний літак до 
швидкості 1043,79 км/год над 
озером Роджерс Драй у штаті 
Каліфорнія.

Жаклін народилася 11 травня 
1906 року. Зовсім юною вийшла за-
між і в 14 років народила сина. Через 
кілька років розлучилася й поверну-
лася до батьків. Її син загинув у чоти-
рирічному віці. Вона влаштувалася 
працювати перукарем. Незабаром 
жінка зустріла Флойда Одлума, од-
ного з найбагатших людей Америки, 
і вийшла за нього заміж.

Одного разу політавши в літаку, 
Жаклін захопилася польотами і за 
три тижні опанувала аероплан. Че-
рез два роки отримала професійну 
ліцензію пілота. У передвоєнні роки 
Жаклін багато літала, брала участь в 
десятках авіаційних гонок.

У роки війни Кокран вступи-
ла в резервну організацію жінок-
льотчиць і в кінці війни очолила її. 
Вона брала участь у підготовці со-
тень льотчиць для жіночої служби 
повітряних сил. У 1948 році Жаклін 
перевели в резерв ВПС США, де вона 
дослужилася до звання полковника.

Кокран стала першою у США 
жінкою, яка здійснила політ на ре-
активному літаку. 18 травня 1953 
року вона стала першою жінкою, 
що перевищила в польоті швидкість 
звуку. Своїми успіхами зобов’язана 
видатному льотчику Чарльзу Йеге-
ру. Також вона стала першою жін-
кою, яка перетнула Атлантику на 
бомбардувальнику, першою жін-
кою, яка здійснила посадку за при-
ладами, першою жінкою, яка взяла 
участь в престижній трансконтинен-
тальній гонці. Та єдиною жінкою-
президентом Міжнародної авіацій-
ної федерації.

У 1960-х роках Жаклін Кок-
ран стала спонсором програми 
«Меркурій-13», яка розглядала мож-
ливість участі жінок в космічних по-
льотах. Але після польоту Валенти-
ни Терешкової Кокран відмовилася 
працювати в цьому напрямку.

Жаклін Кокран померла у сво-
єму будинку в Індіо 9 серпня 1980 
року. Похована на цвинтарі Долини 
Коачелла. Іменем Жаклін Кокран на-
звано аеропорт Індіо.

цікаво

КУДИ ПОДІЛИСЯ 
КОРАБЛІ-ПРИВИДИ 

У НОРВЕГІЇ ПІНГВІН СТАВ 
ГЕНЕРАЛОМ КОРОЛІВСЬКОЇ ГВАРДІЇ

П
О
ГО
Д
А

П
О
ГО
Д
А ЧЕТВЕР 31 ТРАВНЯ

+26 0C+15 0C

ДЕНЬНІЧ

П’ЯТНИЦЯ 1 ЧЕРВНЯ

+25 0C+17 0C

ДЕНЬНІЧ

СУБОТА 2 ЧЕРВНЯ

+27 0C+16 0C

ДЕНЬНІЧ

НЕДІЛЯ 3 ЧЕРВНЯ

+25 0C+17 0C

ДЕНЬНІЧ

ПОНЕДІЛОК 4 ЧЕРВНЯ

+27 0C+16 0C

ДЕНЬНІЧ

СЕРЕДА 6 ЧЕРВНЯ

+20 0C+16 0C

ДЕНЬНІЧ

ВІВТОРОК 5 ЧЕРВНЯ

+23 0C+18 0C

ДЕНЬНІЧ

Згідно з міфом 
про «Летючого 
голландця», 

вітрильник з проклятим 
капітаном буде 
поневірятися морями до 
другого пришестя Христа. 
Але є легендарні судна, 
які можна перехопити 
набагато раніше, пише 
Was.media.

Найвідоміші з кораблів-при-
видів – «Марія Селеста» і «Оранг 
Медан» – затихли на океанському 
дні. Перший 1872 року знайшли 
без екіпажу на борту, але з гро-
шима в каюті капітана, сервіро-
ваним столом у кают-компанії й 
недоторканими 1700 бочками 
коньячного спирту. Бригантину 
не стали списувати. Через багато 
років вона зазнала аварії біля бе-
регів Гаїті.

Голландський суховантаж 
«Оранг Медан» 1947 року отру-
їв свою команду. Ймовірно, що в 
трюмі перевозили хімічні речо-
вини, які при контакті з морською 
водою стали виділяти отруйні 
пари. Всі члени екіпажу, включаю-
чи пса, загинули. Коли військовий 
корабель спробував відбуксиру-
вати знахідку, судно вибухнуло і 
затонуло в Малаккській протоці.

Історія цих кораблів таємнича, 
але фінал її відомий. А от деякі суд-
на з порожніми каютами досі мо-
жуть дрейфувати між континента-
ми та наводити страх на моряків.

АРКТИЧНИЙ МОНСТР 
«БЕЙЧІМО»

Канадський пароплав заби-
рав хутра з поселень ескімосів на 
островах в Арктиці, коли у жовтні 
1931 року застряг в кризі непода-
лік від узбережжя. Екіпаж вибрав-
ся на сушу й знайшов тимчасовий 
притулок, де чекав на потепління.

Минуло вже понад місяць, 
коли після чергової снігової бурі 
моряки не побачили рідний силу-
ет. Корабель віднесло на 72 км від 
табору – його знайшов мисливець 
на тюленів. Корпус було пошко-
джено, і капітан вирішив, що все 
скінчено. Він розпорядився діста-
ти вантаж і залишив судно на по-
гибель у кризі.

Але «Бейчімо» не затонув, а ще 
40 років блукав уздовж північного 
узбережжя Канади. Його бачили 
команди інших кораблів, деякі на-
віть планували піднятися на борт 

Королівський пінгвін із 
зоопарку Единбурга 

став бригадним 
генералом Королівської 
гвардії Норвегії. Звання 
йому надали в ході 
урочистої церемонії, 
повідомляє BBC.

Пінгвіна звуть Нільс Улаф. Він 
провів огляд, в ході якого учасни-
ки Королівського единбурзького 
параду віддали йому честь, а ке-
рівник параду Девід Елфей приві-
тав його з підвищенням.

Це вже третій пінгвін з таким 
іменем із зоопарку Единбурга, 

який служить в Королівській гвар-
дії Норвегії та отримує там зван-
ня. До підвищення Нільс Улаф був 
почесним полковником гвардії та 
її талісманом. Крім цього, в 2008 
році його посвятили у лицарі.

За словами гвардійців, пінгвін 
упізнає військовослужбовців і зав-
жди радий їх бачити. Менше з тим, 
журналісти зазначали, що під час 
огляду сер Нільс Улаф строго ін-
спектує гвардійців у строю, як на-
лежить офіцеру.

Норвегія подарувала першого 
королівського пінгвіна зоопарку 
Единбурга в 1913 році. З 1972 року 

королівські пінгвіни із зоопарку 
Единбурга стають символами Ко-
ролівської гвардії Норвегії і отри-
мують військові звання щоразу, 
коли гвардія приїжджає в зоопарк 
із візитом.

Пінгвіна, якого обрали сим-
волом гвардії, традиційно нази-
вають Нільсом Улафом. Іменем 
Нільс вони зобов’язані колиш-
ньому гвардійцю Нільсу Егелієну, 
який поклав початок цій традиції 
та назвав першого пінгвіна на 
честь себе. Улафами їх назива-
ють на честь короля Норвегії 
Улафа V.

і відбуксувати додому, але побоя-
лись аварійного стану пароплава.

Остання достовірна інфор-
мація про «Бейчімо» датована 
1969 роком. У 2006 році уряд Аляс-
ки почав кампанію з пошуку судна, 
але вона не дала результатів. Од-
нак полярники стверджують, що, 
як і раніше, час до часу бачать 
його на горизонті.

«КОБЕНХАВН» З ДОЛЕЮ 
«ТИТАНІКА»

1921 року данський п’яти-
щогловий барк був третім за роз-
міром вітрильником у світі. Вва-
жався найнадійнішим: корпус з 
міцної сталі, дизель, електростан-
ція, електрифіковані лебідки для 
управління такелажем. «Кобен-

хавн» було побудовано в Шотлан-
дії для Східно-Азіатської компанії, 
він зробив кілька навколосвітніх 
подорожей, перевозячи вантаж та 
пасажирів.

14 грудня 1928 року з екіпажем 
з 61 моряка барк вийшов у рейс із 
Буенос-Айреса до Австралії, а за ві-
сім днів зв’язок з ним перервався. 
За корабель навіть пропонували 
винагороду, а на пошуки слідів ка-
тастрофи відправили кілька суден. 
Але все даремно. 

Причина зникнення «Кобен-
хавна» залишилася невідомою, 
але через два роки моряки бачи-
ли схожий п’ятищогловий бриг у 
Тихому океані. Ще за п’ять років 
на безлюдному острові Буве в Пів-
денній Атлантиці нібито знайшли 
пляшку з щоденником одного з 
членів екіпажу. Там ішлося, що ко-
рабель зіткнувся з айсбергом і мо-
ряки сіли в шлюпки. Ще через рік 
в африканській пустелі недалеко 
від узбережжя Намібії знайшли сім 
скелетів у формі торгового флоту 
Данії.

1959 року капітан голланд-
ського суховантажу «Страатен Ма-
гелхес» заявив, що ледве уникнув 
зіткнення з некерованим вітриль-
ником, на борту якого змогли про-
читати назву København.

НЕВЛОВИМА «ЛЮБОВ 
ОРЛОВА»

У 1970-ті роки двопалубний 
лайнер побудували в Югославії на 
замовлення Далекосхідного мор-
ського пароплавства СРСР. Суд-
но назвали на честь радянської 
актриси та використовували для 
круїзів і транспортування експе-
дицій до Арктики й Антарктики.

Після розпаду Союзу «Любов» 
орендували іноземці. Корабель 
мав лише 200 не надто комфорт-
них пасажирських місць, тож не 
був прибутковим. У січні 2013 року 
для розрізу на металобрухт його 
буксирували з Канади в Домініка-
ну. Кораблі потрапили в шторм, 
трос порвався. Некерована «Лю-
бов Орлова» без екіпажу, розпізна-
вальних знаків і ліхтарів відпливла 
в невідомому напрямку.

Навесні 2013 року корабель 
шукали біля берегів Ірландії, 
2014 року готувалися ловити в 
територіальних водах Великобри-
танії. У листопаді 2017 року черго-
ва сенсація – «Орлову» викинуло 
на берег Каліфорнії. Але новину 
швидко спростували. Це виявився 
перероблений в плавуче казино 
танкер «Монте-Карло».

Пінгвін – справжній талісман

expressen.se

На честь Жаклін Кокран 
названо кілька повітряних шоу

«Бейчімо» в доці, 1920 рік

П’ятимачтовий барк «Кобенхавн», 1921-1928 рр.

Круїзне судно «Любов Орлова» в 
гавані Неко, Антарктида, 2000 рік

tkaplan.com
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