
ПАТРІАРХ ФІЛАРЕТ: 
«ЯКЩО ГОСПОДЬ 
ДАВ НАМ ДЕРЖАВУ, 
ДАСТЬ І ЦЕРКВУ»
У Луцьку побував Патріарх Київський 
і всієї Руси-України Філарет. Він 
наголошував, що Київський патріархат 
є однією з найбільших церков 
православ’я, це свідчить про Божу 
благодать, і ця церква заслуговує на 
визнання Вселенським Патріархом.

МІЦНА СІМ’Я ПОТРЕБУЄ 
ВЕЛИКОЇ ПРАЦІ
Минули часи, коли шлюби укладали для 
об’єднання власності та виховання дітей. 
Сьогодні кожен може обрати людину, 
яка буде завжди на твоєму боці, з якою 
ти зможеш будувати плани, розвиватися 
та продовжувати себе у спільних дітях.

ВІЙНА ОЧИМА 
ВОЛИНСЬКОГО 
МИРОТВОРЦЯ

У різних точках планети постійно 
виникають воєнні конфлікти. Для 

їхнього врегулювання залучають 
миротворчі сили. «Блакитні каски» з 
України брали участь у понад двадцяти 
міжнародних операціях у таких країнах 
світу, як Косово, Боснія і Герцеговина, 
Ангола, Македонія, Гватемала, Ірак, 
Ліван, Ефіопія тощо.

кадри вирішують все
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ІГОР ПАЛИЦЯ: «ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНА ОСВІТА – ОСНОВА 
МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ»

духовність

практична психологія
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як це було 

для людей
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ІГОР ПАЛИЦЯ ПРОФЕСІЙНО
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До кінця року на 
базі корпусу №2 

Волинської обласної 
клінічної лікарні  (ВОКЛ) 
можуть облаштувати 
центр реабілітації бійців 
АТО. Гроші для цього 
планують виділити під 

час розподілу коштів 
перевиконання бюджету 
області. У разі втілення 
проекту реабілітаційний 
центр може стати одним із 
найпотужніших на заході 
України.
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перемога

СУД ВИПРАВДАВ 
ВОЛИНСЬКИХ 
БІЙЦІВ

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

У Міжнародний 
день захисту 
дітей в обласному 

муздрамтеатрі відбувся 
перший молитовний сніданок 
Волині. На святкову трапезу 

завітали представники 
різноманітних релігійних 
конфесій, обласної та 
міської влади, почесні гості з 
Конгресу США. Під час заходу 
збирали кошти на придбання 

гемоаналізаторів для потреб 
ВОДТМО з метою раннього 
виявлення онкологічних 
захворювань крові.

УБИЛИ І 
ВОСКРЕСИЛИ
СВІТ НЕ ЗРОЗУМІВ УКРАЇНУ

театр абсурду
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МОЛИТОВНИЙ 
СНІДАНОК – ЗАРАДИ 
ДОБРА І МИРУ

ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ 
БІЙЦІВ АТО ОБЛАШТУЮТЬ 
У БОГОЛЮБАХ

 читайте на стор. 7



ПОДІЇ
№ 22 (121)  7 червня 2018 року2 www.volynnews.com

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 Загалом влада не псує людей, проте дурні, коли вони при владі, псують владу. Джордж Бернард Шоу

ВУЛКАН ЗАНАПАСТИВ 
ГВАТЕМАЛЬЦІВ
Щонайменше 62 людини загинули і ще 
сотні постраждали внаслідок вивержен-
ня вулкану Фуего у Гватемалі 3 червня. 
Десятки осіб зникли безвісти.

В ІНДІЇ – ПІЩАНІ БУРІ
В індійському штаті Уттар Прадеш у ре-
зультаті піщаної бурі 2 червня загинуло 
мінімум 17 людей, ще понад десяток по-
страждали.

У МЕКСИЦІ – СМЕРТОНОСНЕ ДТП
Внаслідок лобового зіткнення пасажир-
ського автобуса і вантажівки у мекси-
канському місті Санта-Інес 3 червня за-
гинуло 11 людей.

У КИТАЇ – ВИБУХ НА ШАХТІ
5 червня в провінції Ляонін на шахті, де 
видобувають залізну руду, стався вибух. 
11 осіб загинули, 9 отримали поранен-
ня, ще 25 опинилися у підземній пастці.
В АФГАНІСТАНІ ПІДІРВАЛИ 
УЧЕНИХ
У Кабулі біля університету, де зібралися 
вчені-богослови, 4 червня прогримів 
вибух. Шестеро людей загинуло, ще 
шестеро поранено. Вибуховий пристрій 
запустив терорист-смертник.
ТЕРОРИСТ УБИВ ПОЛІСМЕНІВ 
У БЕЛЬГІЇ
У місті Льєж 29 травня чоловік застрелив 
двох поліцейських та перехожого, перш 
ніж його вбили правоохоронці. Ще двох 
полісменів поранено. Відповідальність 
за напад взяла «Ісламська держава».
РАДА ЄС ВИДІЛИТЬ УКРАЇНІ 
МІЛЬЯРД
Рада Євросоюзу 29 травня підтримала 
угоду з Європарламентом щодо четвер-
того пакету макрофінансової допомоги 
для України у розмірі €1 млрд.

У РОСІЇ ЗАСУДИЛИ УКРАЇНЦЯ
Московський міський суд 4 червня засу-
див українського журналіста, кореспон-
дента «Укрінформу» Романа Сущенка 
до 12 років колонії суворого режиму за 
«шпигунство». ФСБ затримала українця 
ще у вересні 2016 року.

У НІДЕРЛАНДАХ 
АРЕШТУВАЛИ АКТИВИ 
«ГАЗПРОМУ»
На початку червня голландський суд ви-
дав арешт на активи «Газпрому» для ви-
плати «Нафтогазу» $2,6 млрд відповідно 
до рішення Стокгольмського арбітражу.

У БІЛОРУСІ – ДВІ СМЕРТНІ 
СТРАТИ
У Білорусі нещодавно стратили двох осіб, 
яким винесли смертні вироки. Розстріля-
ли 32- і 30-річного чоловіків за жорстокі 
вбивства. Білорусь – єдина країна в Єв-
ропі, де застосовують смертну кару.

У КНДР – ТИСЯЧІ 
ПОЛІТВ’ЯЗНІВ
За даними Держдепу США, влада Північ-
ної Кореї може утримувати в таборах від 
80 до 120 тисяч політв’язнів.

У ПОЛЬЩІ ЗНАЙШЛИ РАКЕТИ РФ
На узбережжі Балтійського моря в трьох 
різних місцях знайшли сигнальні ракети 
KSP російського виробництва. Їх вико-
ристовують на підводних човнах.
ФРАНЦІЯ ПОСТАВИТЬ УКРАЇНІ 
ГЕЛІКОПТЕРИ
29 травня Україна підписала з Франці-
єю угоду про закупівлю 55 гелікоптерів 
Airbus Helicopters. Ними укомплектують 
ДСНС, Нацгвардію, Держприкордон-
службу та Нацполіцію.
В ІТАЛІЇ – НЕЧУВАНЕ 
ПОГРАБУВАННЯ
У Римі група злочинців пограбувала фур-
гон інкасаторів, викравши €1,5 млн. Чет-
веро озброєних грабіжників у жилетах 
із написом «поліція» обеззброїли трьох 
інкасаторів, викрали гроші й утекли. 

В УГАНДІ – ПЛАТНІ 
СОЦМЕРЕЖІ
В Уганді вирішили боротися з плітками, 
вводячи з 1 липня плату за користуван-
ня соціальними мережами. Закон пе-
редбачає щоденний податок на корис-
тування месенджерами та соціальними 
мережами у розмірі 5 центів на день.

світова хроніка

ЗЕМЛЮ НАВКОЛО СВІТЯЗЮ РОЗБАЗАРЮЮТЬ 
корупція

ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ – ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ – 
СУЧАСНЕ ОБЛАДНАННЯ СУЧАСНЕ ОБЛАДНАННЯ 

З ВОЛИНІ ВИВОЗЯТЬ ДЕРЕВИНУЗ ВОЛИНІ ВИВОЗЯТЬ ДЕРЕВИНУ

БДЖОЛИ ОТРУЇЛИСЯ ХІМІКАТАМИБДЖОЛИ ОТРУЇЛИСЯ ХІМІКАТАМИ

В ОБМІННИКАХ – ФАЛЬШИВКИВ ОБМІННИКАХ – ФАЛЬШИВКИ

допомога

дерибан

наслідки 

пильнуймо

екологія

крайнощі

НА ВОЛИНІ НА ВОЛИНІ 
ПЕРЕРОБЛЯТИМУТЬ ПЕРЕРОБЛЯТИМУТЬ 
СМІТТЯСМІТТЯ

ХОТІВ САМ СЕБЕ ХОТІВ САМ СЕБЕ 
ЗАРІЗАТИЗАРІЗАТИ

volynnew
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Шацький район

Голова Волинської 
облради Ігор 
Палиця наполягає 

на забороні продавати 
шматками землю 
навколо озера Світязь.

Наразі 30 га землі на Світязі 
в учасників АТО скупив сумно-
звісний львівський підприємець 
Павло Келбасович. За ним зареє-
стровано право власності на зем-
лі сільськогосподарського при-
значення на території Світязької, 
Пульмівської та Піщанської сіль-
ських і Шацької селищної рад. У 
тому числі 15 земельних ділянок 
по 2 га для ведення особистого 
селянського господарства по-
близу озер Світязь, Люцимер та 
Острів’янське.

Ласі шматки опинилися в ру-
ках бізнесмена внаслідок коруп-
ційних схем Держгеокадастру. 

Тим часом очільник управління 
розвитку, інвестицій та європей-
ської інтеграції ОДА Юрій Кресак 
вважає, що для розвитку туриз-
му на Волині треба виготовляти 
білборди й промоційні ролики. 
Депутати розкритикували допо-

відь чиновника та не затвердили 
Регіональну програму розвитку 
міжнародного і транскордонно-
го співробітництва на 2018-2020 
роки.

Юрій Кресак запевняв, що на 
ці цілі у Львівській області виді-

ляють 2 млн грн й без такої рек-
лами туризм в регіоні не розви-
ватиметься. Йдеться, з його слів, 
навіть про дизайн промоційних 
скляночок. 

Ігор Палиця закликав чинов-
ника опікуватися не скляночками 
й білбордами, а співпрацювати з 
прокуратурою та СБУ, зважаючи 
на те, що на Світязі 30 га землі 
опинилися в руках львів’янина. 
«Якщо хтось думає, що він просто 
познайомився з атовцями, це не 
так. Це корупційна схема, до якої 
причетне ГУ Держгеокадастру. 
Що ми будемо після цього пропо-
нувати туристам, скляночки?» – 
обурився голова Волиньради.

Ігор Палиця наголосив, що 
Волинь ніколи не стане турис-
тично привабливою, якщо така 
ситуація зберігатиметься.

До слова, 5 червня Юрій 
Кресак написав заяву на звіль-
нення. 

30 га землі біля Світязю скупив львів’янин

Луцьк

Обласний перинатальний центр 
отримає сучасну апаратуру 
загальною вартістю 6,5 млн грн.

Це стало можливим завдяки звер-
ненням голови Волинської облради 
Ігоря Палиці до Фонду Віктора Пінчука. 
У рамках співпраці Фонд придбає 12 
одиниць високоякісної апаратури та за-
безпечить навчання фахівців відділення 
інтенсивної терапії центру. 

Йдеться про два апарати штучної 
вентиляції легень експертного класу, апа-
рат високочастотної штучної вентиляції 
легень, транспортний інкубатор, систему 
кисневої терапії з кисневим наметом. 

«Ми дуже вдячні за допомогу, адже 
коштів у бюджеті області на обладнання 
недостатньо. Хоча Віктор Пінчук не був 
зобов’язаний це робити, але він дуже до-
поміг медичному закладу», – резюмував 
голова Волиньради.
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Іноземні митники фіксують значний 
імпорт ділової деревини з Волині.

Натомість волинські митники стверджу-
ють, що дерево з нашого краю не вивозять, 
інформує депутат Волинської облради Анато-
лій Грицюк. 

Обранець громади звернувся до голів 

ОДА, УСБУ і митних органів Волині з прохан-
ням з’ясувати ситуацію. «За статистичними 
даними митних постів ЄС, із Волині заїхало 
500 тис. тонн нашої ділової деревини, а на на-
ших постах записано нуль експорту ділової 
деревини, яка перейшла кордон. У Ківерцях 
громадські активісти місяцями спостерігали, 

як ліс вивозили вагонами. Нині тривають ко-
рупційні схеми грабунку держави. Створю-
ється враження, що це кришують правоохо-
ронні органи Волинського краю. Тому прошу 
це питання вивчити та дати оцінку цій ситуа-
ції», – йдеться у депутатському запиті Анато-
лія Грицюка.

Турійський район

Правоохоронці розслідують випадок 
масового мору бджіл поблизу сіл Новий 
Двір та Літин.

На складі СГТзОВ ім. Лесі Українки (с. Коло-
дяжне Ковельського району), яке проводило 
обприскування ріпаку, виявлено інсектицид 
«Престо», інформує «Район.Турійськ». Власни-
ком агрофірми є екс-голова Ковельської РДА, 
колишній депутат Волинської облради від 
Партії регіонів Іван Смітюх. 

За інформацією Української лабораторії 
якості і безпеки продукції АПК, отрутохімікат 
виявили в бджолах, баковій суміші та росли-
нах. У стільниковому меді інсектицид не ви-
явлено. 

За результатами комісійного обстеження 
347 бджолосімей, які належать 20 власникам, 
фактів повної загибелі бджіл не встановлено. 
Проте зафіксовано часткову загибель комах, 

решта живі, проте ослаблені.
Представник агрофірми стверджує, що 

вони не причетні до загибелі комах, оскільки 
отрутохімікати не шкідливі. Однак пасічники, 
які втратили бджіл, готують позов до суду.

Тарас Км
ін

В агрофірмі наполягають, що вони 
не причетні до загибелі бджіл

Ковель

Волинянам, які скористалися послугами 
однієї з валютних установ, варто 
перевірити куплені про запас долари та 
євро.

Як повідомляє телеканал «Аверс», у Ковелі 
масово вилучають фальшиву валюту з обмін-
них пунктів. Підробними банкнотами торгує 
ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа інвест». На-

разі вилучили кошти в чотирьох обмінниках 
цієї фірми. Йдеться про суму у $7430, €7540, 
7790 польських злотих, 5 білоруських рублів 
та 10200 російських рублів. Навіть після того, 
як знайшли гроші з елементами підробки, 
«Альфа інвест» не припинило роботу.

Обмінники цієї фірми є в населених пунк-
тах Любомльського району, а також у Новово-
линську та Луцьку.

Депутати Волинської обласної ради 
ухвалили програму поводження з 
твердими побутовими відходами на 
2018-2021 роки. 

За словами керівника департамен-
ту ЖКГ ОДА Андрія Пирога, програмою 
передбачено попереднє сортування 
сміття. Після цього його мають намір ви-
возити у п’ять логістичних центрів. Буде 
створено можливість переробляти від-
ходи на базі сміттєзвалищ у Луцьку, Кове-
лі, Нововолинську, Камені-Каширському 
та Шацьку. 

Ковельський район

Житель селища Голоби встромив 
собі ніж у груди. 67-річний пенсіонер 
заподіяв собі рану, аби не йти на 
судове засідання через сварку з 
сусідом. 

Потерпілого у важкому стані допра-
вили в Ковельське МТМО 1 червня, ін-
формує «Ковель.Post». Бригада лікарів 
провела складну операцію та врятувала 
життя чоловікові. Наразі стан пацієнта 
стабільний.

Обласний перинатальний центр 
отримає апаратури на 6,5 млн грн



ПОДІЇ № 22 (121)  7 червня 2018 рокуwww.volynnews.com 3

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  ЙТі, хто надягає на очі шори, мусять пам’ятати, що в комплект входять ще вузда й батіг. 

Станіслав Єжи Лец

ЧИНОВНИКА «УКРЗАЛІЗНИЦІ» 
ВЗЯЛИ НА ВІДКАТІ
Силовики затримали на одержанні ха-
бара одного з керівників вокзальної 
станції «Харків-Пасажирський» та по-
середника. Посадовець вимагав майже 
350 тис. грн за «сприяння».

НА ДОРОГИ – МІЛЬЯРДИ
Цьогоріч на ремонти й будівництво 
українських доріг буде спрямовано 
близько 47 млрд грн. Заплановано від-
ремонтувати приблизно 4000 км авто-
шляхів.
НА ДОНБАСІ ЗАГИНУВ БРАТ 
ГОНГАДЗЕ
22-річний боєць ДУКу ПС Мар’ян Кор-
чак, який загинув на Донбасі 25 травня 
в результаті артилерійського обстрілу, 
був троюрідним братом журналіста Ге-
оргія Гонгадзе.
НАЦБАНК ЗАБОРОНИВ 
РОСІЙСЬКІ ГРОШІ
НБУ заборонив фінустановам приймати 
російські банкноти та монети, на яких 
зображені об’єкти в анексованому Кри-
му. Під заборону потрапили нова банк-
нота номіналом 100 рублів, присвячена 
Чемпіонату світу з футболу,  пам’ятна 
монета номіналом 3 рублі, яку ввели в 
обіг у березні.

ЗАСТРЕЛИВСЯ РЕЖИСЕР 
На Чернігівщині 4 червня вчинив само-
губство відомий український режисер, 
продюсер, мандрівник та письменник 
Леонід Кантер. У 36-річного чоловіка за-
лишилися дружина і троє дітей.
ЗРОСЛА ТЕЛЕФОННА 
АБОНПЛАТА
Із червня підвищилися тарифи за корис-
тування стаціонарним телефоном. «Укр-
телеком» підняв вартість абонплати за 
базовий пакет на 6 грн – до 74 грн у міс-
тах і майже 70 грн для жителів сільської 
місцевості. Цей тариф дає можливість 
безлімітно спілкуватися у межах міста та 
району. Також надають 500 безплатних 
хвилин на місяць на дзвінки по Україні.

АХМЕТОВ БАГАТШАЄ
Капітал олігарха Ріната Ахметова ста-
новить $6 млрд. За останній рік його 
статки збільшилися на $1,3 млрд. У сві-
товому рейтингу мільярдерів він посів 
282 місце.

КОРУПЦІЯ ПЕРЕМАГАЄ
83% українців вважають боротьбу з ко-
рупцією в країні неуспішною, причому 
50% – повністю провальною. Про це 
свідчать результати опитування, прове-
деного Фондом «Демократичні ініціати-
ви» імені Ілька Кучеріва спільно з соціо-
логічною службою Центру Разумкова.

НА РОСІЙСЬКІ ЗМІ – ТАБУ
Українські провайдери на виконання 
президентського указу почали масово 
обмежувати доступ до пропагандист-
ських російських сайтів «НТВ.Ru», «РЕН 
ТВ» і «ВГТРК». Обмеження поширилося 
також і на пропагандистські телеканали 
«Росія 1», «Росія-Культура», «Росія 24», 
«РТР-Планета», «Цифрове ТБ» тощо.
ЛНТУ І СНУ – У СОТНІ 
НАЙКРАЩИХ ВИШІВ
Рейтинг закладів вищої освіти презен-
тував Центр міжнародних проектів «Єв-
роосвіта» в партнерстві з міжнародною 
групою експертів IREG Observatory on 
Academic Ranking and Excellence. Луць-
кий національний технічний універси-
тет опинився на 74 сходинці, Східноєв-
ропейський національний університет 
ім. Лесі Українки – на 80 місці. Лідерами 
стали Київський національний універ-
ситет ім. Тараса Шевченка та Національ-
ний технічний університет України «Ки-
ївський політехнічний інститут ім. Ігоря 
Сікорського», Харківський національ-
ний університет ім. В. Н. Каразіна.
ПІСЛЯ ФУТБОЛУ – 
ТОННИ СМІТТЯ
З офіційних фан-зон фіналу Ліги чемпіо-
нів, а також із місць збору уболівальни-
ків у Києві вивезено понад чотири тон-
ни сміття.

українська хронікаШАХТАРІ ВИМАГАЮТЬ ШАХТАРІ ВИМАГАЮТЬ 
ДОБУДУВАТИ ШАХТУ №10ДОБУДУВАТИ ШАХТУ №10

ЖИТТЯ ДІТЕЙ ЗАБРАЛА ВОДАЖИТТЯ ДІТЕЙ ЗАБРАЛА ВОДА

ДЕРИБАНУ ЗЕМЕЛЬ – СТОП!ДЕРИБАНУ ЗЕМЕЛЬ – СТОП!
НА ПАКЕТИ – ТАБУНА ПАКЕТИ – ТАБУ

чорне золото

раптово і страшно

ні сорому ні совісті ініціатива

Унаслідок необережного поводження на 
воді загинуло п’ятеро волинян.

У селі Підцир’я Камінь-Каширського райо-
ну 30 травня в ставку втопився дев’ятирічний 
хлопчик. Тіло дитини витягли місцеві жи-
телі, повідомляє прес-служба волинських 
рятуваль ників.

Того ж дня у селі Вишнів Любомльсько-
го району втопилася восьмирічна дівчинка. 
Трагедія сталася в багатодітній сім’ї, інфор-

мує «Район. Любомль». За словами очевид-
ців, дитина сама пішла купатися у ставок із 
глиняним дном. Припускають, що дівчинка 
посковзнулася й не змогла вибратися на бе-
рег. Бездиханне тіло малечі знайшов місце-
вий житель.

Крім того, цими днями у селі Усичі Луць-
кого району в штучній водоймі втопився чо-
ловік 1973 року народження. У річці Західний 
Буг поблизу села Литовеж Іваничівського 

району втонув 35-річний чоловік. А зі ставка 
села Миляновичі Турійського району праців-
ники групи водолазних робіт підняли тіло 42-
річної жінки, інформує прес-служба УДСНС в 
області.

Також до реанімації потрапив юнак, який 
травмувався під час відпочинку на ставку в 
Боголюбах Луцького району. Хлопець невда-
ло пірнув і пошкодив хребет у ділянці шиї. 
Стан пацієнта стабільно важкий.

Нововолинськ, 
Іваничівський район

На добудову шахти 
№10 цьогоріч заклали 
лише 10 млн грн, хоча 

потрібно не менш як 600-
700 млн. 

Будівельна готовність копальні 
становить 80%. З нею пов’язували 
майбутнє тисячі сімей у Нововолин-
ську, повідомила депутат Волиньра-
ди Алла Лісова. Обраниця громади 
звернулася з запитом до голів облра-
ди та ОДА щодо хвилі неспокою, яка 
виникла в Нововолинську у зв’язку зі 
складною ситуацією на волинських 
шахтах.

Зі слів депутата, протистояння на 
підприємстві – ніщо інше, як бороть-
ба за ласий шматок, що залишився від 
колишньої досить успішної копальні, 
яку ніяк не можуть поділити. Її нама-
гаються ввести в експлуатацію вже 
майже 30 років напередодні кожних 
виборів. Нині Фонд держмайна пла-
нує виставити недобудовану шахту 
на приватизацію. Таким чином, усі 
надії на те, що шахта з запасами у 
40 млн тонн вугілля дасть роботу 
спеціалістам, звільненим внаслідок 
закриття відпрацьованих копалень, 
виявилися марними. 

Шацький район

У Шацькому національному 
природному парку 
здійснюють незаконне 
будівництво та вирубують 
дерева. Про це заявив 
перший заступник голови 
Волиньради Олександр 
Пирожик. 

«Шацька райрада 25 трав-
ня дала негативну оцінку 
роботі керівника Шацького 
національного парку Марії 
Христецькій. Депутати по-
просили провести перевір-
ку законності будівництва у 
заповіднику, зокрема, в Го-
шівському Хуторі. Я надіслав 
запити в різні структури й 
отримав відповідь від голо-
ви ОДА, що здійснення пору-
бок відбувається на підставі 
дозволів управління екології 

Адміністрація заповідної зони 
має відповісти за порушення

Запаси копальні – 40 млн тонн вугілля

svityaz-centr.com

bug.org.ua

Луцьк

Луцька міська рада скерує 
у Верховну Раду звернення 
про заборону використання 
поліетиленових пакетів у 
магазинах та пунктах продажу 
товарів. Депутати переконані, що 
це питання слід розв’язувати на 
законодавчому рівні.

Влада рекомендує суб’єктам госпо-
дарювання сфери торгівлі пропонувати 
покупцям біологічні полімерні чи папе-
рові пакети, багаторазові торбини тощо. 

На думку обранців громади, слід 
поширювати інформацію про шкідли-
вість пластикової тари та упаковки для 
довкілля і доцільність обмеження її ви-
користання в побуті, методи вилучен-
ня зі сміттєвої маси й утилізації одно-
разової поліетиленової тари, переваги 
використання екобезпечних пакуваль-
них матеріалів. 

і природних ресурсів. Проте 
таких дозволів не надавали в 
межах Світязького лісництва. 
Прокурор Анатолій Коцура 
за фактом незаконної рубки 
розпочав кримінальне прова-
дження. Розпочало слідство й 
Управління Нацполіції».

За словами Олександра Пи-
рожика, депутати з цією проб-
лемою зверталися ще в квітні. 

Чому правоохоронці не хотіли 
бачити ці порушення? Також є 
відповідь ГУ ДФС від 18 травня, 
де зазначено, що було прове-
дено обстеження і встановлено 
факт незаконного будівництва. 
Але ідентифікувати осіб, які 
здійснюють це будівництво, їм 
не вдалося, бо вони не надава-
ли пояснення. В усіх відповідях 
вбачається порушення закону. 
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22 березня Верховна Рада позбавила 
Надію Савченко депутатської 
недоторканності. Тоді ж депутатку 
затримали за підозрою у підготовці 
замаху на життя Президента, Прем’єр-
міністра, членів уряду, народних 
депутатів, повалення конституційного 
ладу у змові з ватажками проросійських 
бойовиків. 23 березня суд заарештував 
ї ї на 59 днів, 15 травня лишив під вартою 
ще на два місяці. За інформацією 
слідства, вони з керівником центру 
звільнення полонених «Офіцерський 
корпус» Володимиром Рубаном 
планували теракти за допомогою зброї, 
виготовленої в ДНР та завезеної з Росії. 
Савченко загрожує покарання аж до 
довічного ув’язнення.

  Сергій ШВЕЦЬ
tsn.ua

театр абсурду УБИЛИ І ВОСКРЕСИЛИ

ДЕПУТАТІВ ЗНОВУ 
ХОЧУТЬ ВІДКЛИКАТИ
Депутатів Луцької міської ради 
Олександра Козлюка, Євгенія 
Ткачука, Сергія Булу, Аркадія 
Соломатіна та Костянтина 
Петрочука знову хочуть відкликати. 

Верховний Суд України визнав не-
законним рішення Луцької міської ви-
борчої комісії щодо зупинки процесу 
відкликання. 

Нагадаємо, минулоріч у серпні при-
пинили ініціативу щодо відкликання 
депутатів, яке фінансувала олігархічна 
бізнес-група «Континіум». Члени облас-
ного осередку БПП «Солідарність» ініці-
ювали процес відкликання луцьких де-
путатів. Проте для цього не було і немає 
законних підстав, а процес відкликання – 
спосіб БПП «Солідарність» і «Континіуму» 
захопити владу в обласному центрі.

ДЕПУТАТУ ЗАКОНИ 
НЕ ПИСАНІ
Депутат Волиньради від 
«Самопомочі» Олексій Панасюк 
нахабно ігнорує законодавство. 

Нагадаємо, у ніч на 21 березня полі-
цейські зупинили авто, яким депутат керу-
вав у стані алкогольного сп’яніння. Водій 
намагався уникнути освідування на вміст 
алкоголю й заховався в туалеті медзакла-
ду. Втім суд таки постановив, що депутат 
справді вчинив правопорушення.

1 червня Олексій Панасюк у суді 
програв апеляцію щодо п’яного водін-
ня і його позбавили водійських прав. 
Однак того ж дня депутата помітили у 
Володимирі-Волинському за кермом 
автомобіля.

НА РИЖКОВА 
ВІДКРИЮТЬ 
КРИМІНАЛ

Луцький міськрайонний суд 
зобов’язав поліцію розпочати 
досудове розслідування 
щодо вчинення кримінального 
правопорушення активістом 
«Самооборони» Сергієм Рижковим.

20 березня на адресу суду надійшла 
скарга секретаря Луцькради Григорія 
Пустовіта щодо бездіяльності луцького 
міськвідділу поліції.

Нагадаємо, Сергій Рижков неодно-
разово зривав сесії міської ради, пору-
шуючи громадський порядок. 22 січня 
під час сесії він провокував конфлікти й 
навіть вистрибував на столи. 28 лютого 
на сесійному засіданні Рижков з групою 
підтримки спробував заблокувати три-
буну та всіляко перешкоджав слуханню.

баба Яга проти

нахабство

по заслузі

пороблено й задавнено ВЕРДИКТ ПОЛІГРАФА: 
САВЧЕНКО ГОТУВАЛА 
ДЕРЖАВНИЙ ПЕРЕВОРОТ

Увечері 29 травня 
стало відомо 
про жорстоке 

вбивство російського 
антипутінського 
журналіста Аркадія 
Бабченка в Києві. Реакція 
не забарилася – сліди 
ведуть до Кремля.

Убивство одразу набуло резо-
нансу. Російський представник на 
Раді безпеки ООН Василь Небен-
зя одразу ж заявив, що Україна 
не здатна захистити російських 
журналістів, забувши, щоправда, 
зазначити, що саме від Росії ці 
журналісти й тікають.

Міністр закордонних справ 
України Павло Клімкін, що теж 
того вечора був на Радбезі, апе-
лював: «Москва завжди в ньому 
бачила ворога. Наша поліція вже 
розпочала розслідування. Зара-
но говорити, хто за цим стоїть, 
але розуміння аналогічних ви-
падків змушує нас думати, що 
Росія використовує й інші види 
тактики для дестабілізації ситуа-
ції в Україні, зокрема, здійснює 
теракти, підривну діяльність та 
політичні вбивства», – заявив мі-
ністр. 

Схожими формулюваннями 
висловилися й представники 
кількох іноземних держав та ор-
ганізацій. Однак уже наступно-
го вечора резонанс подвоївся: 
вбивство виявилося запланова-
ним обманним маневром. Убив-
чі постріли в спину, фото з місця 
пригоди, смерть у кареті швидкої 
виявилися постановкою таємної 
спецоперації СБУ.

Утім відчуття втрати й обу-
рення у всіх, хто почув про це 
чергове гучне вбивство в Україні, 
були справжніми. Пояснення, що 
інакше було неможливо, хотіли 
почути всі. Силовики пояснили, 
що два місяці тому громадянин 
України отримав пропозицію 
вчинити вбивство Аркадія Баб-
ченка. Чоловік погодився і знай-
шов майбутнього виконавця. Та 
навіть заплатив йому аванс і став 
чекати ліквідації. СБУ спочат-
ку назвала тільки одну літеру з 
прізвища того громадянина. Тож 
у всіх сюжетах і статтях він іме-
нувався громадянином Г. А ось 
із замовником убивства нічого 
втаємничувати не стали й одра-
зу заявили: слід веде до Росії та її 
спецслужб.

Результати психологічної 
експертизи з використанням 

поліграфа показали, що народний 
депутат Надія Савченко готувала 
теракти та захоплення влади.

Як інформує прес-служба СБУ, ґрунту-
ючись на результатах дослідження, комісія 
експертів вважає, що нардеп обговорювала 
плани насильницького повалення конститу-
ційного ладу, брала участь у незаконних діях з 
повалення конституційного ладу та особисто 
готувала насильницьке повалення конститу-
ційного ладу. Савченко також обговорювала 
плани збройного захоплення влади та брала 
участь у підготовці до цього, для чого підшу-
кувала й перевозила зброю.

«Розроблені плани з насильницького по-
валення конституційного ладу та захоплення 
державної влади Надія Савченко обговорю-
вала з Володимиром Рубаном, Олександром 
Захарченком, Олександром Тимофєєвим. Об-
говорювала зі спільниками плани вбивства 
керівників держави й навіть особисто розпо-
діляла ролі в замахах», – наголосили у відом-
стві.

Нині Аркадій Бабченко продає інтерв’ю з собою за $50 тисяч

golosua.info

Сестра депутатки Віра Савченко заявила, 
що Служба безпеки України оприлюднила не-
достовірні результати тестування. 

«Усього громадянин Г. отри-
мав від спецслужб РФ на вбив-
ство Бабченка $40 тисяч, з яких 
$10 тисяч залишив собі як посе-
реднику та організатору», – за-
явив глава СБУ Василь Грицак.

Потенційний кілер виявився 
колишнім бійцем АТО і ледь не 
одразу повідомив про підготов-
ку замаху в СБУ. Після оприлюд-
нення оперативного відео, на 
якому йому не змінили голос, він 
вирішив, що ховатися вже сенсу 
немає. Тож порятунок Бабчен-
ка – цілком заслуга колишнього 
монаха, волонтера, учасника 
бойових дій на Донбасі Олексія 
Цимбалюка. Але СБУ вирішила не 
чіпати саму комбінацію, аби ви-
йти на замовників.

«Цю операцію Служба без-
пеки проводила із дотриманням 
максимальних заходів конспіра-
ції, про неї знали лише ті, кому 
потрібно було знати», – підкрес-
лив Грицак. 

І тут у цілком логічної кри-
мінальної розробки злочи-
ну з’явився ще один бік. Бо 
з’ясувалося, що «потрібно було 
знати» усього кільком людям, 
до кола яких чомусь не входи-
ли міністр закордонних справ, 
Прем’єр-міністр та політичні 
союзники, що вписалися в цю 
ситуацію. Перша радість від во-

скресіння Аркадія Бабченка змі-
нилася тривогою, що спецопе-
рація пошила в дурні геть усіх – і 
чужих, і своїх.

«Наших основних партнерів, 
кілька держав, від яких ми най-
більше залежимо, можна було 
б попередити не про спецопе-
рацію, а про те, що вони мають 
взяти тайм-аут для заяв... Вихо-
дить так, що ніхто навіть не вра-
ховував зовнішньополітичних 
наслідків. Це достатньо безпре-
цедентна поведінка, особливо 
для держави, яка перебуває у 
війні і потребує підтримки», – по-
яснює український екс-дипломат, 
а нині громадський діяч Богдан 
Яременко.

Ніхто вочевидь не розраху-
вав, що містифікація миттєво ви-
явиться предметом обговорення 
на найвищому світовому рівні. 
Частина вчорашніх симпатиків 
України стали критиками.

Пояснення з українського 
боку не забарилися, однак їх досі 
не можна назвати вичерпними. 
По-перше, одразу було затрима-
но, а згодом заарештовано судом 
Бориса Германа – українського 
бізнесмена, вказаного органі-
затором убивства журналіста. У 
суді він заговорив про таємничий 
фонд Путіна, від якого й отримав 
замовлення на ліквідацію Баб-

ченка. Зв’язок із путінцями підо-
зрілий Герман здійснював через 
ще більш підозрілого громадяни-
на України, що живе в Москві, – 
поборника старовірів В’ячеслава 
Пивоварника.

І ось нарешті Генпрокурор 
Юрій Луценко таки пояснив, на-
віщо Аркадію Бабченку довелося 
пережити цей жах, провівши ніч 
у морзі. Річ в отриманому вна-
слідок спецоперації списку із 47 
прізвищ потенційних жертв, на-
мічених у Москві.

«Більшість цих людей – це 
журналісти України, а також жур-
налісти, які виїхали з Росії», – під-
креслив Луценко.

Найзагадковіша частина 
сюжету ще тільки починаєть-
ся, бо Борис Герман заявив про 
те, що працював на українську 
контррозвідку і теж брав участь 
у спецоперації з виявлення ро-
сійського ланцюжка, хоча укра-
їнські силовики це категорично 
заперечили. 

Годі й казати, що «воскресін-
ня» Аркадія Бабченка розділило 
зацікавлений світ на дві частини: 
тих, хто вірить СБУ, і тих, хто не 
вірить, або, щонайменше, сумні-
вається. Така втрата довіри – не-
заперечний наслідок технічно 
блискучої, але політично негра-
мотної спецоперації.

m
ental-coaching.jp

24tv.ua

Поліграф засвідчив, що 
Савченко збиралася влаштувати 
теракт в урядовому кварталі та 
будівлі Верховної Ради

СВІТ НЕ ЗРОЗУМІВ УКРАЇНУ
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Потрібно знати, коли діяти, а коли утриматися від дій. Дія і бездіяльність в окремих ситуаціях 
не суперечать одне одному. Махатма Ганді www.volynnews.com
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благодійність МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК – 
ЗАРАДИ ДОБРА І МИРУ

У Міжнародний 
день захисту 
дітей в обласному 

муздрамтеатрі відбувся 
перший молитовний 
сніданок Волині. На 
святкову трапезу 
завітали представники 
різноманітних релігійних 
конфесій, обласної та 
міської влади, почесні гості 
з Конгресу США.

Під час заходу збирали кошти 
на придбання гемоаналізаторів для 
потреб ВОДТМО з метою раннього 
виявлення онкологічних захворю-
вань крові. Молитву за Україну ви-
голосили митрополит Луцький та 
Волинський УПЦ КП Михаїл, екзарх 
Йосафат Луцького екзархату УГКЦ, 
директор релігійної місії «Карітас-
Спес» Луцької дієцезії РКЦ отець 
Роман Бурник. Першим перерахував 
пожертву керівник Волинської єпар-
хії УПЦ МП Нафанаїл.

Голова облради Ігор Палиця від-
значив, що всі присутні прийшли, 
аби прочитати молитву, згадати про 
Бога, зрозуміти, що нас нічого не 
роз’єднує. Рухатися вперед потріб-
но тільки разом і звести нанівець 
агресію та заздрість. Він зауважив, 
що Бог дав нам десять заповідей, 
які чітко наголошують, що ми маємо 
любити одне одного, не заздрити 
одне одному, не творити собі ку-
мирів, робити усе так, щоб було що 
згадати після того, як завершимо 
земний шлях. 

«Я завжди рухався і буду руха-
тися, маючи одну мету: щоб ніколи 
ніхто не міг сказати моїм дітям, що 
я зробив щось погане, щоб ніхто не 
міг сказати, що я щось пообіцяв і не 
виконав, і щоб я міг сміливо дивити-
ся в очі людям», – розповів голова 
облради.

У Луцьку відбувся 
ярмарок-продаж 

виробів вихованців 
та викладачів понад 
20 обласних закладів 
професійно-технічної 
освіти. Ще до закінчення 
свята майже на всіх 
виробах були прикріплені 
таблички «Продано». 
Дерев’яні ліжка, столи 
та стільці, модельний 
одяг і кулінарні шедеври 
розхапали, як гарячі 
пиріжки.

Серед відвідувачів виставки 
були обласне керівництво та голо-
ва підкомітету Верховної Ради з 
професійно-технічної освіти Ірина 
Констанкевич.

ЄВРОПА ГОТОВА 
ВИДІЛИТИ €50 МЛН

За словами народного депутата 
Ірини Констанкевич, зараз на етапі 
завершення перебуває розробка 
концепції розвитку професійно-
технічної освіти. Вона чітко визна-
чає, що на найближчі десятиліття 
в державному пріоритеті має бути 
професійно-технічна освіта. Це 
намагаються зберегти на рівні фі-
нансування. ЄС зацікавлений, щоб 
українська профтехосвіта була на 
належному рівні. І Волинь проде-
монструвала, що може працювати за 
європейськими програмами. Успіш-
ним прикладом співпраці з Естоні-
єю Волинь засвідчила, що за рівнем 
цих закладів перебуває на високому 
рівні й на базі області можна залу-

кадри вирішують все ІГОР ПАЛИЦЯ: «ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА 
ОСВІТА – ОСНОВА МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ»

волинських закладів профтехос-
віти працевлаштовуються 75-80%. 
Ще 10% вирішують здобувати вищу 
освіту, а решта їдуть у сусідні держа-
ви чи деінде.

Після розмови з деякими керів-
никами закладів Олександр Савчен-
ко дізнався, що вони мають заявки 
навіть на більшу кількість фахівців, 
ніж може випустити училище. Зок-
рема, це стосується харчової про-
мисловості. Посадовець визнав, що 
йому було б радісніше, якби потужні-
шою була і важка промисловість, але 
це попереду. Насамперед потрібно 
модернізувати освіту, тому що на-
разі бракує навчально-матеріальної 
бази. У модернізації, з його слів, до-
помагають місцеві власники сіль-
ськогосподарських підприємств, які 
використовують сучасну західну тех-
ніку. А професія модельєра, на думку 
голови ОДА, прикрашає світ.

– Я знаю, що до нас приїздить 
Андре Тан і має офіс на Волині, пред-
ставляє своє модельне агентство. 
Напевно, цього мало. Ми маємо 
створити йому конкуренцію і гото-
ві надавати умови, щоб розвивати і 
цю галузь виробництва, – відмітив 
Олександр Савченко.

Зазначимо, що такий ярмарок у 
Луцьку відбувався вже 18-й рік по-
спіль. Зважаючи на широку попу-
лярність, обласна влада розглядає 
можливість обладнати окреме при-
міщення за кошти обласного бюдже-
ту, аби такий ярмарок-продаж тривав 
протягом усього року. Це дасть мож-
ливість профтехучилищам рекламу-
ватися, продавати вироби й отриму-
вати фінанси на свій розвиток.

Ігор Палиця відзначив: хай хто 
намагається нас використовувати, 
сіяти ненависть одне до одного за 
релігійними й національними та 
мовними ознаками, це усе не від 
Бога. Ми маємо любити одне одного 
такими, якими є, і ніколи не вдавати-
ся до насилля, а найостанніше, що 
може трапитися, – це те, що коїться 
на сході України, де вбивають одне 
одного. Голова Волиньради зазна-
чив, що український та російський 
народи не винні в тому, що відбу-
вається, винні десяток людей, які 
заради своїх амбіцій – імперських 
чи олігархічних – довели країну до 
такого стану, в якому вона зараз пе-
ребуває. Він зауважив, що всі війни 
закінчувалися, тож закінчиться і ця. 
Що швидше припиниться бізнес на 
крові, то швидше закінчиться війна, 
а всі винні будуть покарані і людьми, 
і Господом. Покарані будуть ті, хто 
спричинив війну, продовжує її і на-

живається на ній. Ігор Палиця закли-
кав присутніх допомагати одне од-
ному, а насамперед – дітям, рятуючи 
їхні життя благодійними внесками. 

Голова Волинської облдержад-
міністрації Олександр Савченко за-
уважив, що Волинь – благословенна 
земля, тому що серед усіх волинян 
240 тисяч становлять діти, тобто 
майже чверть населення. Майже по-
ловина з них – це ті, хто має право 
отримувати допомогу від держави. 
Він побажав усім оптимізму та віри 
в Бога.

Радник міського голови Луцька 
Ігор Поліщук зазначив, що якби не 
було Ісуса Христа та християнства, 
у нас не було б шансів на спасіння. 
З його слів, це особливий час, коли 
за одним столом зібралися люди 
різних занять, різного віку, віроспо-
відань, політичних переконань, але 
вони разом, щоб прославити Бога, 
виголосити молитву за Україну, за 

дітей. Він подякував Волинській раді 
церков, яка долучилася до такого за-
ходу вперше на Волині. 

Гостею святкової трапези була 
в. о. міністра охорони здоров’я Уля-
на Супрун. Чиновниця подякувала 
українським церквам та релігійним 
організаціям, які відіграють важливу 
роль у розбудові доступної та якіс-
ної медицини, адже вони як ніхто 
знають про проблеми зі здоров’ям 
українців, які до них звертаються. 
Від імені уряду та Прем’єр-міністра 
вона подякувала за запрошення на 
Перший молитовний сніданок Воли-
ні й повідомила, що спілкуватиметь-
ся з місцевою владою про трансфор-
мації системи охорони здоров’я, а 
справжні перетворення можливі 
лише з допомогою Бога та завдяки 
важкій праці.

Організатор національних мо-
литовних сніданків в Україні нардеп 
Павло Унгурян зауважив, що моли-

товний сніданок – це особлива та ці-
кава форма управлінської діяльності. 
Вона покликана об’єднати за одним 
столом різних людей, як об’єднував 
різних людей Христос, про що свід-
чить Святе Письмо. Суть молитовних 
сніданків у тому, аби служити одне 
одному, подолавши гординю, адже в 
Ісуса були різні учні, але він їх зробив 
своїми послідовниками. «Якщо на-
ція має правильні християнські сталі 
цінності, вона має шанс стати могут-
ньою», – наголосив Павло Унгурян.

Почесними гостями молитов-
ного сніданку стали конгресмени зі 
США шести скликань Джим Слетте-
рі (Демократична партія) та Роберт 
Мак’юен (Респубілканська партія).

Джим Слеттері висловив солі-
дарність із українцями в нелегкий 
час. Конгресмен закликав усіх при-
сутніх, прийшовши додому, роз-
горнути Біблію та прочитати кілька 
думок, які Ісус висловив під час На-
гірної проповіді і які мають на меті 
поєднати все людство: «Благосло-
венні миротворці, бо будуть названі 
Синами Божими». Це найвища по-
хвала, яку міг надати Ісус. Він навчав 
любити ворогів і молитися за тих, хто 
вас переслідує, наголосив америка-
нець. Конгресмен закликав присут-
ніх пам’ятати про основу молитви 
«Отче наш»: «Прости нам провини 
наші, як ми пробачаємо винуватцям 
нашим». Ісус навчав: якщо ми очікує-
мо на прощення, то маємо прощати. 
Конгресмен закликав пам’ятати про 
силу прощення, яка звільняє кожну 
людину. Якщо учасники молитов-
ного сніданку справді читатимуть 
Святе Письмо, його подорож у кіль-
ка тисяч кілометрів не була марною, 
відзначив Джим Слеттері.

Роберт Мак’юен передав вітан-
ня волинянам від Конгресу США та 
мільйонів американців, які люблять 
Україну. Конгресмен зазначив, що 
людина завжди шукає любов, ра-
дість та мир, але сама по собі не 
може цього досягнути. А Святе Пись-
мо вчить нас, що Господь – це любов, 
Він приносить радість і дає мир.

чати сучасні технології навчання та 
виробництва. Європейський фонд 
освіти визначив, що цього року го-
товий виділити для профтехосвіти в 
Україні €50 млн. Депутат пообіцяла 
посприяти, щоб частину цих коштів 
скерували на розвиток закладів 
проф техосвіти на Волині.

Ірина Констанкевич повідомила, 
що під час розгляду законопроекту 
про профтехосвіту у підкомітеті на-
полягатиме, щоб із переданням за-
кладів на місцевий бюджет має бути 
розуміння того, як ці заклади змо-
жуть себе утримувати, де буде май-
но тощо. На місцевому рівні має бути 
і ліцензування, тому що саме на рівні 
області мають вирішувати, потрібна 
та або та професія чи ні. Важливою 
обставиною є залучення коштів з-за 
кордону, але ЄС надає фінансування 
лише на затребувані професії.

Ірина Констанкевич відзначила, 
що у Львові на нараді, де обгово-
рювали проблеми профтехосвіти та 

розвиток коледжів і технікумів, від-
значили Волинь як область, яка зу-
силлями облради та ОДА підтримує 
такі заклади фінансово.

ОБЛАСНА РАДА 
НЕ ДОЗВОЛИТЬ 
СКОРОТИТИ КІЛЬКІСТЬ 
ЗАКЛАДІВ

Голова Волинської облради Ігор 
Палиця зазначив, що досі незрозу-
міло, як мають працювати закони 
Верховної Ради та розпорядження 
Кабміну, ухвалені протягом останніх 
двох років. Неясно, хто має платити 
гроші, на чиєму балансі мають пере-
бувати заклади тощо, буде фінансу-
вання чи ні. 

– Можливо, хтось хоче скинути ці 
заклади на обласні бюджети, щоб їх 
скоротити. Але обласна рада цього не 
дозволить, – запевнив Ігор Палиця.

З його слів, шукатимуть усі мож-
ливості для фінансування, адже 
професійно-технічна освіта – це 

основа майбутнього України. У су-
часних технологіях різниця між 
профтехосвітою та вищою освітою 
мінімальна – маючи сучасне облад-
нання, заклади можуть випускати 
найкращих фахівців тієї чи тієї галузі, 
які не відрізнятимуться від інжене-
рів із вишів.

Ігор Палиця розповів, що наразі 
триває «шокова терапія», коли дер-
жава скидає заклади на фінансування 
з обласного бюджету. Витрати опти-
мізовуватимуть і знаходитимуть фі-
нанси на розвиток профтехосвіти та 
можливості забезпечення навчаль-
ного процесу сучасними методами, 
щоб випускники ПТНЗ вміли працю-
вати на сучасному обладнанні. 

ВИПУСКНИКИ 
УЧИЛИЩ І ТЕХНІКУМІВ 
ЗАТРЕБУВАНІ

За словами голови Волинської 
ОДА Олександра Савченка, щоро-
ку з п’яти-шести тисяч випускників 

Відомі люди краю зібралися заради порятунку дітей
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Профтехосвіта має бути 
в державному пріоритеті

На виставку завітали Ігор 
Палиця та Ірина Констанкевич
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Складне – це те, що може бути зроблено негайно; неможливе – те, що забере трохи більше часу. 
Джордж Сантаяна

грошики народні

безпека руху поживемо-побачимо

ОБИРАТИ 
ТАКСІ ТРЕБА 
ПРАВИЛЬНО 

В Україні незаконно працює 
понад 90% служб таксі. 

Особливо критичною є ситуація 
в тих містах, де працюють так 
звані диспетчерські служби, 
інформує «24 канал». 

Перший заступник голови Держав-
ної служби України з безпеки на тран-
спорті В’ячеслав Дідківський каже, що 
здебільшого служби таксі реєструють як 
агентства з надання інформаційних по-
слуг. І цьому годі запобігти, адже диспет-
черські служби насправді надають лише 
інформаційні послуги.

Незважаючи на це, торік інспектори 
перевірили приблизно 17 тисяч таксі. 
Під час перевірок було виявлено майже 
5 тисяч порушень, до бюджету вже на-
дійшло більш як півмільйона гривень 
стягнень.

На думку держслужбовця, треба 
врегулювати діяльність ринку таксі на 
законодавчому рівні й прописати чіт-
кі правила роботи таксистів. Уже після 
цього можна ефективно контролювати, 
як дотримуються затверджених норм 
перевізники.

«Я не раджу сідати в транспортний 
засіб, який не має державної реєстрації. 
У ті таксі, які мають фішку, але їздять на 
польських, литовських номерах. Паса-
жири не отримують гарантії безпеки», – 
застеріг чиновник.

ПАСПОРТ 
ДЛЯ МУРЧИКА 

Із 1 червня змінилися правила 
перевезення домашніх 

тварин через кордон. Тепер це 
можна буде зробити, маючи 
ветеринарно-санітарний 
паспорт на домашню тварину 
встановленого зразка.

Як повідомляє Держпродспожив-
служба України, підставою для оформ-
лення ветеринарно-санітарного пас-
порта є клінічний огляд тварини та 
наявність відповідних діагностичних, 
профілактично-лікувальних обробок 
(дегельмінтизації), включаючи до-
слідження і щеплення (сказ та інші 
інфекційні хвороби залежно від виду 
тварини).

Ветеринарні паспорти на домашніх 
тварин надають Держпродспоживслуж-
ба, органи і установи, що належать до 
сфери її управління. Тобто державні лі-
карні ветеринарної медицини району, 
міста, області.

Вартість оформлення документа – 
51 грн 29 коп. 

по-новому

пасажирські перевезення перемога СУД ВИПРАВДАВ 
ВОЛИНСЬКИХ БІЙЦІВ

gha.com
.ua

ДО ЛИПНЯ ГАЗ НЕ ПОДОРОЖЧАЄ

ПОРУШНИКІВ ПДР 
ЗАПИСУВАТИМУТЬ КАМЕРИ

НОВОНАРОДЖЕНИМ – 
ПАКУНОК МАЛЮКА

Близько 500 
кримінальних 
проваджень 

у справах бійців 
51-ї бригади, яких 
звинувачували у 
дезертирстві та 
самовільному залишені 
частини, закрили 
25 травня. 

Про це у Facebook написав 
волинський адвокат Василь На-
горний. 

«Чотири роки мордували 
бійців 51-ї бригади, чотири 
роки за доносами недолу-
гих радників та міністер-
ських чинів намагалися 
змішати з багном бійців 
першої хвилі, які стали 
першими на захист Укра-
їни. Їм вдалося ліквідува-
ти бригаду, але не вда-
лося «ліквідувати» 
честь бійців.

Нарешті я по-
бачив результат 
своєї чотириріч-
ної роботи. Всі 
справи по бійцях 51-ї 
бригади (спочатку фігурувало 
1700 бійців, зараз близько 500), 
яких звинувачували у дезертир-
стві та самовільному залишенні 

частини, закрито у 
зв’язку з відсутністю 
складу злочину в їхніх 

діях! Відомості про це 
25 травня 2018 року вне-

сено в ЄРДР.
На повістці денній залиша-

ється «запорізька справа», де 
судять ще 20 бійців 51-ї бригади. 

Дуже сподіваюсь, що і там відсто-
їмо честь хлопців», – йдеться у 
дописі правозахисника.

Василь Нагорний додає, що в 
ході захисту був вражений геро-
їзмом окремих бійців і підрозді-
лів цієї бригади. «Де тільки наші 
не були... Це вже окрема тема, і 
я доведу, що ця бригада була ге-

роїчною... Вічна пам’ять полег-
лим», – додав адвокат.

За інформацією прес-служби 
військової прокуратури, вста-
новлено, що багато військово-
службовців, враховуючи складну 
морально-психологічну обста-
нов  ку після повернення з фрон-
ту, вибували за межі військової 
частини з дозволу безпосередніх 
командирів, але без докумен-
тального оформлення відпусток. 
Бійці самостійно зверталися та 
проходили лікування в закладах 
охорони здоров’я, про що відо-
мості у військовій частині були 
відсутні.

Наразі військова прокура-
тура Луцького гарнізону дослі-
джує  обставини щодо можливої 
недбалості в діях командування 
колишньої 51-ї ОМБр щодо ве-
дення обліку наявності та руху 
особового складу бригади. 
Саме їхні дії призвели до кри-
мінального переслідування 
військовослужбовців. Слідство 
триває.
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Кабмін продовжив дію 
спеціальних зобов’язань 

з продажу природного газу 
для потреб населення і 
теплокомуненерго за зниженою 
ціною до кінця липня 2018 року.

Відповідне рішення уряд ухвалив 
30 травня, повідомляє «Економічна прав-
да». Ціна на газ для населення становить 
4942 грн за тисячу кубометрів, а з урахуван-
ням податку на додану вартість і зборів, що 
включають транспортування, – 6958 грн за 
тисячу кубометрів.

Підвищення цін на газ вимагає по-
станова Кабінету Міністрів від 22 берез-
ня 2017 року, розроблена Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі. Так, від-
повідно до документа, ціну розраховують 

на базі імпортного паритету (середня ціна 
імпортного газу за певний період, – ЕП). 
Уряд мав опублікувати цей показник ще 
1 липня 2017 року. Замість цього 26 верес-
ня 2017 року Кабмін протокольним рішен-
ням відклав дату публікації на невизначе-
ний термін.

Відстрочити оприлюднення ціни вирі-
шили до узгодження механізму її визначен-
ня з МВФ та Європейським енергетичним 
співтовариством. До публікації рішення ціна 
залишиться на поточному рівні. 

За методикою, яка діє наразі, якщо за 
підсумками року є відхилення плюс/мінус 
10%, ціну на наступний опалювальний се-
зон мають переглядати.

Нещодавно Глава НКРЕКП Дмитро Вовк 
(якого, до слова, звільнили з посади 30 трав-

ня) під час підбиття підсумків своєї роботи про-
гнозував збільшення ціни на газ для населення 
до 70%. 

unian.ua

Систему 
фотофік-

сації порушень 
ПДР в Україні 
запустять вже 
у вересні. Для ї ї 
впровадження 
вже все 
готове – 
визначено 
фінансування, 
розроблено 
законодавчі 
та нормативні 
документи.

Із 1 вересня при народженні дитини кожна 
родина буде отримувати від держави 

спеціальний дитячий набір – бейбі-бокс.
Про це повідомив Прем’єр-міністр України Воло-

димир Гройсман, інформує «Українська правда». 
«У світі цей набір називають бейбі-бокс, у нас це 

буде пакунок малюка. Він ітиме додатково до грошо-
вих виплат при народженні дитини», – зазначає за-
ступниця міністра соцполітики Олександра Чуркіна.

За словами чиновниці, до кінця 2018 року Мін-
соцполітики України планує закупити пакунки малю-
ка на близько 0,5 млрд грн. У наборі будуть пелюш-
ки, підгузки, одяг на перші кілька місяців, засоби для 
догляду за шкірою дитини: олійки, присипки. Там 
будуть також іграшки і спеціальний матрац, бо в дея-
ких випадках ці пакунки можна використовувати як 
люльку для дитини, як це роблять в інших країнах.

Орієнтовна вартість пакунка – 5000 грн. 
До слова, бейбі-бокси придумали у Фінляндії ще 

в 1938 році.
Таку інформацію оприлюднив глава 

підкомітету Верховної Ради з безпеки 
дорожнього руху Ігор Діденко, передає 
«Автовод». За його словами, система 
допоможе ефективно боротися з тими, 
хто ігнорує вимоги дорожніх правил, і 
відчутно підвищить безпеку на дорогах 
нашої країни.

Згідно з новим законом, відповідаль-
ність за зафіксоване порушення буде 
нес ти власник транспортного засобу і 
саме йому будуть відправляти сумно-
звісні «листи щастя».

«Така практика успішно діє в усьому 

світі. Адже транспортний засіб – джере-
ло підвищеної небезпеки, так само, як і 
зброя. Адже ніхто, наприк лад, не нама-
гається заперечити те, що відповідаль-
ність за використання зброї в першу 
чергу несе саме її власник», – підкреслив 
глава підкомітету Верховної Ради.

Як повідомив Ігор Діденко, на той 
час, як запрацює згаданий законопро-
ект, система фотофіксації вже має бути 
повністю готова до роботи. Стаціонарні 
камери планують встановлювати в міс-
цях концентрації ДТП, і вони будуть фік-
сувати низку порушень ПДР.

m
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.ua

unn.com
.ua

112.ua
businessvisit.com

.ua

З солдатів зняли тавро дезертирів

Ціну на наступний опалювальний 
сезон мають переглядати

Система фотофіксації готова до роботи

Бейбі-бокси видаватимуть 
у пологових будинках
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Велика перевага лікаря полягає в тому, що він не зобов’язаний дотримуватися власних порад. 
Агата Крісті

  Іван САВИЧ
Луцький район

для людей ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ БІЙЦІВ АТО 
ОБЛАШТУЮТЬ У БОГОЛЮБАХ 

фітоаптека

ЩОБ ШКІРА БУЛА ЗДОРОВОЮ І ЧИСТОЮ* 

До кінця року на базі 
корпусу №2 Волинської 

обласної клінічної лікарні  
(ВОКЛ) можуть облаштувати 
центр реабілітації бійців 
АТО. Гроші для цього 
планують виділити під 
час розподілу коштів 
перевиконання бюджету 
області. У разі втілення 
проекту реабілітаційний 
центр може стати одним із 
найпотужніших на заході 
України.

Як зазначив голова Волинської 
облради Ігор Палиця, розрахо-
вувати на бюджетні кошти із соц-
економу до виборів не варто, тому 
треба виходити з тих фінансових 
ресурсів, які реально залучити за-
раз.

Після того як на позачерговій 
сесії Луцької міськради з бюджету 
міста виділили 5 млн грн на об-
лаштування профільного центру, 
очільник обласної лікарні Іван 
Сидор запропонував організувати 
його на базі лікарні в Боголюбах. 
Тим паче, що починати нове будів-
ництво не доведеться – у медза-
кладі завершують роботи з підго-
товки реабілітаційного центру.

«Центр на 70-80% готовий. Ми 
вже закупили туди обладнання на 
3 млн грн. Там просторі коридори, 
стоїть сучасна апаратура, є сауна, 
басейн, велика територія, свіже 
повітря, ліс. Робимо ремонт своїми 
силами. Це важко, тому й просимо 
додаткове фінансування, адже 
потрібно ще докупити обладнан-
ня, – каже Іван Сидор. – Отримав-
ши кошти, реабілітаційний центр 
зможуть відкрити за два-три міся-
ці. Коли нам це вдасться, побачите, 
який він буде потужний. Подібно-
го немає на заході України, навіть 
жодні приватні центри з ним не 
зрівняються».

Окрім надання реабілітації, 

Цілющий збір трав 
і мазі відомого 
сумського 

фітотерапевта Любові 
Салій ефективно лікують 
псоріаз, екземи, дерматити 
та інші хвороби шкіри.

У наш час захворювання шкі-
ри є доволі поширеним явищем. 
До їх виникнення здебільшого 
призводять неправильне харчу-
вання, негативний вплив навко-
лишнього середовища, недуги 
органів травлення, авітаміноз. 
Відтак патологічні зміни на шкірі 
людини у вигляді почервоніння, 
висипання, бляшок, лусочок тощо 
завдають чимало дискомфорту, 
ускладнюють життя та можуть 
дошкуляти роками. І від цього не-
легко позбавитися. Проте недуги 
шкіри ефективно можна зцілити 
лікарськими рослинами та пре-
паратами з них.

За багато років лікувальної 
практики нам вдалося розробити 
лікувально-профілактичний комп-
лекс, який дає хороші результати 
й забезпечує багаторічну стійку 
ремісію при дерматитах, екземах, 
псоріазі, демодекозі, вугрових ви-
сипаннях, фурункулах та інших 
хворобах шкіри. Складається він 
з дерматологічного збору лікар-
ських рослин, наділених дивовиж-
ною силою, і мазей з натуральних 

компонентів на природній основі. 
Фіточай має виражену протиза-
пальну, антибактеріальну, проти-
алергічну, гепатопротекторну, іму-
номодулювальну дію, заспокоює 
чутливу шкіру, усуває свербіж. Збір 
ефективно очищає кров і поліпшує 
її показники, активізує роботу над-
нирників, підвищує репаративні 
властивості шкіри, забезпечує її 
антиоксидантний захист. Вагоме 
доповнення комплексу – авторські 

мазі, які добре очищають уражені 
ділянки шкіри від лусочок, зніма-
ють свербіж, подразнення, усува-
ють почервоніння і пом’якшують 
її, а головне – повертають чистоту 
і здоровий вигляд. 

Якось по допомогу звернувся 
34-річний чоловік з Києва, якому 
ще з дитинства дошкуляв псорі-
аз: спочатку це були невеликі ді-
лянки ураженої шкіри, а з роками 
хвороба поширилася на все тіло. 

середнього віку медикаментозне 
лікування не допомогло, а нестерп-
ний свербіж шкіри не давав спокою 
навіть уночі, вона вирішила лікува-
тися травами. Після курсу нашого 
дерматологічного фіточаю нейро-
дерматит відступив і жінка знову 
відчула радість життя.

А ось 37-річного полтавця при-
вела в «Дивосил» суха екзема, від 
якої він не міг позбавитися багато 
років. Довгоочікуваний успіх за-
безпечило призначене двомісячне 
лікування дерматологічним збором 
і вітамінами. Під їх дією хвороба 
зреш тою відступила. 

Навіть за найскладніших за-
хворювань не треба впадати у від-
чай. Завдяки цілющому потенціалу 
лікарських рослин шкіру можна 
зберегти здоровою і красивою до 
глибокої старості.

Вас зацікавило лікування за-
хворювань шкіри авторським 
збором трав та мазями Любо-
ві Салій? Одержати відповіді 
на запитання чи замовити ліки 
пош тою можна за телефонами у 
Сумах: (0542) 655-330 з 15:00 до 
18:00, (0542) 60-88-79 з 18:00 до 
21:00 (крім вихідних), (095) 937-
50-50 з 9:00 до 20:00.

Фітоцентр «Дивосил» розташо-
ваний за адресою: м. Суми, вул. Ме-
талургів, 5. Працює з 14:00 до 18:00 
(крім вихідних).

Ліц. МОЗУ АГ № 599256 від 17.01.2012 р.

Влітку, навіть у спеку, він змуше-
ний був носити сорочку з довгими 
рукавами. Багато разів лікувався 
в медичних закладах, у народних 
цілителів, на різних курортах. Зда-
валося б, спробував усі можливі 
засоби, але очікуваного результату 
не було. Сповнений відчаю, за по-
радою друзів чоловік звернувся до 
нашого оздоровчого центру «Ди-
восил». Звісно, довелося чітко до-
тримуватися наших рекомендацій 
щодо способу життя й харчування, 
але головним усе ж було комплекс-
не лікування збором трав і маззю. 
Результат не забарився: вже після 
першого курсу лікування, на його 
великий подив і неприховану ра-
дість, шкіра очистилася від бляшок, 
а після другого повністю зникли 
почервоніння і вона набула зви-
чайного вигляду.

Інший приклад. Коли сумчанці 

готовий реабілітаційний центр, ніж 
починати робити новий на базі ко-
лишнього водолікувального кор-
пусу, який зараз у передаварійно-
му стані. У Боголюбах ремонт стін 
майже завершено, закуплено ба-
гато дорогого обладнання, а при-
міщення розташоване біля лісу, де 
можна облаштувати рекреаційну 
зону. Щодо транспортного сполу-
чення, то воно тут хороше, ходять 
дві маршрутки: №31 і №47», – за-
уважив Ігор Поліщук.

Голова Спілки воїнів АТО Во-
лині Олександр Серватович за-
значив, що не менш важливою є і 
психологічна реабілітація. Адже 
чимало таких проблем виявляють-
ся лише за кілька років після того, 
як солдат повертається до мир-
ного життя. «Раніше хлопці часто 
зверталися по допомогу, а тепер 
більшість дзвінків – від дружин, 
матерів, доньок. Третій рік після 
війни – чи не найбільш проблем-
ний», – каже він.

«З учасниками АТО ми пра-
цюватимемо на базі Волинського 
обласного госпіталю для інвалідів 
війни. Там великий проект, буде-
мо починати фінансування з на-
ступного року. Думаю, цьогоріч 
Іван Сидор відкриє відділення 
фізичної реабілітації на базі лі-
карні в Боголюбах. Почнемо тут, а 
далі створимо якнайкращі умови. 
Спільно ми дійшли висновку, що 
на базі Луцького центру первинної 
медико-санітарної допомоги бу-
дуть здійснювати психіатричну та 
психологічну реабілітацію. Керів-
ник лікарні спільно з міською вла-
дою починають роботу над цим 
проектом. Його мають завершити 
теж цього року», – наголосив Ігор 
Палиця.

Голова облради зазначив, що 
гроші на завершення робіт у лікар-
ні в Боголюбах планують виділити 
в липні-серпні.

розповідає заступник головного 
лікаря ВОКЛ Микола Юрко, який 
керує філіалом лікарні в Бого-
любах, у медзакладі мають намір 
відкрити і профільне відділення 
для підвищення діагностичного 
рівня.

«Площа реабілітаційного цен-
тру велика, майже 400 квадрат-
них метрів, він буде структурним 
підрозділом обласної клінічної 

лікарні. Коли центр запрацює, то 
в ньому проходитимуть реабіліта-
цію хворі з цереброваскулярною 
патологією, з нейрохірургічними 
травмами, люди після операцій на 
головному мозку, після інфарктів, 
операцій на серці, пацієнти із за-
міною суглобів, після травм на ко-
лінах, які мають проблеми з хреб-
том. І найголовніше – до нас можна 
буде приїжджати і на амбулаторне 

лікування, і на стаціонарне. Також 
відкриємо відділення реабіліта-
ції», – пояснює Микола Юрко.

Радник луцького міського го-
лови Ігор Поліщук зазначив, що 
ідея облаштування реабілітацій-
ного центру в Боголюбах – більш 
ніж доречна.

«Ця пропозиція дуже цікава, її 
реально виконати. Як на мене, ра-
ціональніше завершити вже майже 

Фітотерапевт Любов Салій

Гроші на реабілітаційний центр планують виділити під час розподілу 
коштів перевиконання бюджету області

Центр може стати одним із найпотужніших на заході України
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СУП «МОЛОДІСТЬ»
Кількість продуктів розрахована на 

дві порції.
• 1 великий помідор • морквина
• столовий буряк (завбільшки з яйце)
• половина болгарського перця
• 1 зубець часнику • кавове горня ягід 
(смородини або аґрусу) • свіжий базилік
• 1/2 ч. ложки порошку куркуми
• 2 ст. ложки оливкової олії • сіль

Усі компоненти збити в блендері, 
розлити в тарілочки. Вживати із зерно-
вим хлібом, намащеним тонким шаром 
масла.

ВАРЕНИКИ З ЯГОДАМИ 
«ДІЄТИЧНІ»
• 1 скл. висівок • 1 скл. борошна 
• 1 ст. ложка олії • яйце • вода 

Замісити тісто, розкачати завтовш-
ки 2 мм, зліпити невеличкі вареники 
з улюб леними ягодами. Проварити на 
слабкому вогні 5-7 хв. При подаванні 
додати сметани.

СНІДАНОК «ЯСНИЙ 
РОЗУМ»
• 1 скл. зеленого горошку 
• 1 скл. листя шпинату • 1 помідор 
• 1 ч. ложка оливкової олії • 2 яйця
• зелень • сіль 

Пательню ледь змастити олією, по-
класти горошок і порізані помідори, 
посолити, накрити кришкою й тушку-
вати кілька хвилин. Збити виделкою 
яйця, змішати з листям шпинату, зали-
ти томатно-горошкову суміш. Накрити 
кришкою і на слабкому вогні, не пере-
вертаючи, готувати до готовності (загус-
тіння). Посипати зеленню.

МОРОЗИВО 
«ДОВГОЛІТТЯ»
• 0,5 скл. натурального йогурту 
або кефіру • 1 ч. ложка насіння льону
• кружальце імбиру (завбільшки, 
як 5 коп.) • 1 скл. малини • 2 шматочки 
чорного шоколаду • на кінчику ножа – 
порошок куркуми

Збити в блендері всі компоненти, 
розлити у маленькі пластикові або па-
перові скляночки, покласти в холодиль-
ник. Смакує у вихідний день з ранковою 
кавою.

смакота

ЛІКИ З ГРЯДКИ 

ПОЛУНИЧКУ З’ЇЛИ, 
ХВОСТИКИ ЗАСУШИЛИ

ЖОВТОГАРЯЧИЙ 
ЕЛІКСИР ЗДОРОВ’Я Обліпихова олія – 

цілющий засіб за 
багатьох зовнішніх і 

внутрішніх захворювань. 
Помічна вона за опіків, 
захворювань травного 
тракту, жіночої статевої 
сфери, ангіни, у разі болю 
в суглобах, гаймориту, 
атеросклерозу, різних 
захворювань шкіри тощо. 

Вона тамує біль і знімає запа-
лення, захищає від інфекцій, заго-
ює рани та виразки, сприятливо 
впливає на роботу щитоподібної 
залози, серцево-судинної систе-
ми; нормалізує вміст холестери-
ну, обмін білків; рекомендована 
для профілактики ожиріння пе-
чінки; виводить з організму солі 
важких металів тощо. Обліпихову 
олію можна купити в аптеці.

За виразкової хвороби шлун-
ка та дванадцятипалої кишки 
рекомендовано приймати всере-
дину по 1 ч. ложці олії – вранці та 
ввечері.

У разі болю, зумовленого 
ерозивним гастритом чи вираз-
кою шлунка, народна медицина 
радить приймати по 1 ст. ложці 
олії обліпихи, заїдаючи чорним 
хлібом.

Для профілактики цих захво-
рювань корисно вранці натще-
серце вживати по 1 ч. ложці об-
ліпихової олії за 30 хв до їди.

За виразки дванадцятипалої 
кишки помічний ще такий ре-
цепт: уранці випити 0,5 скл. кар-
топляного соку, а вдень і ввечері 
приймати по 1-2 ст. ложки облі-

пихової олії. Курс – два місяці.
У разі атеросклерозу, після 

ішемічного інсульту та інфаркту 
рекомендовано приймати що-
дня зранку по 15 мл олії обліпи-
хи. Курс – до місяця.

За стоматиту вживати по 1 дес. 
ложці олії обліпихи тричі на день 
за 20-30 хв до їди. Курс – місяць.

У разі ерозії шийки матки, 
кольпіту, ендометриту раз на 
добу слід вставляти в піхву там-
пони, змочені в обліпиховій олії. 
Зазвичай курс триває два тижні. 
Через два місяці його можна по-
вторити.

За гаймориту закапувати по 
кілька крапель обліпихової олії в 
кожну ніздрю.

У разі ангіни, фарингіту, рині-
ту та тонзиліту добре змащувати 
обліпиховою олією носоглотку й 
горло. У цьому разі одужання на-
стане набагато швидше.

За подагри та ревматизму ре-
комендовано змащувати обліпи-
ховою олією хворі суглоби.

У разі запалення, набряку та 
болю, пов’язаних із внутрішні-
ми гемороїдальними вузлами, 
допоможуть тампони з марлі, 
просочені в обліпиховій олії: їх 
потрібно вводити в пряму киш-
ку на ніч. До зовнішніх гемо-
роїдальних вузлів треба також 
прикладати марлю, просочену 
обліпиховою олією. Курс – 12 
днів. Потім слід зробити пере-
рву на два тижні й повторити 
лікування.

У разі нежитю 1 ч. ложку об-
ліпихової олії змішати з соком од-
нієї головки часнику середнього 
розміру. Суміш використовувати 
для закапування в ніс.

tutknow
.ru

Кріп – проти кашлю й без-
соння. Високий тиск нормалізу-
ється, зникнуть закрепи, болі в 
шлунку та сечовому міхурі, мине 
нетримання сечі й калу, якщо 
регулярно пити чай із насіння 
кропу. 

У заварник насипають 1 ст. 
ложку з чубком насіння кропу й 
заливають 0,5 л окропу. Вкутують 
на 40 хв. Отриманий настій п’ють 
по три ковтки 7-10 разів на день. 
Неодмінно пити під час їди, але 
не натще. Курс лікування – тиж-
день. Для профілактики такий 
чай запарюють протягом двох-
трьох днів щомісяця. 

Цей диво-чай також чудово 
лікує кашель, бронхіт, хвороби 
горла, позбавляє від безсоння. 

Натуропат, народна ціли-
телька Олена Світко радить не 
викидати у смітник полуничних 
хвостиків. Адже вони не поступа-
ються у корисності самій ягоді.

Хвостики з черешками міс-
тять багато каротиноїдів, тому 
добре впливають на очі, поліп-
шують зір. Вони виявляють со-
легінну та антиоксидантну дію, 
виводять надлишок холестерину. 
Їх можна вживати свіжими, заго-
товляти на зиму.

Свіжі чи сушені корінці дода-
ють в різні чаї чи готують окремий 

• Поливати рослини допоможуть плас-
тикові пляшки. Треба наповнити їх водою і 
поставити біля рослин (огірків-помідорів) 
горлечком донизу. Кришка має бути ледь 
відкрита, щоб вода просочувалася у зем-
лю. Вона напоюватиме корінці в міру пе-
ресихання ґрунту. 

• Найкорисніше підживлювати росли-
ни екологічними добривами. Найдоступ-
ніше – деревний попіл. Ним посипають 
міжряддя та рослини, поливають водним 
розчином грядки. Гарний результат дає 
підживлення перебродженою кропивою 
або молочаєм. Готовою настоянкою раз 
на два тижні підгодовують овочі. На відро 
води беруть 1 л бовтанки.

• Між рядками моркви та бурячків на 
городі має бути місце для настурції, чор-
нобривців і нагідок. Ці квіти корисно сіяти 
навколо дерев та ягідних кущів. Розлогі 
корінці забезпечать рівномірний доступ 
води й повітря, а різкий запах відлякува-
тиме шкідників. 

• Дачники підрахували, що більшість 
домашніх відходів – органічного похо-
дження. Картопляне лушпиння, яєчна 
шкаралупа, шкірки від яблук та цитрусо-
вих, чайна і кавова заварка... Вони будуть 
прекрасною сировиною для компостної 
ями. Туди можна викидати все, крім кіс-
ток і гнилих харчів. За рік дощові черв’яки 
перетворюють вміст компостної ями на 
кілька кілограмів гумусу. Ґрунт із неї – 
прекрасне добриво для городу, особливо 
для піщаної землі. 

Причиною недороду яблунь може бути 
відсутність у саду сорту-запилювача. Для нор-
мального плодоношення треба, щоб на одній 
ділянці росли 2-3 сорти однієї породи й одно-
го терміну дозрівання. 

Щоби збільшити врожайність яблунь, на 
садову ділянку слід приваблювати комах, які 
будуть їх запилювати. Для цього між дерева-
ми сіють трави з яскраво вираженим запахом: 
кріп, кмин, огіркову траву. 

Якщо ширина міжрядь у саду буде мен-
шою за 4 м, врожайність помітно знижується. 

Рясні поливи перед збором урожаю при-
зводять до розтріскування плодів і великої 
кількості падалиці.  

proferm
u.com

ГОРОДНІ ХИТРОЩІ

Недозрілий аґрус – 
проти склерозу. Зеленку-
ваті плоди аґрусу наділені 
унікальними властивостя-
ми. Вони знижують рівень 
холестерину, покращують 
склад крові, прекрасно лі-
кують атеросклероз. 

Щодня слід з’їдати по 
1 ст. ложці недозрілих ягід 

із хвостиками. Корисні для 
організму речовини міс-
тяться і в листі аґрусу. Дуже 
добре тричі на день зава-
рювати із нього чай. Якщо 
протягом двох-трьох тиж-
нів їсти вказану дозу ягід і 
пити чай із листя, протягом 
року вас не турбуватимуть 
жодні недуги. 

korolcat.ru

ПОРАДА НОМЕРА
МОЛОЧНА КАША 
ПРОТИ КРОТІВ 
Позбутися кротів на грядці до-

поможе перевірений народний ме-
тод: 500 г подрібненого (розтерто-
го) скла змішують із 200 г молочної 
каші та заправляють тваринним жи-
ром (смальцем, салом тощо). Суміш 
розкладають біля нір.

ЯК ОТРИМАТИ ЩЕДРИЙ ВРОЖАЙ ЯБЛУК
добрий господар

УВАГА! Застосовувати олію 
обліпихи не слід людям, які 

страждають на гострий холецистит, захворювання 
підшлункової залози й сечокам’яну хворобу.

ndc.org.ru

ednist.info

настій, заварюючи 
як звичайний 
чай. До слова, 
настій з полу-
ничних хвос-
тиків не має 
протипоказань 
до вживання. 

А ще їх застосо-
вують у косметології. 
Свіжі полуничні хвостики 
подрібнюють у блендері й 
роблять ефективну омо-
лоджувальну маску. Ця 

кашка освіжає шкі-
ру і розгладжує 
зморшки.

Чашолистки 
допоможуть зу-

пинити випадін-
ня волосся. Вівсяні 
пластівці запарюють 

окропом із розтерти-
ми полуничними хвостика-
ми. Наносять цю кашку на 
волосся тричі на тиждень 
на півгодини. Воно стане 
міцним і блискучим.

стосо
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Обліпиха – ягода-цілитель

Чай із кропу виліковує бронхіт

У саду має рости кмин

Міні-поливачка з пляшки
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ВІВТОРОК 12 червня
06.00, 09.45 М/с «Чорний 

Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 
21.00, 03.00 Новини

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

09.30, 14.20, 15.10 Погода
09.35 М/с «Гон»
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ц «Незвідані 

шляхи»
12.00, 02.05 Д/ц «Смаки 

Культур»
13.10 :РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак 

українською
13.55, 04.00 Складна 

розмова
14.30 :Радіо. День
15.35 Т/с «Гранд готель»
17.05, 23.55 Д/ц «Гордість 

світу»
18.00, 00.15 Інформаційна 

година
19.00 Перший на селі
19.25 Д/ц «Неповторна 

природа»
20.30 Наші гроші
21.25, 03.20 Новини. 

Спорт
21.40 Д/с «Таємниці акул»
22.45 Т/с «За службовим 

обов’язком»
01.10, 05.05 Розсекречена 

історія
04.25 Війна і мир

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.00 Зона ночі

04.00 Абзац

05.45, 00.00 Т/с «Кобра»

07.39, 08.55 Kids Time

07.40 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

09.00 Половинки

17.00 Кохання на 

виживання 16+

19.00 Топ-модель по-

українськи

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 За живе! 16+
08.15 Національне талант-

шоу «Танцюють всі!-6»
12.00 Звана вечеря 12+
12.55 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис 16+
15.25 Містичні історії-7 з 

Павлом Костіциним 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Х/ф «Пелена»
20.00 ЕксперименТИ 16+
22.40 Х/ф «Холодне 

серце»
00.40 Один за всіх 16+

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15, 00.45 «Орел і 

Решка. Шопінг»
10.10 Т/с «Дикий ангел»
12.00, 20.00 

«Орел і Решка. 
Перезавантаження»

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

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, 03.20 
Сьогодні

09.30, 04.10 Зірковий шлях
10.30, 04.40 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 Створені 

вбивати
10.20 Довідник дикої 

природи
11.20 Там, де нас нема
12.20 Аджимушкай. 

Підземелля смерті
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 Бойова залізниця
02.20 Прихована 

реальність

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»
11.00, 12.20, 12.50 

«Одруження наосліп»
14.05, 15.20 «Міняю 

жінку»
17.10 Т/с «Кохання 

Мер’єм»
19.20 «Секретні 

матеріали»
20.15, 21.10 Т/с «Між 

нами, дівчатами»
22.10 Х/ф «Вирок 

ідеальної пари»
02.15 «VIVA! Найкрасивіші 

2018»

1+1

05.55 «Мультфільм»
06.15, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Канівським»

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-а година»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
17.40 «Новини»
18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу 

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

проти Скотланд-Ярда»
02.40 «Орел і Решка. 

Шопінг»
04.45 «Top Shop»

ІНТЕР

05.35, 20.20 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.20, 19.20 Надзвичайні 

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

прицілом»
14.45, 16.20 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
17.35, 21.25 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.40 Х/ф «Людина-вовк»
01.30 Т/с «Морська 

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

ICTV

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 «Останній 
москаль»

14.00, 03.20 Віталька
16.00, 02.30 Панянка-

селянка
17.00, 18.30, 01.30 Країна 

У
18.00 Казки У Кіно
19.00, 20.00 Танька і 

Володька
19.30, 20.30 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 «Дебальцеве»
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 MORJ
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 Сестри Тельнюк 

«Наш Шевченко»
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, 03.25 «Облом.UA.»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений 

світ»
12.55, 02.35 «Нове 

Шалене відео по-

2+2 українськи»
13.55 Х/ф «Акулячий 

торнадо 5: Глобальне 
роїння»

15.30 Х/ф «Наднова»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за 

викликом»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-2»
01.00 Х/ф «Від заходу до 

світанку-3» Фільм «Від заходу до світанку-3»

01:00

uafi lm
.net

06.00, 09.45 М/с «Чорний 
Джек»

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

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

09.30, 14.20, 15.10 Погода
09.35 М/с «Гон»
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ц «Незвідані 

шляхи»
12.00, 02.05 Д/ц «Смаки 

Культур»
13.10 :РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак 

українською
13.55 Перша шпальта
14.30 :Радіо. День
15.40 Т/с «Гранд готель»
17.05, 23.55 Д/ц «Гордість 

світу»
18.00, 00.15 Інформаційна 

година
19.00 з Майклом Щуром
19.40 До справи
20.15, 01.10, 04.25 Війна 

і мир
21.25, 03.20 Новини. 

Спорт
21.40 Д/с «Таємниці акул»
22.45 Т/с «За службовим 

обов’язком»
01.50 ТАКАШОТАМ
04.00 Складна розмова
05.05 Розсекречена історія

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»
11.00, 12.20, 12.45 

«Одруження наосліп»
14.05, 15.20 «Міняю 

жінку»
17.10 Т/с «Кохання 

Мер’єм»
19.20 «Секретні 

матеріали»
20.15, 21.10 Т/с «Між 

нами, дівчатами»
22.10 «Гроші 2018»
23.30, 01.55 Х/ф 

«Угрупування «Cхід»

06.15, 23.00 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Канівським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.15 Х/ф «Недільний 
тато»

12.25 Т/с «Генеральська 
невістка»

16.10 «Чекай на мене. 
Україна»

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

20.00, 05.15 «Подробиці»
20.40 Т/с «Червона 

королева»
00.55 Х/ф «Фантомас 

розбушувався»
02.40 «Орел і Решка. 

Шопінг»

05.45, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.35 Факти тижня. 100 
хвилин

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Спорт
09.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
11.30, 13.20 Х/ф 

«Таємничий острів»
15.35 Х/ф «Водний світ»
16.20 Х/ф «Водний світ»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Майор і магія»
22.35 Свобода слова
00.45 Х/ф «Під 

прицілом»
02.35 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
04.10 Скарб нації

06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Пустотливе 

вороня»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 00.30 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенічкіним

13.00 Чотири весілля
14.00, 03.20 Віталька
16.00, 02.30 Панянка-

селянка
17.00, 18.30, 01.30 Країна У
18.00 Казки У Кіно
19.00, 20.00 Танька і 

Володька
19.30, 20.30 Одного разу 

під Полтавою
21.00 Т/с «Останній 

москаль»
22.00 Готель Галіція
23.00 Т/с «Помста»
02.00 БарДак

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 «Василь 

Симоненко. Тиша і грім»
17.36 Д/ф «Винниченко 

без брому »
18.31 Д/с «Незвичайні 

культури»
19.20 Погода
19.48 «Енеїда»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

07.00 Все буде добре!
08.20 Все буде смачно!
09.15 Планета земля
10.20 Х/ф «Кольє для 

Снігової Баби»
12.10 Звана вечеря 12+
13.10 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис 16+
15.25 Містичні історії-7 з 

Павлом Костіциним 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Х/ф «Пелена»
20.00 Хата на тата 12+
22.40 Х/ф «Холодне 

серце»
00.40 Один за всіх 16+

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

Шопінг»
10.10 Т/с «Дикий ангел»
12.00, 20.00 

«Орел і Решка. 
Перезавантаження»

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

14.00 «Орел і Решка. 
Навколосвітня подорож»

22.00 «Вірю не Вірю»
23.00 Х/ф «Король 

вечірок 2»
00.50 Х/ф «Хочеш чи ні?»
02.20 «Нічне життя»

06.45, 00.40 Т/с «Кобра»
08.40, 09.59 Kids Time
08.45 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»
10.00 М/ф «Мінлива 

хмарність, часом 
фрикадельки»

11.45 М/ф «Мінлива 
хмарність, часом 
фрикадельки 2»

13.40 М/ф «Хороший 
динозавр»

15.20 Х/ф «Блакитна 
лагуна: Пробудження»

17.10 Х/ф «Мілина»
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за Ревізором
02.35 Служба розшуку 

дітей

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

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

09.30, 03.05 Зірковий шлях
10.30, 03.50 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 «Неймовірний 

Халк»
01.45 Телемагазин

06.00 Бандитська Одеса
07.40, 14.00 Правда життя
08.40, 22.30 Загадки 

планети
09.30 Створені вбивати
10.20 Природа сьогодення
11.20 Там, де нас нема
12.20 Полювання на НЛО
13.10 Містична Україна
15.00, 21.40 Річкові 

монстри
16.00, 20.50 Мистецтво 

виживання
16.50 20 найжахливіших 

вбивць
17.50 Секретні території
19.40, 00.20 Речовий 

доказ
23.20 Бойова залізниця
02.20 Ризиковане життя

ПОНЕДІЛОК 11 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 Альоша 
2 ч.

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

Повтор
00.30 Концерт MORJ
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
03.45 Рожеві окуляри
04.00 Дзеркало історії
05.00 Обережно, діти!
05.30 Відділ кадрів

06.00 Мультфільми
08.00, 01.10 «Нове 

Шалене відео по-
українськи»

09.15, 18.15 «Спецкор»
10.00, 18.50 «ДжеДАІ»

2+2 10.35 Т/с «Стоматолог»
14.30 Х/ф «Кров 

Тамплієрів»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за 

викликом»
21.30 Т/с «Касл-2»
23.05 Х/ф «Хижак-2»
02.25 «Облом.UA.»

НТН

05.10 Х/ф «Капітан 
«Пілігрима»

06.50 Х/ф «Градус 
чорного Місяця»

08.30 «Свідок. Агенти»
09.05 Х/ф «Ідеальний 

злочин»
10.45 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.35 «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»
03.05 «Випадковий 

свідок»
04.15 «Правда життя. 

Професії»

НТН

05.10 Х/ф «Матрос 
Чижик»

06.40 Х/ф «Все 
можливо»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Обережно! 

Червона ртуть»
10.30 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.35 «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»
03.05 «Випадковий 

свідок»
04.20 «Правда життя. 

Професії»

Фільм «Водний світ»

16:20

voka.m
e
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ЧЕТВЕР 14 червня

СЕРЕДА 13 червня
06.00, 09.45 М/с «Чорний 

Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 
21.00, 03.00 Новини

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

09.30, 14.20, 15.10 Погода
09.35 М/с «Гон»
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ц «Незвідані 

шляхи»
12.00, 02.05 Д/ц «Смаки 

Культур»
13.10 :РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак 

українською
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.35 Т/с «Гранд готель»
17.05, 23.55 Д/ц «Гордість 

світу»
18.00, 00.15 Інформаційна 

година
19.00 Д/с «Дешевий 

відпочинок»
19.25 Д/ц «Неповторна 

природа»
20.30, 04.00 Складна 

розмова
21.25, 03.20 Новини. 

Спорт
21.40 Д/с «Таємниці акул»
22.45 Т/с «За службовим 

обов’язком»
01.10 Світло
04.25 Війна і мир
05.05 Розсекречена історія

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.50 Зона ночі

04.10 Абзац

06.05, 23.50 Т/с «Кобра»

08.00, 09.19 Kids Time

08.05 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

09.20, 17.00 Кохання на 

виживання 16+

11.15 Половинки

19.00 Топ-модель по-

українськи

01.45 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 За живе! 16+
08.25 Національне талант-

шоу «Танцюють всі!-6»
12.10 Звана вечеря 12+
13.10 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис 16+
15.25 Містичні історії-7 з 

Павлом Костіциним 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Х/ф «Пелена»
20.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
22.40 Х/ф «Холодне 

серце»
00.40 Один за всіх 16+

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15, 00.45 «Орел і 

Решка. Шопінг»
10.10 Т/с «Дикий ангел»
12.00, 20.00 

«Орел і Решка. 
Перезавантаження»

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

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, 03.20 
Сьогодні

09.30, 04.10 Зірковий шлях
10.30, 04.40 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 20 найжахливіших 

вбивць
10.20 Довідник дикої 

природи
11.20 Там, де нас нема
12.20 Майор «Вихор»
13.10 Містична Україна
15.00, 21.40 Річкові монстри
16.00, 20.50 Мистецтво 

виживання
16.50 Створені вбивати
17.50 Секретні території
19.40, 00.20 Речовий доказ
23.20 Бойова залізниця
01.30 Таємниці 

кримінального світу

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
11.00, 12.20, 12.50 

«Одруження наосліп»
14.05, 15.20 «Міняю 

жінку»
17.10 Т/с «Кохання 

Мер’єм»
19.20 «Секретні 

матеріали»
20.15, 21.10 Т/с «Між 

нами, дівчатами»
22.10 Х/ф «Шанхайський 

полудень»
00.20 Х/ф «Секс-місія»
04.40 Мультфільм

06.15, 23.00 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Канівським»

07.00, 08.00, 12.00 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 

з Інтером»
10.00 Т/с «Червона 

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

«Речдок»
17.40 «Новини»
18.00, 19.00, 03.30 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 05.25 «Подробиці»
20.40 Х/ф «Діамантова 

рука»
00.40 Х/ф «А життя 

триває»
02.20 «Орел і Решка. 

Шопінг»
04.15 Х/ф «Свято 

Нептуна»

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
12.05, 13.25 Х/ф «Акула-

робот»
14.25, 16.20 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
16.45, 21.30 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.35 Х/ф «Нема куди 

тікати»
01.25 Т/с «Морська 

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

ICTV

06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Прекрасний 

принц і фея Люпина»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 00.30 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенічкіним

13.00, 21.00 Т/с «Останній 
москаль»

14.00, 03.20 Віталька
16.00, 02.30 Панянка-

селянка
17.00, 18.30, 01.30 Країна У
18.00 Казки У
19.00, 20.00 Танька і 

Володька
19.30, 20.30 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 В.Павлік «Улюблені 

хіти»
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, 02.50 «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»
15.45 Х/ф «Наутилус: 

повелитель океану»
17.15 «Загублений світ»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за 

викликом»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-2»
00.45 Х/ф «Хижак-2»
03.40 «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
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 «Українська 

Гельсінська спілка – 
вектор визначено»

18.31 Д/с «Незвичайні 
культури»

19.48 Серіал «За 
службовим обов’язком»

20.40 Новини. 
Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

05.50 Х/ф «Кармелюк»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Людина в 

зеленому кімоно»

10.30 «Кримінальні 

справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.35 «Свідок»

12.50, 03.35 «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»

04.30 «Правда життя. 

Професії»

06.00, 09.45 М/с «Чорний 
Джек»

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

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

09.30, 14.20, 15.10 Погода
09.35 М/с «Гон»
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ц «Незвідані шляхи»
12.00 Енеїда
12.25, 02.05 Д/ц «Смаки 

Культур»
13.10 :РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак 

українською
13.55, 01.35 До справи
14.30 :Радіо. День
15.35 Т/с «Гранд готель»
17.05, 23.55 Д/ц «Гордість 

світу»
18.00, 00.15 Інформаційна 

година
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.25 Д/ц «Неповторна 

природа»
20.30 Схеми. Корупція в 

деталях
21.25, 03.20 Новини. 

Спорт
21.40 Д/с «Таємниці акул»
22.45 Т/с «За службовим 

обов’язком»
01.10, 04.00 Складна 

розмова
ф04.25 Війна і мир
05.05 Розсекречена історія

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.20 Зона ночі

03.40 Абзац

05.35, 00.15 Т/с «Кобра»

07.30, 08.49 Kids Time

07.35 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

08.50, 16.45 Кохання на 

виживання 16+

10.45 Половинки

19.00 Топ-модель по-

українськи

02.15 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 За живе! 16+
07.30 Національне талант-

шоу «Танцюють всі!-6»
10.55 Звана вечеря 12+
12.50 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис 16+
15.25 Містичні історії-7 з 

Павлом Костіциним 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Х/ф «Пелена»
20.00 Я соромлюсь свого 

тіла 16+
22.40 Х/ф «Холодне 

серце»
00.40 Один за всіх 16+

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15, 00.45 «Орел і 

Решка. Шопінг»
10.10 Т/с «Дикий ангел»
12.00, 20.00 

«Орел і Решка. 
Перезавантаження»

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

14.00 «Орел і Решка. 
Навколосвітня подорож»

22.00 «Вірю не Вірю»
23.50 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
02.20 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.30, 04.30 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»
23.20 Контролер
00.00, 02.15 Т/с «CSI: Нью-

Йорк»
01.45 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.40, 14.00, 01.30 Правда 

життя
08.40, 22.30 Загадки 

планети
09.30, 16.50 Створені 

вбивати
10.20 Довідник дикої 

природи
11.20 Там, де нас нема
12.20 Місто
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 Бойова залізниця

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»
11.00, 12.20, 13.10 

«Одруження наосліп»
14.55 «Міняю жінку»
17.10 Т/с «Кохання 

Мер’єм»
19.20 «Секретні 

матеріали»
20.15 Х/ф «Інша жінка»
22.20 «Право на владу 

2018»
00.15, 02.05 Х/ф «Чорне 

Різдво»

06.15, 22.40 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Канівським»

07.00, 09.00, 12.00 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 

з Інтером»
10.30, 12.25 Х/ф «Весілля 

в Малинівці»
13.00 Х/ф «Діамантова 

рука»
15.00, 16.00, 01.25 «Речдок»
17.00 «Новини»
17.30 «Чемпіонат світу 

з футболу FIFA 2018. 
Церемонія відкриття»

18.00 «Чемпіонат світу з 
футболу» Група А. Росія 
– Саудівська Аравія

20.00, 00.45 «Подробиці»
20.40, 03.55 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
02.20 «Код доступу»
02.45 «Орел і Решка»

1+1 ІНТЕР

05.35, 11.10 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.30 
Факти

09.20, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Секретний фронт
12.05, 13.25 Х/ф «Нема 

куди тікати»
14.35, 16.20 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
16.50, 21.30 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.35 Х/ф «На відстані 

удару»
01.30 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!

ICTV

06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Бременські 

музиканти»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 00.30 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенічкіним

13.00, 21.00 Т/с «Останній 
москаль»

14.00, 03.20 Віталька
16.00, 02.30 Панянка-

селянка
17.00, 18.30, 01.30 Країна У
18.00 Казки У
19.00, 20.00 Танька і 

Володька
19.30, 20.30 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-бенефіс 

Етелли Чуприк
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, 17.15 «Загублений 

світ»

2+2 13.00, 03.05 «Облом.UA.»
15.15 Х/ф «Слідопит»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за 

викликом»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-2»
01.00 «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 Надвечір’я. Долі
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 «Василь Макух. 

Смолоскип»
18.31 Д/с «Незвичайні 

культури»
19.48 Серіал «За 

службовим обов’язком»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

05.30 Х/ф «Кармелюк»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Тихі береги»

10.35 «Кримінальні 

справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.35 «Свідок»

12.50, 03.50 «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»

03.05 «Випадковий 

свідок»

ДЖЕКПОТ – 
17 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ  

2 червня в тиражі державної 
лотереї «Мегалот» було зірвано 

найбільший лотерейний джекпот 
за всю історію України – 17 750 000 
гривень, повідомляє «24 канал» з 
посиланням на прес-службу «М.С.Л.».

Наразі відомо, що ставку було зробле-
но 31 травня у смт Катеринопіль (Черкась-
ка область) на точці продажу лотерейних 
білетів. Гра коштувала новоспеченому 
мультимільйонеру 70 гривень. 

Нагадаємо, що досі пальма першос-
ті була за виграшем у лотереї «Мегалот», 
який знайшов свого переможця 8 жовт-
ня 2014 року. Тоді рекордний джекпот – 
15 000 000 гривень – виграв щасливчик з 
Бердичева.

фартонуло

Фільм «Нема куди тікати»

23:35

uafi lm
.tv

Фільм «Слідопит»

15:15

kinoprofi .org

БАТЬКІВ ДЖАМАЛИ 
ПЕРЕСЛІДУЮТЬ 
РОСІЙСЬКІ ЖУРНАЛІСТИ

Українська співачка Джамала 
розповіла, як російські журналісти 

намагаються отримати будь-яку 
інформацію про життя ї ї рідних в 
окупованому Криму, повідомляє 
«24 канал» з посиланням на 
«РБК-Україна».

За її словами, якось батьки впустили 
до себе в дім гостей, не знаючи, що це жур-
налісти. «Вони просто попросилися зняти 
кімнату як пара, сказали, що подорожують 
Кримом. А самі записували на диктофон 
те, що говорили мої батьки, потім видали 
дуже неприємний матеріал. Знайшли мого 
двоюрідного брата в Москві. Бігали за ним 
парком, коли він гуляв з дитиною. Хотіли, 
щоб брат підтвердив, що він такий же бан-
дерівець, як і я. І в нього почалися після 
цього проблеми з роботою», – зізналася 
вона.

Крім того, Джамала зазначила, що її 
батько категорично відмовився переїж-
джати.

брудні ігри

hit.com
.au



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

НЕСКОРЕНІ

ЛУЦЬКІ ЮНАКИ ВИБОРОЛИ 
ПРИЗОВЕ МІСЦЕ НА 
ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ 
ТУРНІРІ З БАСКЕТБОЛУ

«ДИТЯЧА ЛІГА» ВІДКРИЛА НОВУ СТОРІНКУ 
В ІСТОРІЇ ЮНАЦЬКОГО ВОЛЕЙБОЛУ

ЗМАГАННЯ
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УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

k

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

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

Iгор ПАЛИЦЯ  

ВЕТЕРАНИ АТО ВОЛИНІ 
ДЕМОНСТРУЮТЬ СИЛУ 
ДУХУ ЧЕРЕЗ СПОРТ

ГОРДІСТЬ МІСТА

«Кубок Нескорених» –
всеукраїнський турнір, 
учасниками якого є ветерани 
бойових дій, військові, які 
продовжують нести службу 
в Збройних Силах України, 
службовці сектору безпеки 
та оборони України, а також 
добровольчих формувань, 
які отримали поранення, 
контузії, каліцтва внаслідок 
виконання службових 
обов’язків у зоні проведення 
бойових дій на сході України. 
У змаганнях взяли участь 
шість команд. За підсумками 
фінальних ігор першість у 
турнірі здобула команда 
ФК «Волинь Yes». 

«Волинь Yes» – футбольна 
команда ветеранів 

АТО Волині. Її учасники – 
військовослужбовці, які, 
попри отримані поранення 
та травми, провадять 
активний спосіб життя. 
Ніхто з чоловіків раніше не 
грав у футбол професійно. 
Проте команда демонструє 
неабиякі досягнення. «Волинь 
Yes» здобула перемогу у 
всеукраїнському турнірі 
«Кубок Нескорених», що 
проходив у травні. Головною 
нагородою для переможців 
стало запрошення команди на 
фінальний матч Ліги чемпіонів 
УЄФА у Київ. Волиняни 
зізнаються: потрапити на 
турнір такого рівня вони 
навіть не мріяли. Адже ціна на 
квитки була захмарною. 

– Нам подарували на всю ко-
манду 12 квитків. Радості не було 
меж, але наша поїздка була під за-
грозою зриву. Квитки на потяг та 
маршрутки до Києва розкупили. 
Лишатися на ночівлю в столиці – 
теж не варіант, адже ціни на житло 
в ці дні дуже виросли. Розв’язати 
проблему допоміг Фонд Ігоря Па-
лиці «Тільки разом», який забез-
печив нас транспортом, – розпо-
відає капітан «Волинь Yes» Павло 
Ковальський. 

Емоції досі переповнюють во-
линян, яким пощастило відчути ат-
мосферу великого футболу. Хлопці 
кажуть: неважливо, хто виграв Лігу 
чемпіонів, головне, що гра була на 
високому рівні. 

– Такий шанс трапляється раз 
на все життя. У нас лишилися не-
ймовірні враження. Це варто поба-

Наполегливі тренування, дружня 
атмосфера в команді та жага до 
перемоги принесли омріяний 
результат юним волейболістам 
луцької КДЮСШ №1. На чемпіонаті 
України «Дитяча ліга» серед юнаків 
2005 року народження команда 
посіла третє місце. Старший тренер 
відділення волейболу Ігор Кравчук 
каже: такого результату в Луцьку не 
було понад 10 років. 

– Це передовсім неабиякий стимул 
для дітей рухатися далі. Вони повірили в 
свої можливості, переконалися, що праця 
приносить бажаний результат. Торік наша 
команда посіла сьоме місце. Ми цілий рік 
посилено тренувалися. І ось у запеклій 
боротьбі нам вдалося здобути бронзу, – 
радіє за команду Ігор Кравчук. – Чемпіо-
нат проходив у п’ять турів. Фінал відбув-
ся в Києві. Перше місце здобула команда 
з Первомайська Харківської області. Вона 
не програла жодної гри. Друге місце – за 
Житомирською областю, хоча вони в нас 
ні разу не виграли. 

Не приховують емоцій і самі волей-
болісти. Хоча хлопці й задоволені резуль-
татом, та тренувань не припиняють. Два 
дні відпочили – і знову до роботи. Адже 
тепер у юних спортсменів є мета. Наступ-
ного року з чемпіонату хлопці планують 
привезти золоті медалі.

Микола Кушнірук – найкращий 
гравець команди. У спортивній шко-

Всеукраїнський юнацький турнір з баскетболу 
серед юнаків 2005-2006 років народження 
відбувся в Івано-Франківську. Участь у 
змаганнях взяли юнаки з Луцька, Львова, 
Чернівців, Івано-Франківська, Калуша й 
Богородчан, що в Івано-Франківській області.

Луцькі юнаки достойно представили Волинь, по-
сівши третє місце. Проте тренер комплексної дитячо-
юнацької спортивної школи №1 Луцької міської ради 
(КДЮСШ) Сергій Смітюх каже: на турнір їхали не по 
результат, а по досвід. Він переконаний: одна гра на 
хорошому рівні заміняє місяць тренувань. 

Взяти участь у турнірі юні лучани змогли завдя-
ки підтримці Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», 
який виділив кошти на проїзд та харчування баскет-
болістів. Проживання дітей оплатили батьки.

Розвиток спортивної сфери, в тому числі під-
тримка юних спортсменів, є одним із пріоритетних 
напрямків діяльності Фонду. З 2016 року Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом» реалізовує проект «Підтрим-
ка команд з ігрових видів спорту». У рамках цього 
проекту юнакам, молодіжним командам надають 
підтримку для участі у всеукраїнських та міжнарод-
них змаганнях. Це дає їм можливість покращувати 
спортивні навики та в перспективі поповнювати 
лави збірних команд України, клубів Суперліги та 
Прем’єр-ліги.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

чити наживо. У нас були дуже гарні 
місця. Фактично весь другий тайм 
основні події відбувалися на нашо-
му боці, – ділиться Артур Булат. 

– Київ виправдав усі споді-
вання вболівальників – прийняв 
чемпіонат на найвищому рівні. 
Єдиний мінус – ціни на житло. Та 
любителям футболу це не завадило 
підтримати улюблену команду. Фа-
нати «Ліверпуля» заполонили Київ. 
Це показує, наскільки вони відда-
ні своїй команді, – додає ще один 
футболіст-військовослужбовець 
Олександр Шафранюк. 

Відчути атмосферу великого 

футболу дістали нагоду й кілька ді-
тей загиблих волинських Героїв, які 
поїхали в Київ разом з командою 
«Волинь Yes». За грою вони спо-
стерігали з екранів у фан-зоні, яку 
було облаштовано в центрі столиці. 
Одна з них – шанувальниця спор-
ту Марія Атаманчук. Дівчина за-
доволена поїздкою. Вона каже, що 
навіть не очікувала побачити таку 
кількість іноземних фанів. 

Футболісти «Волинь Yes» 
продов жують тренування. Хлопці 
рішуче налаштовані й наступного 
року виграти «Кубок Нескорених». 
Адже команда вже зіграна. А голов-

не – тут присутній бойовий дух. 
Хлопці кажуть, що хочуть зіграти 
матч із футбольним клубом «Во-
линь», але поки професійні футбо-
лісти не погоджуються.

– У нас дуже дружна команда. 
Ми спілкуємося, підтримуємо одне 
одного. Побратими – це найсвяті-
ше. Ми живемо футболом. Ці тур-
ніри проводимо для психологічної 
підтримки людей, які пройшли че-
рез війну. На матчах ми зустрічає-
мося з побратимами, спілкуємося. 
Наша перемога показує іншим, що 
люди з обмеженими можливостями 
не здалися, не замкнулися в собі, а 

провадять активний спосіб життя 
та надихають інших, – зауважує 
Павло Ковальський. 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Павло Ковальський, Олександр Шафранюк, 
Марія Атаманчук, Артур Булат поділилися враженнями 
від легендарного матчу «Реал» – «Ліверпуль» «Волинь Yes» на фінальній грі Ліги чемпіонів УЄФА

лі хлопець тренується три роки. Каже, 
що участь у турнірі принесла не лише 
перемогу, а й цікаві враження та нові 
знайомства. Капітан команди Тарас Па-
насович грає у волейбол майже п’ять 
років. Хлопець переконаний: подолати 
сильних суперників допоміг командний 
дух. Обидва хлопці без вагань відпові-
дають, що вже визначилися з майбут-
ньою професією – хочуть бути волейбо-
лістами.

Керівник програми «Волинь спор-
тивна» Олексій Сорокун зазначив, що 
юних волейболістів Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» підтримує третій рік. 
Зок рема, цьогоріч повністю профінансу-
вав участь команди в «Дитячій лізі». Не 

залишаться без нагороди й самі гравці.
– На підтримку юнацької волейболь-

ної команди Фонд виділив понад 40 тис. 
грн. Цього року стартує новий проект – 
«Олімпійське майбутнє Волині», у рамках 
якого юні призери чемпіонатів України 
з олімпійських видів спорту отримають 
одноразові грошові винагороди. За пер-
ше місце кожен учасник отримає по 3 тис. 
грн, за друге – 2 тис. грн, за третє місце – 
1,5 тис. грн. Ми сподіваємося, що ці кош-
ти мотивуватимуть юних спортсменів не 
зупинятися на досягнутому й здобувати 
нові перемоги, – підкреслив Олексій Со-
рокун.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Хлопці посилено тренуються, аби наступного 
року результат був ще кращим
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ВОЛОНТЕРИ «СЕРЦЯ ПАТРІОТА» ЗНОВУ 
ВІДПРАВИЛИ ДОПОМОГУ ВОЇНАМ НА СХІД

БЛАГОДІЙНІСТЬПІД ЧАС СЕСІЇ

КОМУНАЛКА ГРИГОРІЙ НЕДОПАД: «ПРОБЛЕМА 
ВИВЕЗЕННЯ СМІТТЯ НА ПОЛІГОН В БРИЩЕ 
АКТУАЛЬНА ДЛЯ ПОЛОВИНИ ОБЛАСТІ»

Волонтери «Серця патріота» 
із благодійним вантажем 

вкотре вирушили у військові 
частини, що на території 
Донецької та Луганської 
областей відстоюють 
незалежність нашої держави. 

Керівник волонтерського цен-
тру, депутат-укропівець Луцької 
міськради Сергій Балицький везе 
воїнам передусім те, що вони 
замовляють, і залучає до цієї 
благородної справи депутатів-
однопартійців Вячеслава Рубльо-
ва, Юрія Безпятка, Сергія Шкоду, 
Ігоря Пініса.

– Цього разу велике замов-
лення, їдемо в кілька напрям-
ків: Попасне, Золоте, Карлівку, 
Слов’янськ тощо, – розповідає 
Сергій Балицький. – Веземо запас-
ні частини, гуму для автомобілів, 
чотири кілометри дроту, праль-
ні машини, бо їх влітку особли-
во треба, передачі для бійців від 
батьків. Хлопці постійно замов-
ляють маскувальні сітки, то знову 
передаємо. Цього разу їх плели 
учні Ківерцівської гімназії та При-
луцької школи. Хочеться, щоб во-
линяни більше відгукувалися на 
заклики про формування передач 
нашим воїнам. Війна триває, об-
стріли у травні такі були, що я не 
пам’ятаю подібних за останні три 
роки. Є добровольчі батальйони, 
снайпери, розвідники... Всі вони 
потребують допомоги.

Під керівництвом нинішньо-
го воїна, стоматолога Сергія При-
ходька ковельська громада при-
дбала, відремонтувала та передає 
військовим 14-ї бригади авто-
мобіль. Сам Сергій чекає вантаж 
уже в зоні проведення операції 
об’єднаних сил на сході. Коли 
приїжджає додому, постійно зби-
рає потрібні речі для побратимів.

Щоразу долучається до фор-
мування благодійних вантажів 
ківерцівська громада. За весь 
час люди зібрали уже понад 
сто тонн продуктів, відправили 
п’ятнадцять машин.

– Постійно співпрацюємо із 
«Серцем патріота», – зазначив кі-

ДЕПУТАТ ПРОСИТЬ 
МАРШРУТКУ ДО 
СІЛ ТУРІЙСЬКОГО 
РАЙОНУ
Жителі населених пунктів 
Новодвірської сільської ради 
лишилися без маршрутного 
сполучення. Аби залагодити цю 
проблему, вони звернулися до 
депутата облради від УКРОПу 
Вячеслава Рубльова.

Відповідний запит обранець 
громади озвучив під час сесійно-
го засідання Волинської обласної 
ради 31 травня.

У Новодвірській сільській раді 
проживає близько двох тисяч лю-
дей. Уже тривалий час в них немає 
маршрутки, яка сполучала село 
Синявка із Турійськом та Кове-
лем.

– Донедавна цим маршрутом 
курсував автобус, люди могли 
дістатися до медичних закладів, 
аптек, державних установ. Те-
пер вони фактично відрізані від 
цивілізації. Жителям населених 
пунктів сільради доводиться шу-
кати автомобіль, аби доїхати до 
сусіднього села чи траси, де можна 
дочекатися автобуса, – наголосив 
Вячеслав Рубльов.

Голову Волинської облдержад-
міністрації Олександра Савченка 
укропівець попросив посприяти 
у відновленні маршруту Синявка-
Турійськ-Ковель. Депутати запит 
підтримали.

УКРОПІВЦІ 
ІНІЦІЮЮТЬ 
СТВОРЕННЯ 
МЕМОРІАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСУ В 
КОВЕЛІ
Депутати Волинської обласної 
ради від «Українського 
об’єднання патріотів – УКРОП» 
Людмила Тимощук, Володимир 
Кучер та Олександр Омельчук 
підготували колективне 
звернення до голови Волиньради 
Ігоря Палиці та голови Волинської 
обласної державної адміністрації 
Олександра Савченка  щодо 
створення меморіального 
комплексу в Ковелі, яке 
оголосили на сесії 31 травня.

– На межі Ковельської міської 
та Дубівської сільської рад понад 
74 роки тому відбувся розстріл по-
над 20 тисяч військовополонених. 
Нині території, де залишаються 
останки загиблих, віддають під 
забудову, а варварське вивезення 
піску призвело до того, що людські 
рештки тепер лежать на поверхні 
землі. Це жахіття треба припини-
ти якомога швидше, – зазначив 
Олександр Омельчук.

Депутати наголосили, що зга-
дана ситуація вже набула міжна-
родного розголосу, а тому надзви-
чайно важливо віддати останню 
шану загиблим та спростувати ви-
кривлене висвітлення російськи-
ми ЗМІ згаданої ситуації.

Тож обранці громади зверну-
лися з проханням провести пере-
вірку фактів розкрадання піску на 
місці ймовірного розстрілу, і як на-
слідок – завдання збитків при ви-
користанні бюджетних коштів, що 
їх спрямовували на будівництво 
школи в селі Вербка Ковельсько-
го району та багатоквартирного 
будинку на вулиці Кияна в Ковелі. 
Депутати запит підтримали.

Про налагодження співпраці 
з жителями міста, подальшу 
долю сміттєзвалища у Брищі 
та причини неприємного 
запаху в Луцьку в ефірі 
телеканалу «Аверс» розповів 
перший заступник міського 
голови, укропівець Григорій 
Недопад. 

Віднедавна на базі житлово-
комунальних підприємств відбу-
ваються зустрічі за участі активних 
містян для спільного розв’язання 
господарських проблем. 

– Нині відбулося дві такі зу-
стрічі. Перша – на базі жеку №3, 
що на вулиці Винниченка, друга – 
у жеку №2, що в мікрорайоні ДПЗ. 
Ми запросили депутатів Луцької 
міськради, адже на таких зустрі-
чах вони зможуть окреслити для 
себе проблематику та спільно з 
виборцями визначитися, які саме 
заходи годні покращити життя 
людей, – зазначив Григорій Не-
допад.

На таких зустрічах мешканці 
обговорюють і локальні пробле-

верцівський волонтер Сергій Гет-
манчук. – Наразі відправляємо 
пральну машину, холодильник, 
оливи, зарядні засоби, дизпали-
во, особисті речі для воїнів від 
батьків. Є чимало дзвінків, багато 
просять: запчастини, оливи, блін-
дажі для будівництва... От з про-
дуктами там легше стало. Дякую 
за небайдужість ківерчанам, жи-
телям району. Закликаємо усіх: 
війна не закінчилася, підтримуй-
мо бійців гуртом.

Для воїнів важливою є під-
тримка від учнів волинських 
шкіл, бо саме заради майбутньо-
го дітей вони відстоюють мир 
і незалежність нашої держави. 
Майже кожна поїздка «Серця 
пат ріота» не обходиться без учас-
ті маленьких читачів обласної 
біб ліотеки для юнацтва. Цього 
разу вони підготували передачу 
для Слов’янської загальноосвіт-
ньої школи-інтернату.

– Передаємо для діток украї-
номовні книги, – розповіла голов-
ний бібліотекар Оксана Коба. 
– Така була у нас акція серед усіх 
луцьких шкіл. Доєдналася студія 
Наталії Журавльової. Вони їздили 
у Княгининок виступати, збирали 
книжечки. Упродовж літа разом з 
дітьми будемо робити невеликі 
сувеніри для воїнів. Зазвичай під 
час майстер-класів вони роблять 

один виріб для себе й один для 
бійців. Виготовляємо підкови, 
торбинки гарного настрою з цу-
керками, ляльок з ниток, плетемо 
браслети, листи пишемо. Усі шко-
ли зголошуються долучатися. 

За словами волонтерки Ольги 
Балицької, у Слов’янській школі-
інтернаті навчається майже 300 
діток різного віку, а волонтер-
ський центр товаришує з ними 
вже не один рік.

– Вони завжди чекають від 
волинських дітей смаколиків, ви-
робів, одягу, – поділилася Ольга 
Балицька. – Слов’янські дітки теж 
передають малюнки, підписують 
прапори, вирізають голубів миру. 
Домовляються з волинськими од-
нолітками і разом виготовляють 
щось для бійців.

Доєдналися до доброї справи 
також студенти Луцького коопе-
ративного коледжу. Група това-
рознавців прийшла, аби передати 
бійцям власноруч виготовлені 
обереги.

– Це те мале, що ми можемо 
зробити, – розповіла студентка 
Олена. – Наш коледж постійно 
бере участь в акціях на підтрим-
ку воїнів. Активно долучаємося 
до майстер-класів, аби створи-
ти пам’ятні речі для захисників. 
Жодна група не відмовляється 
взяти участь у добрій справі.

Волонтери стверджують: во-
линянам варто більш активно 
підтримувати українських воїнів, 
не байдужіти, не звикати до того, 
що триває війна.

– На жаль, війна на сході не 
закінчилася. І наша спільна спра-
ва – допомагати українським вої-
нам. Бо не усім може забезпечити 
штаб, – закликав депутат Луцької 
міськради, укропівець Юрій Без-
пятко. – Є такі домашні речі, як 
вареники, випічка, закрутки, які 
воїнам завжди приємно отриму-
вати. Так само потрібні запасні 
частини до автомобілів. Закли-
каю всіх волинян долучатися до 
доброї справи хто чим може, щоб 
ми спільними зусиллями принес-
ли мир і спокій нашій Україні.

Волонтери центру «Серце па-
тріота» дякують за значну допо-
могу у формуванні вантажу голо-
ві Волинської обласної організації 
УКРОПу, раднику голови облради 
Вячеславу Рубльову, депутатам-
укропівцям Сергію Шкоді, Юрію 
Безпятку, Ігорю Пінісу, директору 
ПАТ «Теремно Хліб» Андрію Ти-
щенку, керівнику ЛДБК Руслану 
Вайману, підприємцю Ростисла-
ву Шоломовичу, а також атовцю 
Сергію Приходьку, ківерцівській 
та ковельській громадам.

Світлана ЧУНЬ,
Луцьк

ми свого мікрорайону, і загальні 
для цілого міста. Одним із таких 
проблемних питань залишається 
подальша доля полігону в Брищі, 
адже рішенням міськвиконкому 
від 21 березня затверджено, що із 
1 червня туди вивозитимуть лише 
сортоване сміття з Луцька, При-
луцької сільської ради, Княгини-
нівської та Жидичинської ОТГ.

– Питання вивезення сміття 
в Брище не є проблемою лише 
Княгининівської громади та міс-
та Луцька, це проблема половини 
області. Особливо гостро воно 
постало після ухвалення закону 
«Про відходи», згідно з яким сор-
тування сміття за видами матеріа-
лів стало обов’язковим. Голови 
Липинської і Підгайцівської сіль-
ських рад висловили готовність 
до співпраці з міською владою для 
врегулювання ситуації. 26 травня 
відбулися збори на території по-
лігону в Брищі за участі усіх тих 

громад, які хочуть вивозити туди 
своє сміття. До обговорення ми 
залучили і депутатів Волинської 
обласної ради. Вячеслав Рубльов 
долучився, аби підняти це питан-
ня на екологічній комісії обласної 
ради. Сподіваюся, що на сесії обл-
ради буде затверджено Програму 
твердих побутових відходів, адже 
зволікати з розв’язанням цього 
питання ніяк не можна, – розпо-
вів Григорій Недопад.

Проблему з брищенським 
полігоном уже вдалося частково 
залагодити – півроку тому тут 
запустили установку, яка пере-
робляє біогаз на електрику. Уста-
новка зменшує навантаження на 
фільтрат, кількість якого в під-
земних водах вже не буде такою 
високою. 

– Почали працювати і над 
встановленням контейнерів. 
Поки що баки для сортування 
сміття розміщені не в усіх райо-

нах міста. У частині приватного 
сектору та кількох мікрорайонах 
контейнери ще не встановили, 
але їх уже закупили. Маємо надію, 
що невдовзі вдасться встановити 
баки і в селах поблизу Луцька. 
Поділ буде на три фракції: вологе, 
сухе сміття та пляшка-скло, – за-
значив Григорій Недопад.

Ще одним гострим питанням, 
яке хвилює містян, залишається 
неприємний запах у Луцьку.

– На базі міської ради ство-
рено комісію із залученням ла-
бораторного центру, міського й 
обласного відділів екології. У разі 
скарги керівник групи відразу 
реагує, лабораторний центр бере 
покази. Неправильно стверджу-
вати, що є лише одне джерело за-
паху, тож ми далі працюємо над 
усуненням проблеми, – підсуму-
вав Григорій Недопад. 

Катерина ОСТАПЕНКО,
Луцьк

Воїнам 14-ї бригади волонтери везуть автівку
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Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

ТУРНІР ПОЛІТИКА

ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС

В УРОЧИЩІ ВОВЧАК 
ПЕДАГОГИ ЗМАГАЛИСЯ 
ЗА ПРИЗ ВІД ФОНДУ 
«ТІЛЬКИ РАЗОМ» 

ФІНАНСИ БОРИC СМАЛЬ: «БЮДЖЕТ – ЦЕ 
СТРУКТУРА, ЯКА ОХОПЛЮЄ ВСІ 
ГАЛУЗІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МІСТА»

ЛУЦЬКИЙ УКРОП 
ГОТОВИЙ ДО 
ПЕРЕВИБОРІВ
Аби пришвидшити вибори міського 
голови в Луцьку, депутати міськради 
з партій УКРОП та «Батьківщина» 
готові скласти повноваження й піти 
на перевибори.

Про це йшлося під час програ-
ми «Відкрита влада» на телеканалі 
«Аверс» 31 травня.

Голова Волинської облради Ігор 
Палиця пригадав, що минулого тиж-
ня на голосування ВРУ до порядку 
денного внесли питання щодо майже 
50 населених пунктів, де немає місь-
ких чи селищних голів. До цього пере-
ліку місто Луцьк, однак, не потрапи-
ло. За словами Ігоря Палиці, питання 
гальмують, бо фракція БПП не буде 
голосувати за це. Він додає: БПП не 
має кандидата, який зумів би виграти 
вибори на посаду мера Луцька, тому й 
не дає проводити вибори в місті.

Тож, на думку голови облради, 
ймовірним розв’язанням цього пи-
тання є пропозиція відправити на пе-
ревибори усіх депутатів міської ради 
й «обрати заразом міського голову».

– Хай усі підуть до народу і по-
просять мандат довіри на наступний 
термін виконання своїх обов’язків. 
Заявляю, що депутати від партії 
УКРОП, депутати від «Батьківщини» 
готові написати заяви і скласти депу-
татські повноваження, оновивши весь 
список, та піти на перевибори. Це 19 
депутатів, – зазначив Ігор Палиця й 
закликав депутатів від інших фракцій 
вчинити так само і чесно піти на ви-
бори.

Голова облради акцентував, що 
він зацікавлений у тому, щоби ви-
бори мера Луцька відбулися якнай-
швидше, адже це сприяє, зокрема, ін-
вестиційному клімату краю, оскільки 
потенційні інвестори мають обгово-
рювати співпрацю з чинним міським 
головою.

НА ВИБОРАХ СТАРОСТ 
У ЗАРІЧАНСЬКІЙ ОТГ 
ПЕРЕМОГУ ЗДОБУЛА 
КАНДИДАТКА, ЯКУ 
ПІДТРИМУЄ УКРОП
3 червня в Зарічанській об’єднаній 
територіальній громаді Володимир-
Волинського району відбулися 
вибори старости сіл Ласків та 
Вощатин колишньої Ласківської 
сільської ради.

Нагадаємо, екс-староста Ласків-
ської сільради склала повноваження 
під час організаційної сесії Зарічан-
ської ОТГ.

На посаду старости сіл претенду-
вали двоє кандидатів: Тетяна Шейчук, 
яку підтримував УКРОП, та Світлана 
Рабчевська від ВО «Свобода».

Згідно з паралельним підрахунком 
голосів виборців, який вела Волин-
ська обласна організація політичної 
партії «Українське об’єднання патріо-
тів – УКРОП», на виборах старости 
перемогла Тетяна Шейчук.

За неї проголосувало 193 виборці. 
За Світлану Рабчевську голоси відда-
ли 114 жителів Зарічанської ОТГ. Під 
час виборів було виявлено три недій-
сні бюлетені.

До слова, Тетяна Шейчук народи-
лася 15 листопада 1991 року в місті 
Володимирі-Волинському. З 2015 року 
проживає у селі Ласків та працює на 
посаді старшого інспектора з кадрів 
Володимир-Волинського педагогіч-
ного коледжу ім. А. Ю. Кримського. 
Заміжня.

Про те, чого чекати батькам школярів у 
вересні, а також про особливості міського 
бюджету розповів в ефірі телеканалу 
«Аверс» депутат Луцької міської ради 
від «Українського об’єднання патріотів – 
УКРОП» Борис Смаль. 

Попри закінчення навчального року, пе-
дагоги всієї країни уже стурбовані тим, яким 
же буде наступний. А все тому, що із вересня 
в Україні стартує державна програма «Нова 
українська школа». Маючи за плечима сум-
ний досвід попередніх років, батьки най-
більше схвильовані питанням матеріального 
забезпечення шкіл, а також тим, чи не дове-
деться їм фінансово підтримувати впрова-
дження реформи. 

Борис Смаль певен, що причин для хви-
лювання немає, робити поспішні висновки 
не варто. 

– На сесії Луцької міської ради було ви-
ділено незначну частину коштів для впрова-
дження в перших класах вимог нового освіт-
нього законодавства. На цю статтю витрат 
виділяють суттєву державну субвенцію, 
частина коштів надійшла просто під час се-
сії Луцької міської ради 30 травня. На жаль, 
нині вдаються до спроб політизувати навіть 
цю галузь. Неодноразово звучали слова, що 
Луцька міська рада погано фінансує освіту. 
Проте за попередні десять років освіта жод-
ного разу не отримувала такого значного фі-
нансування, як торік. Бюджетна комісія тіс-
но співпрацює з управлінням освіти Луцької 

В урочищі Вовчак 
Турійського району 

за підтримки УКРОПу та 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» провели змагання 
між педагогами чотирьох 
загальноосвітніх шкіл 
району. У боротьбі брали 
участь команди із сіл Бобли, 
Купичів, Мокрець, Соловичі.

Головний приз змагань – но-
утбук від Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Поспостерігати 
за перебігом боротьби прибули 
депутати Волинської обласної 
ради від УКРОПу Вячеслав Руб-
льов та Михайло Імберовський.

– До участі в змаганнях за-
прошували усі навчальні закла-
ди. У кожній команді – 6-7 учи-
телів. Вони змагалися в дартсі, 
стрільбі по мішенях із пневма-
тичної гвинтівки, шашках та 
волейболі. Та команда, члени 
якої здобудуть найбільше пе-
ремог у кожному виді змагань, 
і стане переможцем, – розпо-
вів голова Турійської район-
ної організації «Українського 
об’єднання патріотів – УКРОП» 
Сергій Власюк. 

– На жаль, сільські школи 
не забезпечені в достатній кіль-
кості матеріально-технічною ба-
зою, тому виграти ноутбук для 
навчального закладу нам дуже 
важливо, – розповіла одна з 
учасниць змагань Олена. – А ще 
це прекрасний привід зібратися, 
обговорити в колі однодумців 
питання, проблеми і, можливо, 
знайти спільні рішення. Такі 
турніри здружують шкільні ко-
лективи. 

Змагання розпочалися із екс-
курсії історичним урочищем. 
Вовчак – це місце розташування 
однієї з перших повстанських 
баз підрозділів УПА під на-
звою «Січ». Урочище на терито-
рії колишнього села Вовчак на 
межі Турійського і Володимир-
Волинського районів Волин-
ської області вважається місцем 
зародження УПА. Зараз тут є 
криївка, окопи, бліндажі, церква, 

хатина та музей бойової слави. 
Крім того, за словами активіс-
та Андрія Полярчука, у Вовчак 
планують привезти ще два давні 
будиночки, щоб туристи наочно 
могли побачити побут українців.

Опісля кожен колектив 
улаш тував представлення і роз-

почалися змагання. Переможцем 
стала команда школи села Бобли, 
вчителям якої Вячеслав Рубльов 
вручив ноутбук від Фонду «Тіль-
ки разом». Щоправда, без пода-
рунків не лишилися й переможе-
ні. Від Вячеслава Рубльова вони 
отримали заохочувальні призи.

– Це патріотично-спор тив-
ний захід, який допомагає здру-
жити вчительські колективи, – 
каже Вячеслав Рубльов. – Мені 
приємно, що в Турійському 
районі втілюють проекти від 
Фонду «Тільки разом», що тут 
активні люди,  які розуміють, 
що це потрібно для їхніх на-
вчальних закладів, для їхніх ді-
тей, односельчан. Педагоги – це 
передусім ті люди, які сіють зер-
на добра в серця своїх учнів, які 
закладають основи патріотизму 
й шани до Батьківщини. Тому 
ми, укропівці, підтримуємо їх, 
виступаємо за те, аби вони ста-
ли єдиним колективом і мали 
змогу розвивати свої навчальні 
заклади.

– Сьогодні, крім змагань, 
спільно з педагогами ми можемо 
подумати  над новими проекта-
ми, ідеями і спільно з Фондом, 
із Волинською обласною радою 
втілити їх у життя, –  підкреслив 
Михайло Імберовський.

Анна ВОЛОЩУК,
Турійський район

Переможців визначили за результатами не тільки 
спортивних конкурсів, а й інтелектуальних 

Дружна команда педагогів Турійського району

міської ради. Варто розуміти, що витрати, 
яких потребує ця галузь, перевищують мож-
ливості бюджету міста. Насамперед тому, 
що ці проблеми накопичувалися упродовж 
багатьох років, – пояснив депутат.

Крім цього, відзначив готовність луць-
ких освітян до початку навчання за новими 
вимогами та стандартами.

– Важливо, що освітяни міста розуміють: 
реформа освіти – це не зміна назви школи 
чи дитячого садка, не зміна назви посади ке-
рівника, а більш глибока річ, яка стосується 
насамперед інтелектуального майбутньо-
го країни. Саме на це спрямовано зусилля 
луцьких освітян. Щодо реформи, то давати 
оцінки можна лише після її впровадження, а 
не на початковому етапі, – переконаний Бо-
рис Смаль.

Щодо виділення коштів на інші галузі та 
напрямки, то, за словами депутата, значних 
змін не відбулося.

– Бюджет міста – це структура, яка охоп-
лює буквально всі напрямки й галузі жит-
тєдіяльності міста. Щодо пріоритетності 
розподілу коштів, то у зв’язку з тим, що в 
країні зараз складна ситуація, перевагу від-
дають соціальним проектам, а вже потім 
інфраструктурним. Бюджет – це динамічна 

структура, яка змінюється від сесії до се-
сії. Не змінюються лише пріоритети. Сесія 
Луцької міської ради не була громіздкою з 
точки зору розподілу фінансів. Відбувався 
перерозподіл незначних сум у межах роз-
порядників коштів. Перевиконань чи вне-
сення стратегічних змін не було, – зазначив 
депутат.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Луцьк

Борис Смаль: «Є спроби політизувати 
навіть освітню галузь»
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УКРОПУКРОП

Facebook: Ірина Констанкевич – 
офіційна сторінка; 

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

У ЖИДИЧИНІ ДІТЯМ 
ЗРОБИЛИ ПОДАРУНОК – 
ЦЕНТР ДОЗВІЛЛЯ ТА 
СПОРТМАЙДАНЧИК 

ПРЕЗИДЕНТ ЗБИРАЄТЬСЯ ЗРОБИТИ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ 
СУД ПОВНІСТЮ ПІДКОНТРОЛЬНИМ

КІВЕРЦІВСЬКА РАЙОННА ДИТЯЧА 
БІБЛІОТЕКА ВІДЗНАЧИЛА ЮВІЛЕЙ 

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

П
С

нська обласна регіональна 

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

РЕАЛІЇ З ДОБРОМ У СЕРЦІ 

НА ЧАСІ

ЗНАМЕННА ДАТА

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: 
«ПРЕДСТАВНИКИ 
РОБІТНИЧИХ 
ПРОФЕСІЙ ЇДУТЬ 
З УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ 
НИЗЬКІ ЗАРПЛАТИ»

Днями Ківерцівська 
районна дитяча бібліотека 
відсвяткувала 70-річчя. З 
цього приводу у великому 
залі зібралися поціновувачі 
книг, які протягом багатьох 
років незмінно відвідують 
саме цей заклад. У бібліотеці 
можна не просто почитати 
улюблену книгу, але й 
взяти участь у літературних 
вечорах, вікторинах, годинах 
спілкування, фотовиставках та 
багатьох інших заходах. 

Привітати районну дитячу 
бібліотеку з ювілеєм завітала і 
народний депутат України Ірина 
Констанкевич.

– Навколо цієї бібліотеки 
гуртується вже не одне поколін-
ня читачів, а причина цього – 
правильно розставлені акценти 
у вихованні, які привели дітей 
до книги. Сьогодні життя дик-
тує нові формати роботи, тому 
я вам бажаю, незважаючи на те, 
що ви як бібліотека маєте дав-
ню історію, бути молодими ду-

У селі Жидичин Ківерцівсь-
кого району в Міжнарод-

ний день захисту дітей 
відкрили медіатеку та новий 
спортивний майданчик.

Медіатеку або ж, простіше 
кажучи, центр дозвілля для ді-
тей, було створено за підтримки 
народного депутата Ірини Кон-
станкевич. Він розташований у 
будинку культури, на ремонт яко-
го Ірина Мирославівна залучила 
200 тис. грн з фонду соцеконому. 
За ці кошти замінено аварійну 
електропроводку, проведено капі-
тальний ремонт світлиці, де і роз-
міщено центр дозвілля для дітей.

Центр розділений на зони 
відповідно до віку діток. За кош-
ти сільського бюджету придба-
ли меблі. Вже зовсім скоро тут 
з’являться комп’ютери, проек-
тор та мультимедійна дошка. А 
для гуртка юних художників, до 
слова, народний депутат днями 
також подарувала усе, що по-
трібно для старту: олівці, фарби, 
фломастери, пензлі, альбоми, 
розмальовки тощо.

Поряд з будинком культури 
облаштували спортивний май-
данчик. Цей проект втілено на 
умовах співфінансування грома-
ди та Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом».

– Усе те, що ми, дорослі, сьо-
годні робимо, заради одного – на-
ших дітей. Кожна дитина – чис-

В Україні критично зменшилася 
кількість кваліфікованих робітничих 
кадрів. Про це написала у Facebook 
народний депутат від УКРОПу Ірина 
Констанкевич.

«Проблема дефіциту робітничих 
кадрів стоїть гостро. Швачки, зварю-
вальники, сантехніки – на вагу золо-
та», – зазначила представниця «Україн-
ського об’єднання патріотів».

Нардеп наголосила, що низькі зарпла-
ти змушують українську молодь їхати за 
кордон у пошуках кращих заробітків: «Усе 
впирається у пристойні зарплати, сучасну 
матеріально-технічну базу, елементарні 
соціальні умови».

За її словами, голова Волинської об-
ласної ради Ігор Палиця запропонував 
конструктивні шляхи розв’язання проб-
леми. Після оснащення професійно-
технічних училищ сучасним обладнанням 
підготовка робітничих кадрів нічим не 
поступатиметься рівню випускників ін-
ститутів і університетів. Крім того, проф-
техзакладам слід дозволити самостійно 
заробляти кошти на своє утримання.

Утім закони Верховної Ради і розпо-
рядження Кабінету Міністрів, які ухва-
лювали протягом останніх двох років, не 
сприяли розвитку професійно-технічної 
освіти.

Нагадаємо, в УКРОПі запропонува-
ли розподілити фінансування закладів 
професійно-технічної освіти між держав-
ним і місцевими бюджетами. З цією ме-
тою в парламенті зареєстрували відповід-
ний законопроект. Ініціатива має зняти 
фінансовий тягар з місцевих громад, які 
не можуть самостійно утримувати на-
вчальні заклади.

Крім того, депутати від УКРОПу заре-
єстрували у Верховній Раді проект закону, 
де йдеться про відновлення справедли-
вості у питанні оплати праці педагогічним 
працівникам закладів дошкільної і по-
зашкільної освіти. Документ передбачає 
підвищення зарплат педагогам дошкілля 
та позашкілля до рівня окладів учителів 
загальноосвітніх навчальних закладів.

Борис ХВИЦЬ,
Київ 

Вище керівництво держави свідомо 
відкладає ухвалення закону про Вищий 
антикорупційний суд. Про це в ефірі 
телеканалу «Еспресо TV» заявила 
народний депутат від УКРОПу Ірина 
Констанкевич.

Нагадаємо, створення Вищого антико-
рупційного суду України – одна з ключових 
вимог Міжнародного валютного фонду. У 
рамках реформи із боротьби з корупцією по-
трібна неупереджена судова інстанція, яка 
розглядала б справи зловживань серед ви-
сокопосадовців – народних депутатів, чле-
нів уряду, суддівського корпусу. Передбаче-
но, що Антикорупційний суд розглядатиме 
корупційні справи, збитки державі у яких 
перевищують 500 прожиткових мінімумів – 

майже 900 тис. грн.
Цей орган надзвичайно важливий для 

того, щоб судити саме суддів інших інстан-
цій, аж до Верховного суду. 

1 березня народні депутати підтримали в 
першому читанні законопроект про Антико-
рупційний суд, що його вніс Президент Пет-
ро Порошенко. Наприкінці травня Верховна 
Рада продовжила розгляд правок до цього за-
конопроекту, а їх подали аж 1927.

– На розв’язання цього питання нетерпе-
ливо чекає все суспільство. Це ще один лак-
мусовий папірець, випробування яким має 
пройти парламент. Створюється враження, 
що ці процеси відтерміновуються, і це справ-
ді прикро, – сказала Ірина Констанкевич.

За словами нардепа, Петро Порошенко 
хоче особисто формувати кадровий склад 

Антикорупційного суду. Таким чином, май-
бутній орган може стати повністю підконт-
рольним владі, так само, як і нещодавно 
«реформований» Верховний Суд. З іншого 
боку, керівництво держави боїться втратити 
фінансову підтримку міжнародних донорів, 
які можуть припинити кредитування Украї-
ни в разі ухвалення президентської редакції 
законопроекту.

– У цій боротьбі переможуть гроші, адже 
жадоба до збагачення – це те, що керує вчин-
ками багатьох наших топ-чиновників. Дуже 
прикро, що заручником ситуації стає укра-
їнський народ, – зазначила Ірина Констанке-
вич. 

Борис ХВИЦЬ, 
Київ

хом, щоб вас надихали до праці 
діти, – зазначила парламентар.

Також Ірина Констанкевич 
передала у фонд бібліотеки кни-
ги, серед яких – «Афоризми та 
філософські роздуми Євгена 
Сверстюка» (видавець, упоряд-
ник Андрій Криштальський), а 
від Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» бібліотека отримала орг-
техніку.

Петро РОЙКО, 
Ківерцівський район

тий струмок, і щоб він залишався 
таким, його потрібно постійно 
підживлювати джерелами любо-
ві, ніжності, добра, тож закликаю 
кожного з вас: бережіть своїх ді-
тей, – зауважила голова Жиди-
чинської ОТГ Галина Матвіюк.

– Усіх нас об’єднує одне ба-
жання – ми хочемо бачити своїх 
нащадків здоровими та щасли-
вими. Вітаючи дітей з їхнім свя-
том, не варто забувати і про те, 
що саме цього дня відзначають 
і День батьків, бо ці два поняття 
нероздільні. Адже, якщо щасливі 
діти, то щасливі й батьки, – звер-
нулася до жидичинської громади 
Ірина Констанкевич.

Упродовж святкування Між-
народного дня захисту дітей жи-
дичинців та гостей села своїми ви-
ступами тішили маленькі таланти.

Дарина ТИХА, 
Петро РОЙКО,

Ківерцівський район

Попит на робітничі професії є, 
але вони малооплачувані

Діткам – нове місце для розваг

Ірина Констанкевич та її помічник Лариса 
Понєдєльник привітали колектив дитячої 
бібліотеки з ювілеєм закладу

Від Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» для книгозбірні 
передали оргтехніку

З нагоди ювілею бібліотеки віншування 
підготували діти  зразкової театральної студії 
«Мельпомена» (керівник – Валентина Гоманюк)

Народний депутат Ірина Констанкевич та 
голова Жидичинської ОТГ Галина Матвіюк 
разом з дітками урочисто відкрили медіатеку

Міжнародний день захисту дітей 
у Жидичині відсвяткували на славу



Більшість днів у році непримітна. Вони приходять і минають, не залишаючи в пам’яті помітного сліду. 
Більшість днів не впливає на перебіг життя. Фільм «500 днів літа» www.volynnews.com
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СУБОТА 16 червня

П’ЯТНИЦЯ 15 червня
06.00, 09.45 М/с «Чорний 

Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 
21.00, 03.00 Новини

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

09.30, 14.20, 22.40, 00.10, 
01.10, 02.00 Погода

09.35 М/с «Гон»
10.15 Хто в домі хазяїн?
11.00 Д/ц «Незвідані 

шляхи»
12.00 Енеїда
12.25, 02.10 Д/ц «Смаки 

Культур»
13.10 :РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 Схеми
14.30 :Радіо. День
15.15 Країна на смак
16.50 Фольк-music
18.00, 00.15 Інформаційна 

година
19.00 Культурна афіша 

здорової людини
19.25 Д/ц «Неповторна 

природа»
20.30 Перша шпальта
21.25, 03.20 Новини. 

Спорт
21.40 Сильна доля
22.50 Х/ф «Дефіцит»
01.15 Д/ц «Пліч-о-пліч»
02.35 Д/ц «Смачні історії»
04.00 Складна розмова
04.25 Війна і мир
05.05 Розсекречена історія

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.15 Зона ночі

03.45 Абзац

05.40, 00.10 Т/с «Кобра»

07.34, 08.55 Kids Time

07.35 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

09.00, 17.00 Кохання на 

виживання 16+

11.10 Половинки

19.00 Топ-модель по-

українськи

02.10 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
04.15 Х/ф 

«Довгоочікуване 

кохання»

06.10 Х/ф «Подвійне 

життя»

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.05 Х/ф «Пелена»

20.00 Х/ф «Джентльмени 

удачі»

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»
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 «Бєдняков+1»
23.00 «Вірю не Вірю»
23.50 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
00.45 «Вечірній квартал»
02.50 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 02.40 
Сьогодні

09.30, 05.10 Зірковий шлях
10.30, 03.30 Реальна 

містика
12.30 Х/ф «Мрії з 

пластиліну»
14.30, 15.30 Т/с «За щучим 

велінням»
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 Створені 

вбивати
10.20 Довідник дикої 

природи
11.20 Там, де нас нема
12.20 Чорна піхота
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 Бойова залізниця
01.40 Ролан Биков
02.40 Богдан Ступка
03.40 Два Миронових

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, 13.10 

«Одруження наосліп»
15.00 «Міняю жінку»
17.10 Т/с «Кохання 

Мер’єм»
19.20 «Секретні 

матеріали»
20.15 «Ліга сміху 2018»
22.15 «Ігри приколів 2018»
23.15, 00.10, 04.45, 05.30 

«Розсміши коміка»
01.05 «Вечірній Київ»

06.15, 23.00 «Слідство 
вели»

07.00, 08.00, 12.00 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 

з Інтером»
10.00, 03.50 Х/ф «Мамо, 

я льотчика люблю»
11.50, 12.25 Х/ф «Ті, що 

зійшли з небес»
14.00, 17.00 «Речдок»
15.00 «Чемпіонат світу з 

футболу FIFA 2018» Група 
А. Єгипет – Уругвай

18.00 «Чемпіонат світу 
з футболу FIFA 2018» 
Група В. Марокко – Іран

20.00, 00.50 «Подробиці»
21.00 «Чемпіонат світу 

з футболу» Група В. 
Португалія – Іспанія

05.10 Д/п «Великі 
українці»

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
12.05, 13.25 Х/ф «На 

відстані удару»
15.20, 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
00.45 Х/ф «Акула-робот»
02.35 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»

ICTV

09.30 Х/ф «Король 
повітря. Золота ліга»

11.00 Т/с «Усі жінки – 
відьми»

12.00, 01.00 Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенічкіним

13.00 Т/с «Останній 
москаль»

14.00, 03.20 Віталька
16.00, 02.30 Панянка-

селянка
17.00, 18.30 Країна У
18.00 Казки У
19.00, 20.00 Танька і 

Володька
19.30, 20.30 Одного разу 

під Полтавою
21.00 Х/ф «Ніч у музеї 3: 

Секрет гробниці»
23.00 Х/ф «Старскі та 

Гатч»
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» («Прямий» 
ефір)

18.31 Д/с «Незвичайні 
культури»

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 «Тихо 

сходить місяць»
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, 03.00 «Облом.UA.»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений 

світ»
12.55 Відеобімба
15.15 Х/ф «Ніч у музеї-2»

2+2 19.25 Х/ф «Бандити»
21.55 Х/ф «Магнум 

Опус»
23.25 «Змішані 

єдиноборства. UFC 
Найкращі бої Рокхольд 
та Бранча. »

01.45 «Нове Шалене відео 
по-українськи»

НТН

05.30, 04.00 «Правда 
життя. Професії»

06.40 Х/ф «Круїз, або 
Розлучна подорож»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Із життя 

начальника карного 
розшуку»

10.50 «Кримінальні 
справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 
02.35 «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»
04.50 Х/ф «Підірване 

пекло»

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, 13.25, 19.50, 00.15, 

03.20, 04.20 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 «Нескінченний 

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

японські смаколики»
16.15 Д/ц «Неповторна 

природа»
17.15 Т/с «Гранд готель»
20.05 Д/с «Таємниці 

людського мозку»
21.30 Як дивитися кіно
21.55 Х/ф «Моя краля»
00.45 Д/ц «Спільноти 

тварин»
01.10 Інтермаріум
02.10 Д/ц «Смаки 

Культур»
02.35 Д/ц «Смачні історії»
03.30 Світло
04.30 Фольк-music
05.30 #ВУКРАЇНІ

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.15 Зона ночі
05.45 Т/с «Кобра»
07.44, 09.04 Kids Time
07.45 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»
09.05 Ревізор
12.00 Страсті за Ревізором
14.45 Х/ф «Увімкни 

мозок»
16.45 Х/ф «Мій хлопець 

з зоопарку»
19.00 Х/ф «Шість днів, 

сім ночей»
21.00 Х/ф «Золото 

дурнів»
23.15 Х/ф «Трикутник»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 ВусоЛапоХвіст

07.30 Караоке на Майдані

08.25 Все буде смачно!

10.15 Х/ф «За два 

кілометри до Нового 

року»

12.15 Х/ф «Пелена»

17.10 Х/ф «Джентльмени 

удачі»

19.00 Х/ф «Снайперша»

22.50 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»

09.00 «Орел і Решка. 

Шопінг»

11.00 «Ух ти show»

12.00 Х/ф «Король 

повітря»

14.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний 2»

23.30 Х/ф «Машина часу 

в джакузі»

01.15 «Бєдняков+1»

03.30 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

07.15, 05.30 Зірковий шлях

08.00, 15.20 Т/с «Я 

подарую тобі щастя»

17.50, 19.40 Т/с «Ніч після 

випуску»

22.20 Х/ф «Четвертий 

пасажир»

00.20, 02.30 Т/с «CSI: Нью-

Йорк»

02.00 Телемагазин

03.50 Реальна містика

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.10 Таємниці дефіциту
08.50, 19.10 У пошуках 

істини
10.40 Бойова залізниця
12.30 Китай у ІІ світовій
14.20 Довідник дикої 

природи
16.30, 00.40 Азія класу 

люкс
17.10, 00.00 Річкові 

монстри
22.00 Китайські 

першопрохідці
01.40 Війна всередині нас
05.30 Бандитська Одеса

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»
12.30 «Бенефіс Руслана 

Квінти. Небо – это я»
14.30 «Ліга сміху 2018»
16.30, 21.15 «Вечірній 

квартал»
18.30, 05.45 «Розсміши 

коміка»
20.15 «Українські сенсації»
00.15, 02.15 «Вечірній 

Київ»

1+1

06.30 «Чекай на мене»
08.00 Х/ф «Стежки-

доріжки»
09.30 Х/ф «Дайте книгу 

скарг»
11.20 Х/ф «За двома 

зайцями»
13.00 «Чемпіонат світу 

з футболу» Група С. 
Франція – Австралія

15.00, 18.00 «Велика Гра»
16.00 «Чемпіонат світу 

з футболу» Група D. 
Аргентина – Ісландія

19.00 «Чемпіонат світу з 
футболу» Група С. Перу 
– Данія

21.00, 01.50 «Подробиці»
22.00 «Чемпіонат світу 

з футболу» Група D. 
Хорватія – Нігерія

00.00 Х/ф «Війна»
03.15 Х/ф «Заради 

сімейного вогнища»

ІНТЕР

05.10, 04.45 Скарб нації
05.20, 04.55 Еврика!
05.30, 12.45 Факти
05.50 Більше ніж правда
07.30 Я зняв!
09.25 Дизель-шоу 12+
10.50, 11.45 Особливості 

національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
16.30 Х/ф «Ігри 

патріотів»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.10 Х/ф «Джек Райан: 

Теорія хаосу»
22.05 Х/ф «Пряма та 

очевидна загроза»
00.55 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
03.10 Провокатор

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
12.00 М/ф «Листоноша 

Пет»
13.30 Чотири весілля
14.30 Т/с «Останній 

москаль»
16.30 Х/ф «Старскі та 

Гатч»
18.30, 23.00 Країна У
20.00 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Казки У
22.30 Казки У Кіно
00.30 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенічкіним

02.00 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька
05.40 Корисні підказки

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

Волині»
09.34 «Енеїда»
13.30 «Едера»
13.40, 19.30 Тема дня
14.05 «Розсекречена 

історія»
15.10 «Радіодень. 

Книжкова лавка»
16.04 «Культурна афіша 

здорової людини»

16.35 Художній фільм

18.05 Д/ф «Сонар»

19.00 Новини. 

Сурдопереклад

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

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

19.00 Завтра-сьогодні
19.30 Огляд світових 

подій
20.00 Європа в концертах
20.45 Ландшафтний бум
21.00 На Часі 21.00
21.45 Д/ф «Пастка»
23.30 На Часі 18.00. 

Повтор
00.15 МузейОк
00.30 КультУра!
01.00 Концерт 

К.Бужинська «Кохаю 
знов...»

02.00 На Часі 21.00. 
Повтор

02.45 Топ Нет
03.00 Т/с «Справа Дойла»
04.30 Обережно, діти!

06.00 Мультфільми
08.00 «102. Поліція»
08.50 «Зброя»
10.20 «Загублений світ»
16.20 Х/ф «Слідопит»
18.20 Х/ф 

«Миротворець»

2+2 20.15 Х/ф «Акулячий 
торнадо: Четверте 
пробудження»

22.00 Х/ф «Чужий проти 
Хижака»

23.50 «Нове Шалене відео 
по-українськи»

02.20 «Облом.UA.»

НТН

06.30 Х/ф «Ще до війни»
08.55 Х/ф 

«Торпедоносці»
10.45 Х/ф «Постарайся 

залишитися живим»
12.00 «Свідок. Агенти»
12.35, 03.30 «Речовий 

доказ»
15.25 «Склад злочину»
17.00, 19.30 Х/ф «Золота 

міна»
19.00, 02.30 «Свідок»
20.15 Х/ф «Розбірка в 

Манілі»
22.00 «Міжнародний 

турнір зі змішаних 
бойових мистецтв 
WWFC 11»

01.00 «Таємниці 
кримінального 
світу»

03.00 «Випадковий 
свідок»

04.45 «Легенди 
бандитської 
Одеси»

ХОЛОСТЯК І 
ЛУЧАНКА – НЕ ПАРА 

Після закінчення восьмого сезону 
романтичного шоу «Холостяк» 

стало відомо, що головний герой 
Рожден Анусі та переможниця Іванна 
Гончарук з Луцька не змогли зберегти 
стосунки, пише «24 канал».

«Хай хто що каже, лише нам вирішу-
вати, як далі будувати життя. Кожен має 
право на свою думку, я зробив вибір, і він 
мені до душі», – заявив головний герой шоу 
«Холостяк».

Також він додав: «Коли у кожного з вас 
трапиться така ситуація, що доведеться 
обирати, не слухайте чужих думок».

Відомо, що пара розійшлася мирно, без 
скандалів. Рожден та Іванна зазначили, що 
активно будують кожен свою кар’єру і не 
втрачають надій зустріти справжнє кохання.

справи амурні

kinobaza.com
.ua

Фільм «Старскі та Гатч»

23:00

ДЕНІЕЛ КРЕЙГ ЗНОВУ 
ЗІГРАЄ БОНДА

50-річний актор, який у 2015 
році голосно заявив, що 

радше переріже собі вени, ніж знову 
зіграє агента 007, незабаром почне 
зніматися в продовженні «Бондіани», 
пише Deadline.

Продюсери Майкл Г. Вілсон і Барбара 
Брокколі офіційно підтверди-

ли: Джеймса Бонда знову зі-
грає Деніел Крейг.

«Ми раді оголосити, що 
надзвичайно талановитий 

Денні Бойл стане режисером 
картини, а Деніел Крейг 

уп’яте з’явиться у ролі 
Джеймса Бонда в 
25-й частині фран-
шизи», – повідоми-
ли продюсери.

Знімання стар-
тують у грудні, а на 
світові кіноекрани 
новинка вийде во-
сени 2019-го.

кіноновини

Фільм «Мій хлопець з зоопарку»

16:45

kinobaza.com
.ua

n-w
.tv

stb.ua

»
лота 

в 

Брокколі оф
ли: Джейм
грає Деніе

«Ми р
надзвича

Денні Бой
карти

уп’
Дж
2
ш
л

n-w
.tv
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Зрештою, ти хочеш бути з кимось, з ким можна лежати поруч, згорнувшись калачиком. 
З кимось, хто знає, коли потрібно замовити китайську їжу. Серіал «Помаранчевий – хіт сезону»
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ФУТБОЛ 1

ПН 11 червня ВТ 12 червня СР 13 червня ЧТ 14 червня ПТ 15 червня СБ 16 червня НД 17 червня
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 
Маріуполь – Карпати 08.10 
Динамо (К) – Шкендербеу. 
Ліга Європи УЄФА 10.10 Бернлі 
– Кристал Пелес. Чемпіонат 
Англії 12.10 Рома – Шахтар. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
14.00 Огляд сезону. Чемпіонат 
Англії 14.55 МЮ – Севілья. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
16.55 Олімпік – Чорноморець 
19.00 Реал – Валенсія. Фінал 
(1999/2000). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів 21.00 Ю. Коло-
моєць. «Моя гра» 21.45 Свонсі 
– Ньюкасл. Чемпіонат Англії 
23.50 Арсенал – Естерсунд. 1/16 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 01.55 
Гаддерсфілд – Челсі. Чемпіонат 
Англії 03.55 Лаціо – Стяуа. 1/16 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 16.45, 
18.45, 21.40, 23.35, 01.40, 03.45 
Топ-матч 06.10 Шахтар – Олім-
пік 08.10 Партизан – Динамо 
(К). Ліга Європи УЄФА 10.10 
Вест Гем – Гаддерсфілд. Чем-
піонат Англії 12.10 Барселона 
– Ювентус. Ліга Чемпіонів УЄФА 
14.00 Огляд сезону. Чемпіонат 
Англії 14.55 Селтік – Астана. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 16.55 Зірка 
– Зоря 19.00 Баварія – Валенсія. 
Фінал (2000/2001). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів 21.45 
Борнмут – Брайтон. Чемпіонат 
Англії 23.50 Мілан – Арсенал. 
1/8 фіналу. Ліга Європи УЄФА 
01.55 Ліверпуль – Севілья. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 03.55 Лаціо 
– Динамо (К). 1/8 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.40, 
16.45, 18.45, 21.40, 23.35, 01.40, 
03.45 Топ-матч 06.10 Ворскла 
– Маріуполь 08.10 Динамо (К) 
– Янг Бойз. Ліга Європи УЄФА 
10.10 Кристал Пелес – Саут-
гемптон. Чемпіонат Англії 12.10 
Спортінг – Барселона. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 14.00 «Мессі 
– кращий бомбардир сезону». 
Чемпіонат Іспанії 14.55 Астана 
– Селтік. Ліга Чемпіонів УЄФА 
16.55 Сталь – Зірка 19.00 Баєр – 
Реал. Фінал (2001/2002). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів 21.05 
Є. Селезньов. «Моя гра» 21.45 
Тоттенгем – Свонсі. Чемпіонат 
Англії 23.50 Арсенал – Мілан. 
1/8 фіналу. Ліга Європи УЄФА 
01.55 Вільярреал – Славія. Ліга 
Європи УЄФА 03.55 Динамо (К) 
– Лаціо. 1/8 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
16.45, 18.45, 21.40, 23.35, 
01.40, 03.45 Топ-матч 06.10 
Олімпік – Карпати 08.10 Янг 
Бойз – Динамо (К). Ліга Європи 
УЄФА 10.10 Челсі – Арсе-
нал. Чемпіонат Англії 12.10 
Барселона – Олімпіакос. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 14.00 Журнал 
Ліги Європи 14.55 Селтік – 
ПСЖ. Ліга Чемпіонів УЄФА 
16.55 Олександрія – Ворскла 
19.00 Ювентус – Мілан. Фінал 
(2002/2003). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів 21.45 МЮ – 
Евертон. Чемпіонат Англії 23.50 
Арсенал – ЦСКА. 1/4 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА 01.55 Свонсі 
– Ман Сіті. Чемпіонат Англії 
03.55 Лаціо – Зальцбург. 1/4 
фіналу. 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 – Сталь 08.10 
Шкендербеу – Динамо (К). Ліга 
Європи УЄФА 10.10 Вест Гем 
– Тоттенгем. Чемпіонат Англії 
12.10 Олімпіакос – Барселона. 
Ліга Чемпіонів УЄФА. Прем’єра 
14.00 Голи сезону. Чемпіонат 
Англії 14.55 Андерлехт – Селтік. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 16.55 
Шахтар – Зоря 19.00 Монако 
– Порту. Фінал (2003/2004). 
Золота колекція Ліги Чемпіонів 
21.00 О. Дитятьєв. «Моя гра» 
21.45 Ман Сіті – Кристал Пелес. 
Чемпіонат Англії 23.50 ЦСКА 
– Арсенал. 1/4 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА 01.55 Наполі – 
Феєнорд. Ліга Чемпіонів УЄФА 
03.55 Зальцбург – Лаціо. 1/4 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
14.40, 16.45, 18.45, 23.40, 01.40, 
03.45 Топ-матч 06.10 Ворскла 
– Олімпік 08.10 Динамо (К) – 
Партизан. Ліга Європи УЄФА 
10.10 Арсенал – Вест Бромвіч. 
Чемпіонат Англії 12.10 Ювентус 
– Барселона. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 14.10 Світ Прем’єр-Ліги. 
Чемпіонат Англії 14.55 Баварія 
– Селтік. Ліга Чемпіонів УЄФА 
16.55 Сталь – Маріуполь 19.00 
Мілан – Ліверпуль. Фінал 
(2004/2005). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів 21.50 Брайтон 
– Ньюкасл. Чемпіонат Англії 
23.50 Арсенал – Атлетіко. 1/2 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 01.55 
Ман Сіті – Тоттенгем. Чемпіонат 
Англії 03.55 Ліон – Аталанта. 
Ліга Європи УЄФА 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
14.45, 21.30, 23.35, 01.40, 03.45 
Топ-матч 06.10 Зірка – Чорно-
морець 08.10 АЕК – Динамо 
(К). 1/16 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА 10.10 Лестер – Лівер-
пуль. Чемпіонат Англії 12.10 
Барселона – Спортінг. Ліга Чем-
піонів УЄФА 14.10 «Найкращі 
сейви». Чемпіонат Іспанії 14.55 
Селтік – Баварія. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 16.45 Світ Прем’єр-Ліги. 
Чемпіонат Англії 17.15 Маріу-
поль – Зірка 19.00 Барселона 
– Арсенал. Фінал (2005/2006). 
Золота колекція Ліги Чемпіонів 
21.00 В. Євтушенко. «Моя гра» 
21.45 Гаддерсфілд – Тоттенгем. 
Чемпіонат Англії 23.50 Атлетіко 
– Арсенал. 1/2 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА 01.55 Атлетік – 
Герта. Ліга Європи УЄФА 03.55 
Евертон – Ліон

скандал

НЕДІЛЯ 17 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, 11.00, 15.25, 17.00, 

23.40, 00.15, 02.00, 
03.20, 04.20 Погода

09.35 Х/ф «Нескінчен-
ний спадок любові»

11.10 Д/с «Дешевий від-
починок»

12.10 Перший на селі
12.40 Енеїда
13.35, 00.45 Д/ц «Гордість 

світу»
14.00 Телепродаж
14.20, 04.30 Фольк-music
15.35, 23.50 Д/ц «Непо-

вторна природа»
16.00 Д/ц «Незвичайні 

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

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

ські смаколики»
01.10 Культурна афіша 

здорової людини
02.10 Д/ц «Смачні історії»
03.30 Світло
05.30 #ВУКРАЇНІ

05.05, 12.45 Факти
05.30 Інсайдер
07.30 Т/с «Ніконов і Ко»
09.25 Т/с «Відділ 44»
12.10, 13.00 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
14.00 Х/ф «Пряма та 

очевидна загроза»
16.45 Х/ф «Джек Райан: 

Теорія хаосу»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Облівіон»
23.05 Т/с «Сильніше 

вогню»
02.35 Т/с «Морська полі-

ція. Лос-Анджелес»
03.20 Провокатор

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
12.15 Х/ф «Прекрасний 

принц і фея Люпина»
13.30 Чотири весілля
14.30 Т/с «Останній 

москаль»
16.30, 23.00 Країна У
18.00 Х/ф «Ніч у музеї 

3: Секрет гробниці»
20.00 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Казки У
22.30 Казки У Кіно
00.30 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенічкіним

01.30 Х/ф «Хіппініада, 
або материк кохання»

03.00 Віталька
05.40 Корисні підказки

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

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

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

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

природа»
18.32 Д/с «Таємниці під-

водного світу»
19.00 «Протилежний 

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

шляхи»

06.00 ВусоЛапоХвіст

08.00 Планета земля

09.05 Все буде смачно!

10.00 Караоке на Майдані

11.05 ЕксперименТИ 16+

13.05 Х/ф «Снайперша»

16.55 Хата на тата 12+

19.00, 00.20 Слідство ве-

дуть екстрасенси 16+

23.05 Я соромлюсь свого 

тіла 18+

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

09.00 «Ух ти show»

10.35 Х/ф «Король по-

вітря»

12.20 «Орел і Решка. 

Ювілейний 2»

00.00 «Вечірній квартал»

03.00 «Нічне життя»

06.00 Бандитська Одеса
07.10 Зворотній бік Місяця
08.00 Таємниці дефіциту
08.50, 19.10 У пошуках 

істини
10.40 Бойова залізниця
12.30 Китайські першо-

прохідці
14.20 Довідник дикої 

природи
16.30, 00.40 Азія класу 

люкс
17.10, 00.00 Річкові 

монстри
22.00 Китай у ІІ світовій
01.40 Місця сили
04.30 Містична Україна

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.10 «ТСН»
07.05, 02.10 «Українські 

сенсації»
08.00 «Сніданок. Ви-

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

ведмідь»
10.00, 11.00, 12.05 «Світ 

навиворіт – 9»
13.05, 14.05 «Світ наваи-

воріт – 5: Індонезія»
15.00 Х/ф «Інша жінка»
17.10 Х/ф «Диявол 

носить Прада»
19.30, 05.05 «ТСН-

Тиждень»
21.00 Х/ф «Хрещена»
00.30 «Аргумент кiно»
01.15 «Світське життя 

2018»

06.25 Х/ф «За двома 
зайцями»

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

Морський сезон»
11.00 «Орел і решка»
13.10 Х/ф «Заморожений»
15.00 «Чемпіонат світу з 

футболу» Група Е. Коста 
Ріка – Сербія

17.00 «Велика Гра»
18.00 «Чемпіонат світу 

з футболу» Група F. 
Німеччина – Мексика

20.00, 01.30 «Подробиці»
21.00 «Чемпіонат світу з 

футболу» Група Е. Бра-
зилія – Швейцарія

23.00 Х/ф «22 кулі: Без-
смертний»

02.05 «Речдок»
03.30 «Скептик»

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

03.00, 02.50 Зона ночі
04.45 Стендап-шоу
05.39, 06.55 Kids Time
05.40 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»
07.00 Х/ф «Йоко»
09.00 Т/с «Містер Хутен 

і леді»
16.35 Х/ф «Золото 

дурнів»
18.50 Х/ф «Ласкаво 

просимо до раю»
21.00 Х/ф «Ласкаво 

просимо до раю 2: 
Риф»

22.50 Х/ф «Тобі кінець»
00.50 Х/ф «Трикутник»

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

АВЕРС 17.30 Мозаїка батьківства
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 «Хлібна гіль-

йотина»
23.30 На Часі 18.00 
00.00 Новини «На Часі». 

Підсумки тижня
00.30 КультУра!
01.00 Концерт Papa Duke
02.00 На Часі 21.00 
02.30 Новини «На Часі». 

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

09.15 «ДжеДАІ. Дай-
джест»

11.15 Т/с «Ментівські ві-
йни. Київ-2»

15.30 Х/ф «Дракони і 
підземелля»

17.20 Х/ф «Орден 
дракона»

2+2 19.15 Х/ф «Король Ар-
тур і лицарі круглого 
столу»

21.00 Х/ф «Ерагон»
23.00 «Змішані єдинобор-

ства. UFC Найкращі бої 
Рокхольд та Бранча. »

01.25 «Нове Шалене відео 
по-українськи»

02.40 «Облом.UA.»

НТН

05.55 Х/ф «Добрі на-
міри»

07.20 «Страх у твоєму 
домі»

11.05 Х/ф «Право на 
постріл»

12.40 Х/ф «Проект 
«Альфа»

14.30 Х/ф «Розбірка в 
Манілі»

16.15 Х/ф «Танцюй, 
танцюй»

19.00 Х/ф «Кубанські 
козаки»

21.05 Х/ф «Ти – мені, 
я – тобі»

22.45 Х/ф «Дубина»
00.30 «Міжнародний тур-

нір зі змішаних бойових 
мистецтв WWFC 11»

03.15 «Речовий доказ»

У ДТП ЗАГИНУЛА 
МІСІС СВІТУ-2018

У Киргизстані в ДТП загинула місіс 
світу-2018 Санія Шакірова. Трагедія 

сталася вночі 3 червня у селі Чок-Тал на 
озері Іссик-Куль, повідомляє «Sputnik 
Кыргызстан». Водій таксі не впорався 
з керуванням і машину занесло. 
Автомобіль врізався у стіну, що захищає 
сільське кладовище.

«У результаті травм, несумісних із жит-
тям, Шакірова померла на місці. 38-річного 
пасажира машини доправили в обласну 
лікарню. Водія відвезли у Бішкекський 
науково-дослідний центр травматології та 
ортопедії», – йдеть-
ся в повідомленні.

Загибла Санія 
Шакірова пред-
ставляла Киргиз-
стан на міжна-
родному конкурсі 
краси Miss Universe 
Beauty, який відбу-
вався з 28 берез-
ня до 4 квітня у 
в’єтнамському місті 
Нячанг. Шакірова 
перемогла в номі-
нації Missis world.

memento mori

Фільм «Тобі кінець»

22:50

uafi lm
.tv

06.50 Сьогодні
07.45 Зірковий шлях
09.40 Т/с «Ніч після ви-

пуску»
13.30 Т/с «Я поруч»
17.10, 21.00 Т/с «Листи з 

минулого»
19.00 Події тижня з Оле-

гом Панютою
20.00 Головна тема
23.00, 02.20 Т/с «Печалі-

радості Надії»
01.50 Телемагазин
03.00 Х/ф «Четвертий 

пасажир»
04.40 Реальна містика

Українська телеведуча 
Сніжана Єгорова, 
яка працювала на 

українському телеканалі 
«Прямий», вирішила 
звільнитися з компанії 
після курйозного 
опитування для глядачів 
в ефірі з ї ї екс-чоловіком 
Антіном Мухарським, 
повідомляє «24 канал».

Жінка у Facebook заявила, що 
в ефірі передачі «Поярковnews» 
1 червня за участю її колишнього 
чоловіка Антіна Мухарського гляда-
чам запропонували опитування, в 
якому потрібно було вибрати, кого 
врятувати і не дати вбити ворогу: 
Антіна Мухарського або Сніжану 
Єгорову.

«Шукаю роботу! Прошу! Репост! 
Спасибі телеканалу «Прямий», що 
на стадії свого створення дали мож-
ливість вірити в те, що врешті-решт 

СНІЖАНА ЄГОРОВА ЗВІЛЬНИЛАСЯ З КАНАЛУ 
«ПРЯМИЙ» ПІСЛЯ ЕФІРУ З ЕКС-ЧОЛОВІКОМ

ру Сергій Поярков запропонував 
глядачам телеканалу зробити та-
кий вибір: «Багатодітну матір, яка 
сама виховує дітей і живе з ними в 
Україні, або багатодітного батька – 
аліментника, який покинув уже дві 
сім’ї і всім своїм малолітнім дітям 
має виплачувати гроші, які з нього 
стягують у примусовому порядку».

За даними телеканалу, в теле-
фонному опитуванні цього теле-
візійного ефіру взяли участь 2764 
телеглядачі, 79% з яких зробили ви-
бір на користь Мухарського. Веду-
ча також звинуватила у відсутності 
професійної етики не лише Пояр-
кова, а й співведучу передачі Ірину 
Ратушну.

Нагадаємо, що Сніжана Єгорова 
та Антін Мухарський перебували 
у шлюбі з 2006 до 2015 року. Про-
тягом трьох років після розлучен-

ми прийдемо до цивілізації, і ство-
рити авторську платформу «Тери-
торія Позитиву», яка дала багатьом 
талановитим і порядним людям 
уголос заявити про своє існування. 

Прикро, що найстрашніший ворог, 
який вбиває, – найближче», – зазна-
чила Єгорова в соцмережі.

Телеведуча додала, що саме в 
День захисту дітей ведучий ефі-

ня між екс-подружжям не зникає 
напруга щодо виплати аліментів. 
У Єгорової та Мухарського є троє 
спільних дітей, які залишилися жити 
з телеведучою.

Також нещодавно Антін Мухар-
ський покинув Україну та намага-
ється отримати політичний приту-
лок у Європі. 

Facebook.com
/Snezhana Egorova

prm
.ua

Сніжана Єгорова

Антін Мухарський

ukrbiz.net
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Один із них називається вчора, а інший – завтра. Стів Хенкс
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Телефони для оголошень: 0332-78-22-06, 095-383-43-79    купи-продай     ТОВ «ІА «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ»
ЄДРПОУ 41637310 В ПАТ 

КБ «ПРИВАТБАНК» 
Р/Р № 26003055518827, 

МФО 303440

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

При обрізанні від 42 см – 
                   СТРИЖКА БЕЗПЛАТНА

Щовівторка

від 300 до 
75000 грн за 1 кг

купуємо ВОЛОССЯ
Розпродаж квартир 3-ї черги!

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

êâàðòèðó ïëîùåþ 39,4 ì2 
çà àêö³éíîþ ö³íîþ 

ПОСПІШАЙТЕ ПРИДБАТИ

335 000 ãðí

самодопомога треба знатиХОБІ, СМІХ І ДРУЗІ – 
ЛІКИ ПРОТИ СТРЕСУ ЯК НЕ ЗАХВОРІТИ У... 

ПЕРУКАРНІ
Вчені попередили 

про небезпеки, що 
підстерігають людей 
в перукарнях. Вони 
оприлюднили топ-5 
інфекцій, які можна 
принести із собою після 
походу в салон краси, пише 
Znaj.ua.

Відкриває своєрідний антирей-
тинг фолікуліт. У результаті цього 
інфекційного ураження запалюють-
ся волосяні фолікули, бо в організм 
через погано продезінфіковані ін-
струменти спеціаліста потрапляють 
бактерії стафілокока. Головними 
симптомами можна назвати появу 
в ділянці голови або бороди чер-
воних шишок і гнійних прищів, що 
супроводжуються сверблячкою.

Другим шкірним захворюван-
ням, яке можна підхопити в перу-
карні, експерти назвали стригучий 
лишай, який на вигляд нагадує чер-
вону лускату пляму. У важких випад-

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 пилообрізний матеріал: крок-
ви, балки, рейки, дошки будь-яких роз-
мірів. 099-721-53-07, 068-778-78-37, 
099-229-46-92.

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-

документів. Термінові запрошення, анкети, 
страховки тощо. 099-315-22-72, Оксана Во-
лодимирівна.

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

РІЗНЕ

 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.

Cтрес є однією з 
головних причин, 
що призводять 

до нервових розладів. 
Невдачі на роботі чи 
в родині заганяють 
людину у глухий кут, 
занижують ї ї самооцінку, 
роблять невпевненою. До 
нервового зриву – рукою 
подати. Як уникнути таких 
ситуацій?

Навчіться сприймати те, що 
ви не здатні змінити. Але змініть 
те, що до снаги. Наприклад, візьміть 
за звичку прокидатися на годину 
раніше. Привчіть дітей мити за со-
бою посуд, а чоловіка – купувати 
продукти.

Концентруйтеся на позитив-
них моментах життя. Щовечора 
нагадуйте собі, що доброго вам 
вдалося зробити. Це важливо. Пси-
хологи закликають у важкі періоди 
зосереджуватися на позитивних 
боках життя. Нагадайте собі, що у 
вас є дім, стабільна зарплата, роди-
на. Позитивна енергія вас зцілить. 

Прийміть свій біль. Життя без 
болю не буває. Він дозволяє нам 
змінюватися і ставати сильнішими. 
Фахівці наголошують: «Якщо ви бу-
дете заплющувати очі на проблему, 
то нічого не зміните. Вона затягне 
вас на дно. Навпаки, треба подиви-
тися їй в очі і рухатися вперед».

Не чиніть спротиву своїм емо-
ціям – чи негативним, чи пози-
тивним. Їх треба відчути, пережити 
й відпустити. Головне – контролю-
вати свою реакцію на них.  

Відчуйте, що вас підтримують. 
Психологи давно довели позитив-

ну роль товариської підтримки. 
З вами завше будуть поряд чле-
ни родини і друзі. Виговоривши 
проб лему, ви отримаєте корисні 
поради, як бути у цій ситуації. 

Робіть те, що вам подоба-
ється. Не всім вдається поєдну-
вати роботу і найбільше захоп-
лення. Але ж ніхто не заважає 
вам присвячувати час улюбленій 
справі після роботи. Купіть фар-
би й розмальовки, запишіться 
в басейн або на танці. Успіш-
ні люди стверджують: «Робити 
улюб лені справи – правильний 
напрямок на шляху до успіху, 
щастя і здоров’я».

Не лише ви. Коли чорна сму-

га затягується, ви почуваєтеся 
цапом-відбувайлом. У такі момен-
ти не забувайте, що схожі періоди 
переживає кожна людина. 

Ніщо не триває вічно. Якщо 
невдачі посипалися на вас, наче 
з мішка, пам’ятайте: це не на все 
життя. Усе минає. Тому зробіть 
глибокий вдих і заспокойтеся. 

Сміх – найкращі ліки. Це 
дещо більше, ніж просто пере-
рва від суму і болю. Сміх дає вам 
мужність і силу відшукати нові 
джерела надії та життєвого змісту. 
Зберіть друзів, подуркуйте, поре-
гочіть від душі.

І не забувайте: все й завжди 
змінюється на краще.

listindiario.com

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

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

 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 двокімн. квартиру в новобудові 
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 виробництво 
потрібні працівники (жінки) для роботи на 
устаткуванні (з/п від 6 тис. грн за 15 змін), 
інженер-механік, водій категорій В, С, змін-
ний слюсар-механік. Навчаємо, працевлаш-
товуємо. 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 (робо-
та з кінця травня). Проживання та часткове 
харчування – безплатно. Оплата – 1 злотий 
за кг (на початку). Запрошуємо працівників 
із біометричними паспортами або з будь-
якими візами. Без вікових обмежень. Допо-
магаємо у відкритті візи на 9 місяців. Везе-
мо на місце праці. Виїзд з Нововолинська. 
097-908-64-46 (Вікторія).

 Виробниче підприємство запрошує на ро-
боту в м. Ужгород/Львів працівників робо-
чих спеціальностей, з/п 10000 грн. Надають 
транспортування, проживання та харчуван-
ня. 068-30-22-856.

ПОСЛУГИ

 Надаю інформаційні послуги щодо ро-
боти за кордоном та підготовки потрібних 

ках в місці ураження може випасти 
волосся й утворитися рубець.

Бактеріальна інфекція імпетиго 
є заразною і передається від хворої 
до здорової людини під час контакту 
з особистими речами. Характеризу-
ється висипом і гнійничковими утво-
реннями, провокують її стрептококи, 
стафілококи або їх поєднання.

Четвертою небезпекою вчені 
назвали ризик підхопити в перу-
карні вошей, які потрапляють на во-
лосся клієнта через необроблений 
гребінець. Фахівці радять не ігнору-
вати різкий свербіж голови й пере-
віритися на наявність педикульозу.

Найважчим наслідком для від-
відувача салону краси може стати 
правець. Ним можна заразитися 
через травму, нанесену іржавими 
ножицями.

Для того щоб уберегти себе від 
таких неприємних ситуацій, слід 
відвідувати перукарні з гарною 
репутацією і не соромитися перед 
стрижкою запитати у фахівця, як він 
обробив інструмент.

vita-fi tness.ru

Стрес – головна причина нервових розладів

Відвідуйте 
перевірені 
салони краси
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  Ольга ШЕРШЕНЬ
Луцьк

практична психологія

се ля ві

Сім’я – це живий 
організм, де кожен 
виступає частинкою 

повної картини та 
вносить свій вклад у 
те, що відбувається. 
Наскільки сьогодні 
змінилися принципи 
укладання шлюбів, як 
диференціювалися 
подружні ролі, із якими 
проблемами найчастіше 
стикаються партнери, 
розповідає сімейний 
психолог, гештальт-
терапевт ГО «Центр 
психології та психотерапії» 
Ольга Магеровська.

ХТО У ДОМІ ХАЗЯЇН?
Минули часи, коли шлюби укла-

дали для об’єднання власності та 
виховання дітей. Сьогодні кожен 
може обрати людину, яка буде за-
вжди на твоєму боці, з якою ти змо-
жеш будувати плани, розвиватися 
та продовжувати себе у спільних ді-
тях. Сучасна сім’я вирізняється мож-
ливістю шлюбу на основі власного 
вибору, малодітністю, автономніс-
тю та урівнюванням ролей чолові-
ка й жінки, які стають здебільшого 
партнерами. Молодь у своїх очіку-
ваннях змішує риси традиційної 
та партнерської сім’ї. Юнаки пере-
важно орієнтуються на традиційну 
модель, де головує чоловік, але без 
його відповідальності за матері-
альне забезпечення, а дівчата оби-
рають поділ побутових обов’язків, 
але роль годувальника розділяти з 
чоловіком не готові. Така плутанина 
часто призводить до непорозумінь 
у парі. Не так важливо, яку модель 
рольової взаємодії обере пара, як 
те, щоб це рішення було ухвалене 
обома сторонами.

Поки більш зрозуміла модель 
традиційної сім’ї, де чоловік забез-
печує. Якщо ж заробітки дружини 
значно вищі, чоловік може почати 
втрачати самоповагу та тривожити-
ся, особливо якщо дружина постій-
но нагадує про те, хто у домі хазяїн. 
Як результат – погіршення стосун-
ків у парі та в інтимі. Але є сім’ї, де 
живуть за принципом: «Якщо в тебе 
це виходить краще, тоді роби це 
ти». Все дуже індивідуально.

ПОЖИТИ ОКРЕМО ВІД 
БАТЬКІВ – КОРИСНО

Мені доводиться спостерігати 
за людьми, які не мали можливості 
поїхати від батьків, навчитися са-
мостійно вести побут, заробляти 
та розподіляти гроші, планувати 

  Наталія ЛЕГКА

Світлана з Мар’яною 
поверталися від друзів. 

Ішли вздовж річки, яка 
дихала свіжістю молодих 
трав, що, наче гладдю, 
лягали на прибережне 
полотно літнього дня. 

– Ой, дивися! – вигукнула Світ-
лана, помітивши на траві новесень-
кі червоні босоніжки. – Які ж гарні! 
Хто їх тут залишив?

Дівчата оглядалися довкола й 
нікого не помічали. 

– Хтось із дівчат приходив ку-
патися та забув, – зробила висно-
вок Мар’яна. – Забрати і принести 
в село? Може, й знайдеться госпо-
диня.

 – Але вони такі, такі... – у Світ-
лани аж дух перехоплювало. – Я від 
подібних не відмовилася б. 

– Поїдеш у місто – купиш, – по-
радила подруга.

 – І розмір мій, – не могла вго-
монитися Світлана, взявши до рук 
один босоніжок. – Приміряти, чи 
що?

 – Здуріла?! – занепокоїлася 
Мар’яна. – Як можна чужі речі на 
себе приміряти!

Дівчата стояли на березі й роз-
мірковували, як їм бути зі знайде-
ним взуттям. Раптом Світлана не 
втрималася і її гарненькі ніжки ніби 
самі вскочили в червоні босоніжки. 
Мар’яна сердито зиркнула на по-
другу: 

– Негайно зніми!
Та неохоче поставила взуття на 

траву. І раптом обидві здалеку по-
бачили гурт людей, що наближався 
на узбережжя. Одна з жінок голоси-
ла  так, що аж хвилі принишкли: 

– Донечко моя ріднесенька! Ой, 

що ж ти наробила? Ой, як же 
мені далі жити з таким тя-
гарем?!

Люди підходили все 
ближче та ближче. Ді-
вчата притихли, нічо-
го не розуміючи. 

– Ви щось бачили? – 
сільський староста дядько Василь 
запитально подивився на подру-
жок. 

– Ні-чо-о-го, –  затремтів голос у 
переляканої Мар’яни.

А тітка Настя продовжувала 
припадати до кожної грудочки на 
березі річки й голосити. Побачила 
червоні босоніжки, притулила їх до 
грудей – і закричала ще голосніше.

– Донька у неї втопилася, – 
озвався хтось із гурту. – Вкоротила 
собі віку, бо наречений Максим її 
покинув, на іншій жениться. А сама 
вагітною була, сина чекала. 

час на різні сфери, визначити, який 
стиль життя до вподоби... Тобто 
вони пропустили один з етапів роз-
витку, який дає відповідь про себе 
та про те, з яким партнером я можу 
це розділити. Коли молоді люди без 
отаких знань стають подружжям, 
кожен починає діяти за прикладом 
або всупереч єдиному знайомому 
еталону взаємодії батьківської сім’ї. 
Важливо зазначити і про завищені 
очікування: поки зустрічалися, усе 
всіх влаштовувало, а після одру-
ження з’являється «мій чоловік не 
має...», «моя дружина має...». І пара 
стикається з першим важким пері-
одом сімейного життя, завданням 
якого є створити власні правила 
спільного існування.

Якщо ж сім’я обирає залишатися 
на одній території з родиною, доб-
ре було б розуміти, що доведеться 
жити за правилами тієї сім’ї, в яку 
приходите. Перед переїздом варто 
домовитися про умови спільного 
проживання двох сімей (де чия те-
риторія, хто готує, хто витрачає кош-
ти на закупи, встановити правила 
поведінки, хто виховує дітей тощо).

НЕ СВАРИТИСЯ, А 
ДОМОВЛЯТИСЯ

На кожному новому етапі роз-
витку сім’ї (перший досвід батьків-
ства, закінчення декретної відпуст-
ки, перехідний вік дітей чи їхній 
від’їзд) подружжю доводиться змі-
нювати свій щоденний уклад, пере-
розподіляти зони відповідальності, 
час і кошти, балансувати між сво-
їми та сімейними інтересами... Це 

все виснажує, накопичується роз-
дратування, з’являються сумніви. 
Особливо, якщо не заведено роз-
мовляти після конфліктної ситуації, 
відсутній досвід домовлятися одне 
з одним та обирати зручну дистан-
цію для партнерів.

НЕОБГОВОРЕНА 
ПРОБЛЕМА – ПРИЧИНА 
ХВОРОБ

На консультації подружні пари 
звертаються зазвичай тоді, коли 
напруження вже важко переноси-
ти або постає загроза розлучення. 
Вже слабко діють установки наших 
батьків про те, що «сміття з дому не 
виносять», «треба терпіти заради 
дітей», «розлучатися – це соромно», 
«жертвуй собою заради сім’ї» тощо. 
І люди змінюють пасивний спосіб 
подолання труднощів «перетерпі-
ти» на активний пошук допомоги у 
спеціаліста.

Сім’я – це живий організм. Зміни 
чогось одного призводять до змін 
цілої системи, тому в деяких ви-
падках я рекомендую не тільки кон-
сультацію пари, а й консультацію 
сім’ї повним складом (подружжя, 
діти, родичі, які проживають разом 
із ними). На такій зустрічі можна 
більш детально дослідити, яким 
способом відбувається перериван-
ня контакту, які почуття не заведе-
но висловлювати, якими послання-
ми обмінюються, як один із членів 
сім’ї може своїм симптомом стабі-
лізувати систему та ставати іденти-
фікованим пацієнтом, наприк лад, 
набуває психологічних розладів, 

ЧИ ВАРТО СКЛЕЮВАТИ 
РОЗБИТУ ЧАШКУ?

Психолог може допомогти на-
лагодити комунікацію, а рішення 
про те, чи залишатися разом, до-
кладаючи спільних зусиль, подруж-
жя ухвалює самостійно.

Рекомендую припинення сто-
сунків, якщо є загрози для життя, 
здоров’я та добробуту когось із 
членів родини. Зазвичай жертви 
насилля не усвідомлюють ризиків, 
тому доводиться називати речі сво-
їми іменами.

Розлучення за шкалою стресів 
Томаса Холмса і Річарда Рейя – на 
другому місці після смерті одного з 
партнерів. Це досить болісний і важ-
кий процес, і не кожен може знайти 
в собі ресурси на такий крок. Також 
це поділ спільно нажитого май-
на, опіки на дітьми, поділ спільних 
друзів і родичів, улюблених місць 
відпочинку тощо. Також часто піс-
ля розлучення стикаються з тим, 
що доводиться брати на себе якісь 
справи, якими раніше клопотався 
партнер, наприклад заробляти са-
мій, а раніше це робив чоловік, або 
щоденно піклуватися про себе, а 
раніше це робила дружина. Прості-
ше нічого не змінювати, але інколи 
втрачається перспектива побудови 
нових стосунків.

Добре б подумати, що сталося 
в попередніх стосунках. Завжди є 
спокуса проблеми з колишніх вза-
ємин перенести в нові, тобто при-
йти в них зі своїми улюбленими 
«граблями». 

Для того щоб пережити повний 
процес розлучення, потрібні час і 
зусилля.

ЯК ЗБЕРЕГТИ СІМ’Ю?
Універсальних порад нема. 

Кожна окрема ситуація має свої 
особливості.

Хочу, однак, порекомендувати 
подружжям наступне: не робіть 
відповідальним за своє щастя парт-
нера; не намагайтеся його змінити; 
розвивайте чутливість до своїх по-
треб та потреб близьких; вчіться 
розмовляти та домовлятися; зна-
ходьте час і для своїх інтересів теж.

Ідеальної гармонії у стосунках 
поки не спостерігала. Бачила добру 
адаптацію.

Стосунки постійно змінюють-
ся, тому треба періодично себе за-
питувати: чому я залишаюся у цих 
стосунках? Що я відчуваю до нього/
неї? Що відчуваю до себе в цих сто-
сунках? Що мені зараз підходить? 
Чи хочу щось змінювати, як я можу 
це зробити? Чим зараз хочу поділи-
тися з партнером, що я хочу попро-
сити в нього? Чим я можу поступи-
тися, а чим не можу? 

МІЦНА СІМ’Я ПОТРЕБУЄ 
ВЕЛИКОЇ ПРАЦІ
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– Так то Ірині 
босоніжки? – ви-
хопилося у Світ-

лани. 
– А чиї ж? Люди 

на іншому березі сіно 
ворушили, бачили, 
як дівчина роззулася 

й пішла на глибину.
 – А чому ж ніхто не 

рятував? – вирвалося у Мар’яни. 
– Та плавати ніхто з них не вміє. 

Поки прибігли в село покликати на 
поміч... – дядько Василь махнув ру-
кою й опустив очі.

Про ту історію з часом почали 
забувати. Світлана та Мар’яна по-
виходили заміж. Перша народила 
хлопчика,  друга – дівчинку. Діти 
росли на радість батькам, а в чет-
вертому класі вже ходили купатися 
на річку самі. 

– Тітко Світлано, тітко Світлано, 
ваш Тарасик тоне! – кричала захека-
на Орися, наближаючись до сусід-
ського подвір’я.

Жінка саме вивішувала надво-
рі білизну. Кинула все й побігла на 
берег річки. Там назбиралося вже 
чимало люду, обступили когось тіс-
ним колом. Розштовхуючи  натовп, 
Світлана пробралася всередину і 
побачила на траві свого сина. 

– Тарасику! – впала біля нього 
на коліна. – Синочку мій! – захлину-
лася сльозами.

Хлопчик не подавав ознак 
життя. 

– Ми йому й штучне дихання 
робили, і щосили трусили, але не 
приходить до тями, – розповідали 
старші хлопці.

Світлана взяла бездиханне тіло 
на руки й пішла в напрямку села. 

– Давайте допоможемо, – про-
понували діти, – вам же важко. 

Але жінка не чула тих слів. Вона 
ступала по траві і здавалося, що її 
ноги провалюються на той світ. А в 
голові відлунювали Мар’янині сло-
ва: «Не взувай червоних босоніжок. 
Не перебирай на себе чужої долі»...

психосоматичних захворювань, за-
лежностей тощо.

Також відвідування сімейних 
консультацій можуть порадити інші 
спеціалісти (дитячий психолог або 
індивідуальний психолог одного 
з подружжя). Тому у практиці моїй 
та колег із ГО «Центр психології та 
психотерапії» регулярно проходять 
консультації подружні (коли йдеть-
ся про стосунки між чоловіком і 
дружиною) та батьківсько-дитячі 
пари (коли йдеться про стосунки 
між батьками та дітьми), рідше цілі 
сім’ї (стосунки між всіма членами 
сім’ї).

ТАКА РІЗНА ЗРАДА
Для початку я прояснила б, що є 

зрадою: це обід чоловіка з колегою 
чи ще одна сім’я з дітьми, це постій-
не «пропадання» на роботі до ночі 
чи риболовля щовихідного. Для 
кожного це слово наповнене своїм 
значенням.

Якщо розглянути стосунки на 
стороні, то причини вступання в 
«паралельні взаємини» дуже індиві-
дуальні. Для деяких пар – це норма 
існування, для інших – неприпус-
тимо. Третій може з’являтися тоді, 
коли один із партнерів зустрічаєть-
ся з «неідеальністю» іншого, коли 
неможливо перебувати у близьких 
довірливих стосунках із різних 
причин, коли накопичується роз-
дратування на партнера й хочеться 
зробити йому боляче, коли йдеть-
ся про секс-залежність партнера і 
багато-багато іншого. Вважаю, що 
кожна ситуація індивідуальна. Інко-
ли зрада може стати радше приво-
дом розірвання стосунків, які вже 
не приносять задоволення обом, 
ніж основною причиною закінчен-
ня шлюбу. А може стати і пунктом, 
де варто проаналізувати, що ж у 
сім’ї потрібно змінити, який вклад 
кожного з партнерів у цю ситуацію 
та навіщо залишатися разом.

Ой, як же
им тя-

все 
-

и? – 

л

на
во
як

й пішл
– 

рятував? – вирв

ЧЕРВОНІ БОСОНІЖКИ

з  особистого архіву

Ольга Магеровська

Сім’я – це живий організм
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Людина, яка прищеплює своїм дітям навички працьовитості, забезпечує їх краще, 
ніж якби вона залишила їм спадщину. Річард Уейтлі
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  Марта ЮЛАНТОВА 
Луцьк 

  Тетяна БОЯРИН
Рожищенський район

духовність

як це було  

ПАТРІАРХ ФІЛАРЕТ: «ЯКЩО ГОСПОДЬ 
ДАВ НАМ ДЕРЖАВУ, ДАСТЬ І ЦЕРКВУ»

ВІЙНА ОЧИМА ВОЛИНСЬКОГО 
МИРОТВОРЦЯ

У Луцьку 27 травня 
побував Патріарх 
Київський і всієї 

Руси-України Філарет. 
Він наголошував, що 
Київський патріархат 
є однією з найбільших 
церков православ’я, 
це свідчить про Божу 
благодать, і ця церква 
заслуговує на визнання 
Вселенським Патріархом. 
У рамках візиту Патріарх 
поспілкувався з 
представниками ЗМІ. 

РЕЛІГІЙНИЙ ЦЕНТР 
ОБИРАТИМЕ ГРОМАДА 

– Коли ми отримаємо Томос 
про автокефалію Української пра-
вославної церкви, то це означає, 
що в Україні має бути одна Укра-
їнська православна церква, неза-
лежна, тобто помісна церква авто-
кефальна. Хто не захоче бути в цій 
церкві, уже з усіх їхніх точок зору 
канонічній, то це їхня добра воля. 
Українці є католики? Є. Протестан-
ти є? Є. Будуть ще одні – російські 
православні. І тому насилля до них 
не буде. Якщо вони захочуть зали-
шитися в Російській церкві – нехай 
залишаються. Але не привласню-
ють собі нашу українську назву. Я 
хочу підкреслити: ми не будемо за-
стосовувати силу, але закон. Закон! 
Тому проситимемо Верховну Раду, 
щоб вона ухвалила той проект за-
кону, який зараз є.

Його суть полягає в тому, що 
громада обирає свій релігійний 
центр. Усі парафіяни того чи того 
храму шляхом голосування мають 
визначитися, до якої церкви вони 

У різних точках планети 
постійно виникають 

воєнні конфлікти. Для 
їхнього врегулювання 
залучають миротворчі 
сили. «Блакитні каски» 
з України брали участь 
у понад двадцяти 
міжнародних операціях 
у таких країнах світу, 
як Косово, Боснія і 
Герцеговина, Ангола, 
Македонія, Гватемала, 
Ірак, Ліван, Ефіопія тощо.

ЗАХИЩАТИ 
БАТЬКІВЩИНУ – 
ПРЕСТИЖНО

Уродженець села Сокіл, полков-
ник у відставці Віталій Окуневич  з 
власного досвіду знає, що означає 
бути миротворцем. Відразу після 
школи вирішив бути військовим.

– Було і є престижно захищати 
батьківщину, – пояснює Віталій Ле-
онтійович свій професійний вибір.

Волинянин закінчив Київський 
інститут сухопутних військ, згодом 
Національну академію оборони 
України. Здобув фах інженера з 
ремонту та експлуатації військо-
вої автомобільної техніки. Перший 
професійний досвід отримав у 
повітряно-десантних військах, шос-
тій окремій аеромобільній бригаді, 
що дислокувалася у Львівській об-
ласті.

– Теорію  довелося застосовува-
ти на практиці. Це було цікаво, тому 
у виборі професії не розчарувався, – 
зізнається Віталій Леонтійович.

У 2004 році в званні майора 
став заступником командира 80-го 

належать: до Української чи до Ро-
сійської. 

ЛАВРИ МАЮТЬ БУТИ 
УКРАЇНСЬКИМИ

– Лаври мають бути передані 
Українській православній церкві. 
Тут не має бути жодних заперечень. 
Тому що це – українські святині. І По-
чаївська лавра, і Києво-Печерська 
лавра. І це має зробити держава. 
Оскільки приміщення перебувають 
у підпорядкуванні держави, це дер-
жавне майно, то держава передає, 
кому хоче. Але в цьому випадку 
вона має передати Українській пра-
вославній церкві. 

КАЛЕНДАРНА 
ПРОБЛЕМА

– Більшість православних цер-
ков перейшли на новий календар. 
Тільки п’ять залишилися на старому 
стилі. Це – Єрусалимська, Російська, 
Українська, Грузинська і Сербська 
церкви. Вони звершують богослу-

жіння за старим календарем. Чому 
наша церква не переходить на но-
вий стиль? Тому, що вже була спро-
ба в 20-ті роки: перейшли на новий 
стиль, але люди в храм не прийшли. 
Оскільки народ не сприймає новий 
календар, ми залишаємося на ста-
рому. 

НАЗИВАТИ 
СЛОВ’ЯНСЬКИМИ 
ІМЕНАМИ МОЖНА 

– Якщо ви хочете назвати дити-
ну іменем, якого нема в іменослові, 
церква не заперечує. Бо в першій 
апостольській церкві хрестили не 
ім’ям тих чи тих святих, а ім’ям, яке 
обирали. Так же було? Так. Христи-
янського імені Володимир не було 
ж. Ярослава не було. А стали хрес-
тити Володимиром і Ярославом. А 
чого Добринею не можна? Можна, 
якщо хто хоче. Так, це буде пору-
шенням традицій. Тому що традиція 
церковна полягає в тому, щоб дава-
ти імена при хрещенні на честь ін-

ших святих. Це традиція, яка виро-
билася протягом двох тисяч років. 
Але з точки зору церковних догма-
тів можна дати і якесь інше ім’я.

МІСІЯ ХРЕЩЕНИХ 
БАТЬКІВ

– Хрещені батьки мають навчи-
ти дитину віри. Їхня місія полягає не 
в тому, щоб посвяткувати хрестини. 
Вони несуть відповідальність перед 
Богом. А якщо хрещені батьки не 
навчать цю дитину віри, будуть на 
суді Божому відповідати, що вони 
взяли на себе обов’язок, але не ви-
конали його.

БЕЗСМЕРТЯ ДУШІ – 
ТВОРІННЯ БОГА

– Я не вірував, коли був школя-
рем. Нас учили, що Бога нема, і я 
вірив. А потім зіткнувся з обстави-
нами, які змусили серйозно задума-
тися: є Бог чи нема? Батько загинув 
на фронті. І переді мною стало пи-
тання: існує він чи не існує? Не мож-
на любити те, чого нема. А любов 
у мені реальна? Реальна. Значить, 
батько має існувати. І тому я дійшов 
висновку: раз батько існує, то є віч-
не життя. А якщо є вічне життя, то є 
Бог. І тому я маю служити Богові, а 
не владі. Отак я прийшов до Бога.

Я часто даю інтерв’ю. Якось 
Дмит ро Гордон сказав: «Я не вірю 
у вічне життя, не вірю в безсмертя 
душі». Я кажу йому на це: «Вірите ви 
чи не вірите, це від вас не залежить». 
Бог створив людину, створив душу 
безсмертною. І безсмертя душі зале-
жить не від нашої віри, а від Творця, 
який створив душу безсмертною. І 
вічне життя існує не від нашої віри, 
а тому, що так Бог створив.

А де доказ того, що Бог створив 
так? Це – воскресіння Ісуса Христа. 
Мертвий Христос воскрес силою 
своєю. А він сказав: «Я є істина». То 
ось ця істина каже, що є Отець, Син 
і Святий Дух, що є вічне життя, що 
буде суд, що буде вічне блажен-
ство. 

ВІРА ПІДТВЕРДЖУЄТЬСЯ 
ЧУДЕСАМИ

– Язичницький світ став хрис-
тиянським не тільки через те, що 
проповідували слово, а що слово 
це підтверджувалося чудесами. Ось 
філософи свої мудрі теорії будують, 
а диво звершити не можуть, діл 
нема. А апостоли говорили прості 
слова, але підтверджували ділами.

Візьміть наш час, коли атеїзм на-
брав таку силу, а віра зберігалася. 
Чому? А тому, що люди бачили чуде-
са. Наприклад, невиліковні хвороби 
виліковуються. То оця людина, яка 
позбавилась невиліковної недуги 
через молитву, буде вірити? Буде.

Ось візьміть навіть – з церквою 
з нашою. У 1992 році мало хто вірив, 
що із цієї маленької церкви буде 
Українська церква не тільки най-
більша, а панівна. Ми віримо, що 
Господь, якщо дав нам державу, то 
дасть і церкву з визнаною незалеж-
ністю. І ми бачимо – дає. Бо Вселен-
ський Патріарх, якого ми 25 років 
просили і він не погоджувався (а 
точніше, відтягував), тепер твердо 
заявив, що буде. Без Бога це? Не без 
Бога. І це свідчить, що Бог діє.

P.S. 31 травня депутати обл-
ради ухвалили звернення до 
Вселенського Патріарха щодо 
надання Томоса для автокефалії 
української церкви.

окремого аеромобільного полку 
з озброєння, а це організація екс-
плуатації, ремонту озброєння і 
військової техніки, забезпечення 
матеріально-технічними засобами, 
ракетами та боєприпасами.

БОЙОВЕ ХРЕЩЕННЯ В 
ІРАКУ

У травні 2005-го Віталій Леон-
тійович підписав шестимісячний 
контракт. 81-шу тактичну групу, що 
була сформована на базі 80-го окре-
мого аеромобільного полку, очолив 
генерал-майор Сергій Горош ніков. 
А заступником командира тактич-
ної групи з логістики став Віталій 
Окуневич.

Основними завданнями ми-
ротворців, зокрема 81-ї тактичної 
групи, були боротьба з незакон-
ними військовими формування-
ми, підтримання миру та спокою в 
провінції Ель-Кут, охорона частини 

ірано-іракського кордону, супро-
від логістичних конвоїв, навчання 
новоствореної іракської армії та 
відновлення інфраструктури рес-
публіки Ірак.

– Тільки-но ми приземлили 
ІЛ-76 в аеропорту Ель-Кута, як від-
чули присмак війни. А вже через 
два тижні під час охорони та супро-
воду наш конвой обстріляли. Зви-
чайно, небезпека була повсякчас, 
але серйозні бої та напади трапля-
лися нечасто, – розповідає Віталій 
Окуневич.

За словами миротворця, східні 
країни – це інша ментальність, інша 
віра, інші погляди, тому зрозуміти їх 
було важко. Вразили також бідність 
місцевого населення і розкіш по-
плічників Хусейна. 

– Ми намагалися просто викону-
вати накази, а досвід участі в афган-
ській війні командира групи Сергія 
Горошнікова допомагав знайти ви-

хід з будь-якої скрутної ситуації. Зав-
дяки його виваженості, правильній 
військовій тактиці наша група успіш-
но завершила миротворчу місію, не 
втративши жодного військовослуж-
бовця, – так небагатослівно розпо-
відає Віталій Окуневич про місяці 
служби в чужій невідомій країні.

До слова, замість обумовлених 
півроку Віталій Окуневич ніс миро-
творчу місію в Іраку дев’ять місяців, 
адже їхня 81-ша тактична група була 
останньою військовою частиною 
ЗСУ у складі багатонаціональних 
сил в Іраку.

МИРОТВОРЦІ НА СХОДІ 
УКРАЇНИ ЗАМОРОЗЯТЬ 
КОНФЛІКТ

А далі знову була служба у 80-му 
аеромобільному полку. Щоденні, 
хоч військові, але спокійні будні, бо 
над головою було мирне небо. Не 
боліло за сина серце у батьків, спо-
кійною була й дружина.

І ось настав 2014-й. На той час 

вже полковник Віталій Окуневич 
обіймав посаду начальника броне-
танкової служби оперативного ко-
мандування «Північ», сім’я мешкала 
у Рівному. В кінці травня військовий 
отримує наказ вищого керівництва 
про організацію експлуатації, ре-
монту, технічного обслуговування, 
забезпечення запчастинами бро-
нетанкової техніки сектору «А» та 
вирушає в Старобільський район 
Луганської області.

– На той час тодішнє керівни-
цтво армії, на жаль, не приділяло 
значної уваги ролі бойової техніки 
в бою. На противагу Іраку, до засто-
сування техніки допускали нефахів-
ців. І, як наслідок, за 2014 рік зі 100 
відсотків втрат ОВТ за цей період 
70 було з експлуатаційних причин. 
Також на той час керівництво дер-
жави не хотіло брати на себе відпо-
відальності, не ухвалювало вольо-
вого рішення, тому й Крим віддали 
без жодного пострілу. А Росія розу-
міє тільки силу, – в цьому перекона-
ний наш співрозмовник.

Після тривалої участі у військо-
вому конфлікті на сході України 
досвідчений військовий бачить 
два варіанти розвитку подій. Якщо 
влада спроможеться на рішучі та 
відповідальні кроки, буде закін-
чення війни, хоч, звичайно, будуть 
і втрати. Після введення миротвор-
ців конфлікт буде заморожено, а не 
залагоджено.

Із грудня 2017 року Віталій Оку-
невич – полковник у відставці. Ні, 
він не покинув військову справу, 
зізнається, взяв невелику перерву. 
Натомість контрактником військо-
вої служби з 2016 року стала його 
дружина Олена, яка працює у вій-
ськовій частині оператором зв’язку.

з особистого архіву
vpba.org

«Блакитні каски» з України брали участь 
у понад двадцяти міжнародних операціях

Віталій Окуневич

Київський патріархат є однією 
з найбільших церков православ’я
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СТАХОВСЬКИЙ: 
«ЗА РОСІЙСЬКУ 
МОВУ ЗАДУШИВ 
БИ ВІДРАЗУ»
Київ

Найкращий український тенісист 
Сергій Стаховський розповів про 
своє ставлення до російських 
тенісистів і про стан, коли 
виходить на корт проти росіянина.

Українець зізнався, що емоційно реа-
гував на росіян у 2014 році, коли почала-
ся війна на сході України. Зараз він зазна-
чає, що не думає про це під час матчів, 
але насилу переносить російську мову.

«Коли ти виходиш на корт, про це не 
думаєш. Все, що у тебе в голові, – це за-
вершити вдало сьогоднішній матч. Хоча 
в 2014 році, коли тільки все починало-
ся, у мене на підсвідомому рівні щось 
спрацьовувало, я думаю. Зараз на корті 
такого точно немає, хоча відраза до ро-
сійськомовних залишилася. Коли після 
початку війни Росії проти України я чую 
російську мову, то в мене таке відчуття... 
Просто відразу задушив би», – розповів 
тенісист в інтерв’ю.

Стаховський також підкреслив, що 
вважає безглуздим висловлювання 
«Спорт – поза політикою»:

«Це все нісенітниця. Спорт – це і є по-
літика! І політика на найвищому рівні».

ПЕРЕМОГИ ВОЛИНЯН 
МИНУЛОГО ТИЖНЯ

ПАНКРАТІОН. У сербському місті 
Зрєнянін вихованка клубу GARDA лучан-
ка Вікторія Казакова виборола золото на 
Чемпіонаті Європи з панкратіону у ва-
говій категорії понад 71 кг серед жінок. 
Вона впевнено обіграла спортсменку з 
Італії у фінальній сутичці. 

«Місяці інтенсивних тренувань по 
кілька разів на день, підготовчі збори і 
змагання, травми, фізичне й моральне 
виснаження, моменти найбільшого хви-
лювання перед основними сутичками, 
коли час нібито зупиняється і очікування 
фінального поєдинку стає нестерпним... 
Усі ці затемнені боки чемпіонського зо-
лота роблять усвідомлення та прийняття 
фінальної перемоги яскраво сильним, 
гідним та незабутнім», – розповів тренер 
чемпіонки Михайло Савчук. 

ПАУЕРЛІФТИНГ. Вихованці ковель-
ського відділення ОДЮСШІ Денис Оста-
пук та Ксенія Токар (тренер Валерій 
Дружинович) брали участь у чемпіонаті 
Європи з пауерліфтингу серед спортс-
менів з порушеннями опорно-рухового 
апарату. Змагання проходили у фран-
цузькому місті Берк-сюр-Мер. Їх учасни-
ками були 170 атлетів із 33 країн.  

Ксенія (вагова категорія до 41 кг) здо-
була срібну нагороду серед дорослих та 
золоту – серед юніорів, а Денис (вагова 
категорія до 59 кг) виборов золото серед 
юніорів. 

ПЛАВАННЯ. Плавці з Луцька виборо-
ли медалі під час Всеукраїнських змагань 
«Ліга плавання України». Захід тривав 
протягом 1-3 червня у Львові. Учасника-
ми змагань були юні плавці з усіх облас-
тей України. Вихованці «СДЮСШОР пла-
вання Луцької міської ради» показали 
себе якнайкраще, з першого дня вклю-
чившись у боротьбу за медалі.

Вікторія Лебедь посіла перші місця 
на дистанціях 50, 100, 200 м батерфля-
єм, на дистанціях 100, 200, 400 м вільним 
стилем – другі місця, 50 м вільним сти-
лем – третє місце. Іван Гарбарчук переміг 
на дистанціях 50 м на спині та 50 м ба-
терфляєм. Максим Аленін виборов третє 
місце на дистанції 50 м брасом.

теніс

здобутки

  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

чемпіонат

легка атлетика

бокс

ГОТОВНІСТЬ ДО ЗМАГАНЬ №1

Керівництво 
Федерації легкої 
атлетики України – 

ї ї президент Ігор Гоцул 
та генеральний секретар 
Михайло Медведь – 
відвідали з робочим 
візитом Луцьк. Він був 
присвячений приємній 
події – початку роботи 
над організацією 
проведення у столиці 
Волині командного 
чемпіонату Європи-
2019 з багатоборств 
(Суперліга), право 
приймати який місто 
вибороло минулого 
тижня. Легкоатлетичних 
змагань такого рівня не 
проводили в Україні вже 
п’ять років!

– Треба створити оргкомі-
тет, дирекцію, провести великий 
обсяг роботи, аби ці змагання 
пройшли на найвищому рівні, – 
розповідає Ігор Гоцул. – Представ-
ники провідних європейських 
країн, керівники ЄА та ІААФ, які 
прибудуть на чемпіонат Європи, 
мають отримати від візиту в Укра-
їну лише позитивні враження. Це 
і було предметом перемовин з 
керівництвом області, міста, ФЛА 
Волинської області. Готовність до 
якісної співпраці є від усіх сторін. 
Ми дійшли спільної думки, що 
оргкомітет Командного чемпіо-
нату Європи буде створено без-
посередньо в Луцьку, до нього 
увійдуть представники ФЛАВО, 
місцевих органів влади, структур, 
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Сергій Стаховський наразі 121-й 
у світовому рейтингу ATP

ЧЕМПІОНСЬКИЙ ВИСТУП ЮНІОРІВ

ШІСТЬ ШВІВ ДЛЯ ЧЕМПІОНА: 
ЛОМАЧЕНКО ПОКАЗАВ 
ПРООПЕРОВАНЕ ПЛЕЧЕ 

між містами зробили гарну доро-
гу, тож це буде цивілізована по-
дорож. Також пропрацьовуємо 
варіанти зустрічі в аеропорту Ки-
єва. І ми, і легкоатлетичні коман-
ди з інших країн, коли подорожу-
ємо світом, весь час стикаємося з 
проблемою доставки на змаган-
ня жердин. Аж ніяк не всі літаки 
і не всі авіакомпанії можуть за-
безпечити їх транспортування. 
Тому ми додатково проробляємо 
опцію відправки жердин в аеро-
порт «Бориспіль» і перевезення 
їх потім в Луцьк.

З керівництвом області та 
міста також обговорили багато 
питань, пов’язаних із заходами 
гостинності для команд, які при-
будуть в Україну. Приймаючи такі 
змагання, ми маємо потурбувати-
ся про це, щоб наші гості поїхали 
з максимально позитивними вра-
женнями. Обговорили, поки що в 
першому приближенні, як макси-
мально позитивно презентувати 
нашу країну, місто, область, пока-
зати гостям якісь цікаві речі. Та-
кож обговорювали питання залу-
чення глядачів. Для нас це один 
з ключових моментів, оскільки 
Європейська Атлетика оцінює 
організацію проведення змагань 
за кількома компонентами, чи не 
найосновніший з яких – заповне-
ність трибун. Усі наші зусилля з 
якісної організації можуть бути 
зведені нанівець, якщо «Аван-
гард» буде порожнім. Отож, чи-
мало часу приділили обговорен-
ню концепції заходів, скерованих 
на те, щоб глядачі прийшли на 
стадіон, щоб їм там було цікаво.

Луцький «Авангард» прийме найпочесніші 
легкоатлетичні змагання в його історії

США

Чемпіон світу за версією WBA у 
легкій вазі Василь Ломаченко 
продемонстрував своє праве 
плече після операції. На 
ньому видно шість швів після 
хірургічного втручання.

У зв’язку із травмою Ломаченку довелося 
перенести дату наступного поєдинку із серп-
ня на грудень. Його відновлення триватиме 
кілька місяців. За цей час чемпіону світу під-
шукають нового суперника.

Після бою з Хорхе Лінаресом промоутер 
Ломаченка Боб Арум розповів, що вже домо-
вився про бій українця в Каліфорнії 25 серп-
ня. Після операції найближчою датою боксу-
вання Василя називають 8 грудня.

Нагадаємо, 12 травня Василь Ломаченко 
нокаутував Хорхе Лінареса та відібрав у ньо-
го пояс чемпіона світу WBA у легкій вазі (до 
61,2 кг). Згодом українець вирішив залишити-
ся у новій категорії та відмовився від титулу 
чемпіона світу WBO у другій напівлегкій вазі 
(до 59 кг).

М
икола М
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задіяних в організації чемпіона-
ту. Наразі триває обговорення 
кандидатур, і найближчим часом 
буде затверджено склад оргкомі-
тету виконавчої дирекції змагань. 
Також ми оглянули готелі міста, 
перевірили стан стадіону, інших 
об’єктів, які будуть задіяні під час 
чемпіонату. В більшості випадків 
залишилися задоволені побаче-
ним.

– Чи відповідає кількість 
та зірковість місць у готелях 
Луцька вимогам, які висува-
ють до змагань такого статусу, 
як чемпіонат Європи з легкої 
атлетики?

– Обираючи змагання, на які 
можемо претендувати, ми вра-
ховували, що починати потрібно 
з достатньо камерних турнірів. І 
чемпіонат Європи з багатоборств 
дуже для цього підходив. З одно-
го боку – це дуже престижний і 
високого рівня старт, з іншого – 

буде лише вісім команд, у кож-
ній – по вісім атлетів. Тобто через 
достатньо невелику кількість 
учасників це не найскладніші 
змагання з точки зору організа-
ції. Тому наявних у Луцьку готелів 
цілком достатньо і за кількістю, і 
за якістю. Щодо стадіону, то він 
потребуватиме невеликих косме-
тичних змін. Ми обговорили, що 
саме і як має бути реалізовано в 
цьому сенсі, і оргкомітет чемпіо-
нату Європи після початку своєї 
роботи затвердить вже деталь-
ний план підготовки, одним з ас-
пектів якого буде і реконструкція 
«Авангарда».

– Куди гості командного 
чемпіонату Європи будуть 
прилітати?

– Основним аеропортом зма-
гань визначено летовище Львова. 
Від нього до Луцька 130 км. Ми 
зустрічатимемо гостей, а також 
забезпечимо їм трансфер. Торік 

ПОЧАЛАСЯ РОБОТА НАД ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПРОВЕДЕННЯ В ЛУЦЬКУ 
КОМАНДНОГО ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ-2019 З БАГАТОБОРСТВ

Xsport

Світлина українського чемпіона 
Василя Ломаченка відразу після 
зняття захисних бинтів з’явилася 
на сторінці боксера в Instagram

Уперше в історії 
легкоатлетичних 

змагань Волинь 
посіла друге місце в 
командному заліку. 
Командну першість на 
чемпіонаті України з 
легкої атлетики серед 
юніорів, який відбувався 
у Луцьку 2-3 червня, 
із 555 очками здобули 
атлети з Харківської 
області, другими стали 
спортсмени з Волині 
(545 очок), а третіми – 
з Дніпропетровської  
області (533 очка).

Загалом у змаганнях на ста-
діоні «Авангард» взяли участь 
більш як 400 спортсменів у скла-
ді 24 команд із різних регіонів 
України.

Волинська команда виступи-
ла феноменально успішно. Друге 
місце кувалося виступами всіх 
учасників, але найбільше балів 

принесли, звісно, призові місця. 
Отож, тріумфаторами юніор-

ського чемпіонату стали Павло 
Палій (метання списа), Яна Фари-

на (спортивна ходьба, 10000 м), 
Владислав Шитлюк (біг, 1500 м), 
Іванна Кух (біг, 3000 м з перешко-
дами). 

Срібні медалі завоювали Ерік 
Костриця (біг на 100 і 200 м, при-
чому друге місце на 100 м діста-
лося із результатом 10,51 с – нор-
матив майстра спорту), Андрій 
Синдюк (спортивна ходьба, 
10000 м).

Треті місця завоювали Софія 
Богдан (спис), Анжела Лихач (біг 
на 800 м), Карина Вегнер (стриб-
ки з жердиною), Мирослава Па-
насюк (біг на 1500 м), Ірина Чиж 
(біг на 1500 м), Назар Жилінський 
(біг на 1500 м), Дмитро Кальков 
(спис).  

Окрасою чемпіонату став і 
новий юніорський рекорд терно-
полянина Василя Макуха на сто-
метрівці. Вісімнадцятирічний ви-
хованець тренера Олени Вегнер 
промчав дистанцію за 10,29 с.

  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

Волинська стрибунка із жердиною Карина Вегнер

volynnew
s.com
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У всіх бувають тяжкі часи. Треба знайти в собі сили їх пережити. Девід Бекхем

  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

Ще в лютому у ЗМІ з’явилися фотографії 
пари, яка виходить не в найкращому 
настрої з супермаркету неподалік 
будинку Лоріса

ЗВИЧАЙНИЙ ШАНТАЖ: 
РОНАЛДУ ГОТОВИЙ 
ЗАЛИШИТИСЯ У 
«РЕАЛІ» В ОБМІН НА 
240 МЛН ЄВРО
Іспанія

У літнє міжсезоння «Реал» може 
втратити не тільки головного тренера, 
але й головну свою зірку.

П’ятиразовий переможець Ліги 
чемпіонів і володар «Золотого м’яча» 
Кріштіану Роналду готовий залишити-
ся в «Реалі» ще на три роки, але тільки 
у випадку збільшення його зарплати в 
чотири рази.

Чинний контракт нападника діє до 
літа 2021 року і зарплата Кріштіану нині 
складає 21 млн євро на рік. 

ЗМІ повідомляли, що зацікавленість 
найкращим футболістом планети ви-
явив французький «Парі Сен-Жермен» 
і запропонував Роналду отримувати 
42 млн євро.

Натомість Кріштіану готовий зали-
шитися в Мадриді ще на три роки, за 
які хоче заробляти щороку 80 млн євро. 
Тому його новий контракт коштуватиме 
королівському клубу 240 млн євро.

Фотографія Роналду вже зникла з 
клубного магазину, а сам португалець 
не брав участі в презентації форми «Ре-
ала» на новий сезон. Крім того, іспанське 
видання Marca стверджувало, що про 
намір піти з «Реала» Кріштіану говорив 
партнерам по команді ще перед фіналь-
ним матчем Ліги чемпіонів у Києві.

«Реал» минулого тижня покинув го-
ловний тренер Зінедін Зідан, який ви-
грав з мадридцями три Ліги чемпіонів 
поспіль.

Роналду публічно обмовився про 
можливе завершення кар’єри в «Реалі» 
відразу після закінчення фінального 
матчу Ліги чемпіонів у Києві 26 травня. 
Згодом гравець перепросив за дочасну 
інформацію і пообіцяв пояснити більше 
згодом. Але офіційного повідомлення 
від нього чи клубу досі не надходило.

«Я КРАЩЕ ПІДУ 
ЗАКРИВАТИ 
«ІНТЕР», НІЖ ТУДИ 
ПРАЦЮВАТИ»
Українські коментатори не 
хочуть працювати на ЧС-2018 

Канал «Інтер» шукає коментаторів на 
трансляції матчів Чемпіонату світу, але 
не всі погоджуються працювати через 
антиукраїнську, на їхню думку, політику 
телеканалу. 

Один з найвідоміших українських 
коментаторів Денис Босянок отримав 
пропозицію від «Інтера», але категорич-
но відкинув її.

«Я радше піду закривати канал «Ін-
тер», ніж там працювати. Не розумію, 
як може працювати канал з антиукра-
їнською позицією в такий час», – проко-
ментував Босянок.

Він не єдиний коментатор, який уже 
відмовився співпрацювати з «Інтером». 
Не працюватимуть на матчах Чемпіо-
нату світу і співробітники телеканалів 
«Футбол 1» та «Футбол 2», яким це забо-
роняє трудовий договір.

Матчі Чемпіонату світу-2018, який 
пройде в Росії з 14 червня до 15 липня, 
в Україні покажуть телеканал «Інтер» та 
НТН, що входить в ту ж медіагрупу. Вони 
викупили право на трансляцію в колиш-
нього державного каналу, а тепер сус-
пільного «UA-Перший», який не показує 
чемпіонат із етичних та політичних мір-
кувань. 

великі гроші

позиція

футбол

прем’єр-ліга

Луцьку «Волинь» 
очолив новий 
тренер. Віктор 

Богатир зробив свою 
роботу – виконав 
завдання не вилетіти у 
Другу лігу, але якість 
гри лучан навесні не 
задовольняла вимоги 
вболівальників та 
керівництва клубу. 

Отож, контракт із «Волинню» 
підписав Андрій Тлумак – відо-
мий у минулому футболіст, який 
протягом багатьох років захищав 
ворота львівських «Карпат», а 
також запорізького «Металур-
га», харківського «Металіста» та 
луганської «Зорі». Разом з 39-
річним новим керманичем на-
шої команди працюватиме добре 
відомий луцьким уболівальни-
кам Володимир Марчук, який на 

ХТО ТАКИЙ АНДРІЙ ТЛУМАК І ЧОМУ 
ВІН БУДЕ ПОТРІБНИЙ «ВОЛИНІ»

вибрики долі

початку та в середині 90-х років 
захищав ворота «Волині» у Вищій 
лізі чемпіонату України. Раніше 
Марчук тренував воротарів мо-
лодіжного складу «Волині», а ще 
восени був тренером голкіперів 
у «Карпатах». 

Крім Тлумака, у «Волині» пра-
цюватимуть львів’яни Андрій 

Сапуга та Павло Котовенко. Доля 
попередньої тренерської коман-
ди наразі вирішується. 

Така ротація тренерів при-
зведе до нових кадрових по-
трясінь у команді. Вже у квітні 
було зрозуміло, що багато нових 
футболістів не потягнули навіть 
Першу лігу, або ж просто пере-

ДІВЧИНА КАРІУСА КИНУЛА 
ВОРОТАРЯ ПІСЛЯ ФІАСКО У 
ФІНАЛІ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ

ХТОСЬ НА ВИХІД, 
ХТОСЬ НА ВХІД

бували в поганому функціональ-
ному стані. Цілком імовірно, що 
разом з тренерською командою 
Тлумака у «Волинь» можуть при-
йти і вихованці «Карпат», які з 
тих чи тих мотивів не заграли у 
Львові. 

Спортивний директор «Во-
лині» Валентин Кошельник роз-
повів ВН, що команда збираєть-
ся в Луцьку 14 червня. Усі гравці, 
які наразі є на контракті у клубі, 
пройдуть перший тренувальний 
збір. Він відбудеться в Україні і 
стане селекційним. Нові тренери 
визначатимуться, кого відправи-
ти з команди. Крім того, ймовір-
на поява на цьому етапі і нових 
виконавців. З місцем та часом 
проведення другого збору у «Во-
лині» визначатимуться згодом. 
Він відбудеться вже напередо-
дні старту команди в чемпіонаті 
Першої ліги сезону 2018/2019 
років. 

Великобританія

Дві результативні помилки 
виявилися не єдиною проблемою 
голкіпера «Ліверпуля» Лоріса 
Каріуса після київського фіналу 
Ліги чемпіонів.

Судячи з усього, за підсумком матчу проти 
«Реала» (1:3), німецький голкіпер залишився 
не тільки без трофея, але й без дівчини.

Британська модель Іанта Роуз відмовила-
ся від Лоріуса й навіть відписалася від голкі-
пера в Instagram.

Коли про це написали ЗМІ, під фотографі-
ями моделі з’явилися образливі коментарі.

«Мені довелося видалити 400 образливих 
і бездумних коментарів від людей, які публі-
кують свої позбавлені сенсу судження, хоча 
самі нічого не знають про ситуацію», – напи-
сала Іанта в Instagram.

Згодом представник моделі поспішив 
спростувати чутки про стосунки Роуз і Каріу-
са, заявивши, що дівчина взагалі була вільна.

Утім причиною розставання могли стати 
погрози, які надходили на адресу воротаря 
протягом кількох днів після матчу.

У фіналі Ліги чемпіонів після жахливих по-
милок голкіпера «Ліверпуля» забивали Карім 
Бензема і Гарет Бейл.

dynam
o1927.com

fcvolyn.net

Нова команда тренерів хрестоносців

uefa.com
 

Кріштіану Роналду 

скандал ВЕРНИДУБУ ЗАГРОЖУЄ ШТРАФ 
У 100 ТИСЯЧ ЗА ПОРІВНЯННЯ 
КАНАЛУ «ФУТБОЛ» З ГЕББЕЛЬСОМ

Київ

Рішення про покарання головного 
тренера «Зорі» Юрія Вернидуба 
буде ухвалено найближчим часом. 
Дискваліфікацію за висловлювання 
про телеканали «Футбол 1» та 
«Футбол 2» наставник луганчан не 
отримає. Максимальне покарання, 
яке загрожує Вернидубу, – 100 тис. 
грн штрафу.

Новий виток скандалу почався по закін-
ченні прес-конференції Юрія Вернидуба піс-
ля матчу з «Шахтарем» у 30-му турі УПЛ, на 
якій тренер порівняв діяльність телеканалів 

На загальних зборах 
учасників УПЛ «Десна», 
ФК «Львів» і ФК 
«Полтава» отримали 
атестати для участі 
в Прем’єр-лізі у 
наступному сезоні. 

Чернігівська «Десна» по-
сіла третє місце в Першій лізі й 
за сумою в перехідних матчах 
обіграла «Зірку» (1:1 і 4:0). ФК 
«Львів» виступатиме в УПЛ за-
мість «Вереса», який займе місце 
львівської команди у Другій лізі. 
У цьому сезоні ФК «Львів» фінішу-
вав п’ятим у групі А Другої ліги. 
ФК «Полтава» – на другому місці 
в Першій лізі, а у перехідних мат-
чах пройшов «Чорноморець» (0:1 
і 3:0).

Зазначимо, що перші три-
чотири місяці ФК «Полтава» гра-
тиме домашні матчі на стадіоні 

імені Бутовського, на якому та-
кож виступає «Ворскла». До зими 

на «Локомотиві», домашній арені 
«Полтави», планують зробити 

підігрів поля, освітлення та роз-
дягальні.

Тим часом доля «Зірки», яка 
вилетіла з УПЛ в Першу лігу, ви-
рішиться найближчим часом. 
Визначальною подією буде отри-
мання платежів солідарності від 
ФФУ/УЄФА. Тільки після того, як 
клуб отримає гроші, буде ухва-
лено рішення про його подальші 
плани.

«Зірка» відпускає вільними 
агентами всіх легіонерів і україн-
ців, зарплата яких перевищувала 
15 тис. грн на місяць. Найімовір-
ніше, в клубі залишаться тільки ті 
гравці, які отримували не більш 
як 10 тис. Перш ніж відпустити 
футболістів, керівництво закри-
ло всі борги із зарплат.

Виходячи з нових фінансо-
вих реалій, грати в «Зірці» (якщо 
клуб не зніметься з Першої ліги) 
будуть молоді спортсмени з ака-
демії. Але поки дочасно говорити 
про будь-які плани клубу.

«ДЕСНА», ФК «ЛЬВІВ» І ФК «ПОЛТАВА» 
ОТРИМАЛИ АТЕСТАТИ ДЛЯ УЧАСТІ В УПЛ

і Геббельса.
Згодом керівництво телеканалів 

скерувало скаргу до ФФУ. Після цього 
головний тренер луганчан відповів на 
звинувачення телеканалів, виклавши 
кілька тез про те, чому вважає їхню ді-
яльність пропагандистською. Також у 
заяві було сказано, що «Зоря» збира-
ється судитися з телеканалами, подав-
ши відповідне прохання до Комітету 
етики та чесної гри.

football24.ua

ff u.ua

У Прем’єр-лігу запустили нову проблемну команду. 
ФК «Полтава» гратиме не на власній арені.   

Юрій Вернидуб
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Будь-яка зміна, навіть зміна на краще, завжди пов’язана з незручностями. Річард Хукер
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смішного

У переповненому ліфті дівчина пошеп-
ки запитує подругу:

– А позаду мене хтось стоїть?
– Молодик.
– Я відчуваю, що молодий, а він хоч 

симпатичний?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Софочко, тобі сидіти зручно?
– Так, Абрамчику! Не хвилюйся, дуже 

зручно...
– А добре тобі видно з цього місця?
– Так, мій любий! Дуже добре все вид-

но...
– Чи не дме там?
– Ні, мій хороший, усе чудово!
– Давай тоді місцями поміняємося.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Під час обіду чоловік звертається до 
дружини:

– Кохана, чудові грибочки! Звідки ре-
цепт?

– З детектива...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Після відспівування на кладовищі зу-
стрічаються два давні приятелі: лікар і свя-
щеник.

Піп:
– Як ваші справи, брате мій?
– Вашими молитвами! А як ваші, пан-

отче?
– Вашими стараннями, брате мій.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Прийшов син з батьком на риболовлю. 
Батько каже:

– Синку, дай мені хліб для підгодівлі.
– Я його з’їв.
– Тоді дай мені кашу.
– Я її теж з’їв.
– То доїдай черв’яків і пішли додому.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Добрий день, куме, що п’єте?
– Українське мохіто.
– Ром та м’ята?
– Ні, горілка та петрушка.

№

Жартівливий гороскоп на 7 – 13 червня
Овен (21.03 – 20.04)
Юрій Фелонюк 
9 квітня 1979 р.
Начальник управління СБУ 
у Волинській області

Шукатимете кадри, здатні 
перевернути піраміди з ніг 
на голову. Як часто буває, 

ганятиметеся за дешевою популярністю. 
Ймовірна купівля окулярів, бо вам активно 
замилюватимуть очі показовою готовністю. 
Зорі радять зайти з тилу. 

Телець (21.04 – 21.05)
Орест Маховський 
26 квітня 1977 р.
Помічник-консультант 
народного депутата
Без уваги прихильних олімпій-
ських богів Тельці не залишать-
ся. Мільйони ідей завітають 

до вашої світлої голови, мільярди вийдуть з 
неї у світ широкий. Не тримайте добре у собі, 
діліться зі світом. На фінансовому фронті – 
штиль, який хоче перерости у бурю витрат. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Микола Яручик 
28 травня 1980 р.
Депутат Луцькради, бізнесмен
Звернете увагу на колишніх 
ворогів, бо сьогоднішні ваші 
друзі здаються гіршими за 
них. Скинути зайву напругу 

варто чимшвидше, бо агресію все важче 
стримати. Вона проситься на волю, погуляти 
по вухах вашого оточення.

Рак (22.06 – 23.07)
Володимир Грушовінчук 
7 липня 1962 р.
Начальник Управління ДСНСУ 
у Волинській області
Настали непевні часи 
вибору між старим і новим. 
У боротьбі незрозумілого і 

таємничого переможе прагнення не вийти 
за межі зони комфорту. Але так буде не 
завжди – колись доведеться вийти в люди. 

Лев (24.07 – 23.08)
Олександр Савченко 
5 серпня 1957 р.
Голова Волинської 
облдержадміністрації
Почати нове життя 
доведеться з чистого аркуша. 
Запасні деталі та враження 

в магазині годі придбати. Леви спробують 
підкорити увесь ліс не силою авторитету, а 
силою свого голосу. Не найкраща ідея, вас 
можуть перегарчати.

Діва (24.08 – 23.09)
Сергій Слабенко 
28 серпня 1965 р.
Депутат Волиньради
Доки всі готуються переїхати 
на запасні аеродроми, вам 
захочеться знайти такий у 
теплих краях. Не факт, що вас 

відпустять клопоти, але спробувати знайти 
своє місце під парасолькою біля басейну 
варто. Пірнайте в турботи, доки вони вас не 
обступили з усіх боків.

Терези (24.09 – 23.10)
Світлана Савчук 
6 жовтня 1970 р.
Начальник ГУ Державної 
фіскальної служби 
у Волинській області
Збільшити надої і виробни-
цтво масла дозволять геро-

їчні зусилля, але одного чудового дня все 
зупиниться. Зорі радять не зав’язувати усі 
операції на собі. Корівки самі знають, коли їм 
іти спати, а коли пастися.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Яна Беломоїна 
2 листопада 1992 р.
Велосипедистка, чемпіонка
Будете в центрі уваги 
колективу. Вам час вчитися 
у конкурентів, щоб бути 
гнучкішими й отримувати 

більше прибутку. Зорі радять забути на 
якийсь час коди і вдягнути на ноги кеди. 
Розслабтеся, одне слово. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Олександр Пирожик 
9 грудня 1970 р.
Перший заступник 
голови Волиньради
Не наїлися щастям – не 
налижитеся свободою. 
Спроба зірвати джек-пот удачі 

на всіх фронтах закінчиться фіаско. Зорі 
радять не заморочуватися з роботою, бо її 
вистачить для всіх ваших мрій. Просіть – і 
вам відмовлять.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Віктор Кукішев 
14 січня 1976 р.
Начальник управління 
транспорту та зв’язку Луцькради
Хай скільки вам кажуть 
цього тижня бути ввічливим 
і терпеливим, але громадські 

роботи розчарують нездоровою відразою до 
нових ідей. Хай як на вас крапатимуть погані 
новини, не дайте розгулятися своїй люті.

Водолій (21.01 – 19.02)
Тарас Щерблюк 
13 лютого 1978 р.
Голова Горохівської райради
Можливість здійснювати 
дзвінки щастя вичерпано. 
Виберете іншого оператора, 
адже життя підкаже нових 

абонентів, яким варто запропонувати 
свої послуги. Чекайте перевіряльників у 
гості, вони не докучатимуть, але просто 
зводитимуть з розуму.

Риби (20.02 – 20.03)
Віктор Поліщук 
3 березня 1959 р.
Міський голова Устилуга
Зловити золоту рибку 
допоможуть удача й кілька 
знайомих перемитників. 
Феміда знову буде готова 

заграбастати вас у свої міцні лабети. 
Пручатиметеся мляво і приречено. 

ЩЕ Й СМІЄТЬСЯ…ЛУЦЬК 
ПРОДОВЖУЄ 
СУДНОПЛАВНУ 
ІСТОРІЮ

колесо історії

Дозвольте 
розповісти, як моя 

симпатична бабуся 
мене, маленького, 
починала уводити в курс 
божественних наук...

Уводила серйозно. Оцю 
науку бабуся викладала, по-
ставивши мене в кутку, де 
висіли ікони угодників і пре-
подобників. А довкола них, 
горою та низом, смиренно 
літали непорочні янголята й 
весело підскакували лукаві 
чортенята.

Притулилися тут і невідо-
мі святителі. Бабуся, 
перечитуючи їхні 
імена, сама зби-
валася:

– Оцей свя-
тий... Сюди, 
сюди, Сашу-
ню, дивися! 
Ось цей... 
Що на коні 
сидить... Це – 
Пантелей. Ні, це 
не він. Це коли б 
не Лука. Е, ні, Сашуню, це і 
не Лука. Це, мабуть, Єгорій. 
Хіба ти його розбереш? Зліз 
на коня й очі заплющив! Та 
Бог із ним, хай верхи ви-
грає. Він хліба не просить. 
Ставай сюди ближче. Отак 
ставай...

Бабуся брала мою 
праву руку, з пальців 

Нещодавно Луцьк 
сколихнула 
новина: на 

річці Стир відновили 
судноплавство. Довгий 
час працювали над 
розчищенням русла, 
привезли туристичний 
прогулянковий 
кораблик – і враз 
місто знову стало 
судноплавним, яким 
було упродовж 
багатьох століть. 
Востаннє Луцьк 
вважався портовим 
містом у 1990-х. До 
того десятки барж і 
катерів, пароплави 
й теплоходи возили 
вантажі та пасажирів. 
А сама історія 
судноплавства в 
Луцьку тягнеться ще з 
князівської доби.

У давні часи для пере-
сування річковими шляхами 
найчастіше використовува-
ли човен-довбанку. Це судно 
видовбували із суцільного 

стовбура дерева, тому кор-
пус був грубим і важким. Чо-
вен робили під зріст весля-
ра, який займав центральну 
його частину. Довжина дов-
банки могла сягати і трьох, і 
восьми метрів.

Для будівництва замку 
Любарта з півдня річкою 
сплавляли матеріали. У тому 
числі деревину, яку вико-
ристовували для різних ти-
пів риштувань. На місці, де 
зараз стоїть ресторан «Коро-
на Вітовта», була пристань, 
куди довозили матеріал.

Вантажні судна ходили 
Стиром і в пізніші віки – що-
найменше до кінця XVIII сто-
ліття. Проте не тільки цим 
характеризувалося судно-
плавство в Луцьку. Раніше 
велику частину міста вкри-
вали болота. Вистачало бо-
літ і води й навколо нього. 
Через які, втім, люди про-
кладали шляхи. Часто-густо 
це робили за допомогою 
перевізників-човнярів.

У 1929 році в рамках 
святкування 500-річчя з’їзду 
монархів у Луцьку міська 
влада вирішила збудувати 

порт і запустити постійне 
пасажирське й вантажне 
сполучення. Порт закла-
ли на місці, де він відомий 
пізнішим поколінням лу-
чан – біля мосту на вулиці 
Шевченка. Перед війною па-
роплави з Луцька курсували 
до Колок. Є відомості і про 
маршрути вгору за течією – 
до Торговиці і, можливо, Бе-
рестечка.

У 1952 році утворили 
Стир-Горинське управлін-
ня річкового транспорту. 
В кінці п’ятдесятих років 
буксирних та пасажирських 

катерів у Луцьку було вже 
до 20. Вони тягали 40 барж. 
При управлінні діяли курси 
навчання шкіперів та капі-
танів, а спеціальна техніка й 
далі розчищала русло. Порт 
давав чималі прибутки.

Пасажирське сполучен-
ня припинилося у 1974 році. 
А останню «вантажну» наві-
гацію  закрили на початку 
дев’яностих. Сьогодні Луцьк 
робить спробу продовжити 
писання судновплавної іс-
торії. Уже невдовзі навколо 
історичної частини міста бу-
дуть перевозити туристів.

  Олександр КОТИС
hroniky.com

  Олександр КОВІНЬКА 
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хай верхи ви-
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ближче. Отак 

рала мою
з пальців

складала триперсну пучку й 
повчала:

– На лобика... На пупика... 
На це плече, тоді на оце...  
Отак, отак... На лобика... На 
пупика... От любий онучок... 
Хороший... Він уже вміє Бозі 
молитися... Помолився? Те-
пер плюнь на оте чортеня! 
Плюй і кажи: «У-у! Нечиста 
сила! Очі вилупила!».

Я плюнув і промахнувся: 
влучив не в чортеня, а в ян-
голя.

– Куди ти, іроде, плюєш? 
Люди добрі! Чи ви бачили 
отаке – янгольські крильця 
обслинило! Ось куди треба. 
На оцього... На рогатого... На 
ратиці плюй...

Я плював на ратиці і не 
влучав. Мені ставало чуд-
но і я сміявся.

– Ще й сміється, дур-
не! Щоб ти на кутні смія-

лося!

livejournal.com

копія з пош
тової картки

Теплохід «Перепел». Фото 1980-х.
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Те, яким курсом ви йдете, набагато важливіше, ніж ваша швидкість. Стівен Кові
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7 червня – Іван, Федір, 
Інокентій
8 червня – Андрій, Олена, 
Макар, Карп, Олександр, 
Давид, Георгій, Леонід
9 червня – Ферапонт, Фотій, 
Ніл, Анастасія, Іван, Петро, 
Леонтій, Іона
10 червня – Гнат, Микита, 
Олексій, Павло, Василь, Дмитро, 
Захар, Іраклій, Євтихій
11 червня – Іван, 
Олександр, Марія, 
Андрій, Фаїна, 
Богдан
12 червня – 
Онисим, Марта, 
Максим, Наталя, 
Никанор, Ісак
13 червня – Ярема, 
Антон, Роман, 
Борис, Христина

7 червня – Іван, Федір, 
Інокентій
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   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 31 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 7 – 13 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 ПЕРШОМУ КОМІКСІ БЕТМЕН 
МАВ ЧЕРВОНІ ШТАНИ ТА КРИЛА Бетмен, Супермен 

та Людина-
павук – найвідоміші 

супергерої в світі. 
У травні 1939 року 
в американському 
видавництві DC Comics 
вийшла перша книга 
коміксів «Бетмен» 
художника Боба Кейна 
і письменника Білла 
Фінгера. 

Творці Бетмена зробили пер-
сонаж дуже цікавим. За маскою 
чорного месника ховався Брюс 
Вейн – мільйонер, плейбой і фі-
лантроп. Після того як перед 
очима в Брюса вбили його бать-
ків, він винайшов костюм і почав 
боротися зі злочинністю.

На відміну від багатьох су-
пергероїв, Бетмен не мав жодної 
надлюдської сили та надзвичай-
них здібностей. Він покладався 
тільки на свої розум, сміливість і 
фізичну силу. 

Наймення супергерой отри-
мав від англійських слів bat і 
man – «людина-кажан». Спочатку 
Бетмен був одягнений у червоні 
штани, мав крила та маску на пів-
обличчя.

Уже пізніше творці вирішили 
зробити образ менш яскравим. 
Для цього використали сірий ко-
лір, крила замінили на плащ, а 
маску зробили більш закритою, за-
лишивши тільки прорізи для очей. 
На костюмі Бетмена на грудях був 
зображений кажан. Незабаром 
персонаж отримав команду по-
мічників: Робіна, Бетгерл, комісара 
Гордона та інших.

Бетмен швидко став попу-
лярним. Зубожілим після Великої 
депресії американцям шалено 
хотілося вірити в існування благо-
родного багатія, готового допома-
гати бідним людям.  

Бетмен зумів завоювати 
популярність у всьому світі

24sm
i.org



Хороша репутація важливіша, ніж чиста сорочка. Сорочку можна випрати, репутацію – ніколи. Альфред Нобель
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відверто про предків

КИЇВ – У ТРІЙЦІ 
НАЙДЕШЕВШИХ 
ВЕЛИКИХ МІСТ СВІТУ
Столиця України посіла 75 
позицію серед найбільших 
міст світу за вартістю 
проживання. Про це свідчать 
дані банківської інвестиційної 
компанії UBS, передає УНІАН.

Для аналізу цін компанія створи-
ла стандартизований кошик зі 128 
товарів та послуг, який повторює 
витрати і споживання типової євро-
пейської сім’ї з трьох осіб. 

За еталон було взято вартість 
проживання в Нью-Йорку, яка має 
індекс 100. Індекс інших країн розра-
ховували відносно нью-йоркського. 
Всього до рейтингу входять 77 міст.

Нью-Йорк опинився на п’ятому 
місці. Вище розташувалися Копенга-
ген, Осло, Женева та Цюріх.

Українська столиця обійшла 
тільки нігерійське місто Лагос і єги-
петський Каїр.

ДВІ ПІЦИ – ЗА 
10000 БІТКОЇНІВ 
У 2010 році програміст Ласло 
Ханеч купив дві піци за 10000 
біткоїнів. На момент купівлі 
електронні гроші коштували 
$25, зараз їхня ціна – близько 
$83 млн, інформує hightech.fm.

«Тоді ідея обміняти біткоїни на 
піцу здавалася надзвичайно кру-
тою, – відзначав Ханеш. – Ніхто не 
знав, що проект стане таким гранді-
озним». Чоловік продав біткоїни за 
курсом один долар і заробив близь-
ко чотирьох тисяч. 

«Цього було достатньо, щоб 
купити новий комп’ютер і кілька 
відеокарт», – сказав він і додав, що 
до майнінгу після цього більше не 
вдавався. 

Як з’ясувалося, другий учасник 
угоди  Джеремі Стардівент поклав 
біткоїни на гаманець, а потім опла-
тив ними подорож по США. 

Криптобіржа Bitstamp підрахува-
ла, що нині за ці біткоїни можна було 
б купити близько 6,5 млн піц. Якщо 
скласти коробки з-під них, то вони 
досягнуть висоти 300 км.

статистика

хто б подумав

СЕКС-ТУР КАМ’ЯНОЮ ДОБОЮ: 
ХТО З КИМ СПАВ Типовий для сучасного 

суспільства 
моногамний шлюб 

виник з розвитком 
сільського господарства 
і появою майна – потрібен 
був спадкоємець для 
передачі власності. У 
мисливців-збирачів 
початку кам’яної доби 
сексуальне життя було 
більш насиченим.

Кам’яна доба почалася три 
мільйони років тому, з виокрем-
ленням предків людини з тва-
ринного світу, і закінчилася, коли 
люди стали використовувати ме-
тал – а це лише 5-6 тисяч років 
тому. Щодо сексу в цей період у 
дослідників є різні думки, пише 
Was.media.

Американська антропологиня 
Гелен Фішер в одному з інтерв’ю 
казала: «Первісні жінки постійно 
зникали в кущах з різними партне-
рами». З її слів, наші предки тільки 
й думали, що про секс. З нею по-
годжується британський археолог 
Тімоті Тейлор. Він вважає, що у 
чоловіків кам’яної доби статевий 
орган був не надто великий. Він 
збільшився завдяки частому сексу 
заради задоволення, а не розмно-
ження.

Класична наука у висновках 
більш стримана. Протягом трьох 
мільйонів років людина еволюціо-
нувала фізично й розумово, що 
призвело до ускладнення соціаль-
них взаємин, частиною яких був 
секс.

КОЛИ ВСЕ БУЛО 
СПІЛЬНИМ

На етапі первісної людської 
зграї, хоч і мислездатної, але 
зграї, панував проміскуїтет — ха-
отичний, необмежений статевий 
зв’язок усіх членів роду. При цьому 
члени зграї конкурували. У силь-
них самців утворювалися гареми, 
слабші були змушені задовольня-
ти себе через мастурбацію й гомо-
сексуалізм – у тваринному світі ва-
тажок покриває слабшого самця, 
демонструючи перевагу над ним. 
Дослідження британського антро-
полога Едварда Еванса-Прічарда 
свідчать, що гомосексуалізм прак-
тикували і для посвячення молоді 
в доросле життя.

Тоді ж зародилися проституція 
і традиція обдаровувати жінок. У 
примітивному суспільстві панував 
первісний комунізм, в якому все 
було спільне, включаючи жінок. 
А виживання стада залежало від 
самців-мисливців, які добували 
їжу, відганяли звірів і конкурентів 
з інших груп. Чоловіки час до часу 
навідувалися до печер, де окремо 
мешкали жінки з дітьми, і вибирали 
ту, яка подарує їм ніжність цієї ночі. 
Обраниця на ранок отримувала 
найбільший шматок м’яса або шку-
ру, яка не дасть замерзнути вночі.

Сучасні дівчата, коли чепу-
ряться перед дзеркалом, підсві-
домо виконують ритуал первіс-
них предків, які прикрашали себе 
мушлями і соком з розчавлених 
ягід. Коли на першому побаченні 
чоловік підносить дівчині пода-
рунок і веде її до ресторану, він 
також чинить як первісна людина. 
Люди кам’яної доби вважали, що 
сита й обігріта жінка буде більш 
лагідною та піддатливою в сексі.

сятки, а іноді й на сотні кілометрів 
віддалялися від місця своєї стоян-
ки. Під час таких походів мисливці 
зустрічалися з іншими родинами, 
старійшини яких пропонували 
їм вступити в інтимний зв’язок 
з місцевими жінками. Подібна 
практика довгий час зберігалася 
у чукчів, народів Тибету, абори-
генів Австралії. Виникала сувора 
обрядовість і система соціальних 
заборон. Для підтримки порядку 
порушників карали.

ТАЄМНИЦЯ 
«ЧЕРВОНОЇ ТРІЙЦІ»

В околицях чеського міста 
Дольні-Вестонице у груповій мо-
гилі археологи виявили один жі-
ночий і два чоловічі скелети – цим 
людям було від 17 до 23 років. У 
науку вони увійшли як «червона 
трійця»: їхні кістки були посипані 
вохрою. Вік знахідки – 26 тисяч 
років, а дивовижна вона тим, що 
після смерті в геніталії одного з 
чоловіків увіткнули кремнієвий 
ніж, іншого – дерев’яний кілок.

Жінка лежала посередині. Руку 
лівого трупа поклали над вагіною 
жінки. Тіло повернули так, немов 
він дивиться на неї з жадобою. 
Рука жінки переплетена з рукою 
чоловіка праворуч, ніби між ними 
тісний зв’язок.

Багато вохри було насипано 
на лобок жінки і голову чоловіка 
зліва, в яку також встромили вовчі 
зуби. Дослідження виявило: трій-
ця померла раптово, а поховали 
її менш ніж за годину з моменту 
смерті. Вчені понад 60 років на-
магаються розгадати таємницю 
цього поховання. Найімовірніше, 
трійця порушила первісний закон 
і її покарали. У самому обряді по-
ховання є певна театральність, яка 
мала донести до інших людей на-
слідки порушення табу.

ШЛЮБНІ СХОДИНИ
Рід, який жив за принципом 

«усе спільне», знеособлював лю-
дину. Потреби громади були важ-
ливішими за особисте бажання 
окремого члена первісного ко-
лективу. Для продовження роду 
практикували шлюбні сходини між 
двома й більше сусідніми родами. 
Учасники зустрічалися на спеці-
альних територіях, де й кохалися. 
Така практика робила первісний 
шлюб за своєю суттю груповим.

Ймовірним місцем таких зу-
стрічей могла бути п’ятиметрова 
печера в Баварії, стіни якої при-
крашені еротичними малюнками. 
У ній є природні скам’янілості, 
що нагадують чоловічі геніталії. 
Німецький археолог Бернгард 
Гек, який досліджував знахідку, 
зазначив, що люди кам’яного віку 
вважали печеру сакральною, мож-
ливо, там відзначали свята родю-
чості або проводили певні магічні 
ритуали. Схожі печери виявлено у 
Франції та Іспанії.

Відлуння практики шлюб-
них зустрічей можна відшукати в 
язичницьких традиціях Київської 
Русі, у гуляннях молоді сусідніх 
сіл на Івана Купала, Масляну і Ко-
ляду. У святкові дні відбувалося 
пом’якшення суворих звичаїв, 
рамки заборон стиралися, хлоп-
ці й дівчата отримували перший 
сексуальний досвід і підшукували 
пару на майбутнє.

У ескімосів Гренландії теж був 
подібний звичай. Кілька разів на 
рік чоловіки й жінки виїжджали 
в поля, ставили намети і в повній 
темряві вдавалися до групового 
сексу. Діти, народжені після цієї 
ночі, вважалися законними. Такий 
звичай допомагав родам онови-
ти кров в умовах нечисленності 
населення острова. Європейські 
переселенці охоче перейняли 
традицію й аж до ХХ століття прак-
тикували її.

СВЯТА ЗАКІНЧУЮТЬСЯ
Предки знали, що таке мас-

турбація. Під час розкопок у Ні-
меччині біля міста Ульм археологи 
виявили реалістичні фалоімітато-
ри, зроблені з каменю. Вік знахі-
док – не менш як 28 тисяч років, 
і, як стверджують фахівці, ці при-
ладдя не завжди використовували 
в ритуальних цілях. Адже в той час 
з родючістю асоціювалися жіночі 
статеві органи.

Американський археолог Ті-
моті Тейлор в інтерв’ю газеті The 
Times сказав: подібні речі знахо-
дять часто і всюди. Первісні люди 
активно використовували секс-
приладдя, практикували фети-
шизм. Доказом цього можуть бути 
статуетки венер палеоліту, яких 
знайдено понад 200.

З появою венер, а найбільш 
ранній з них 35 тисяч років, 
пов’язують початок матріархату. 
Статуетки з вираженими жіночи-
ми геніталіями, часто великими 
стегнами й грудьми – атрибути 
соціально складного і збільшено-
го роду-племені. Кількість людей 
зростає, сексуальні стосунки роз-
виваються. А потім з’являється 
сільське господарство.
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ДОБА НЕЗНАЙОМОК
У середньому палеоліті зі ста-

да виник рід, а людина постала в 
своєму сучасному анатомічному 
вигляді. Громада від 20 до 140 лю-
дей була об’єднана родинними 
зв’язками, і правили в ній, най-
імовірніше, жінки. На зміну про-
міскуїтету приходить екзогамія – 
сексуальні стосунки між членами 
одного роду заборонені.

Брати «дружину» або «чоло-
віка» дозволялося лише ззовні, 
тому сусідні первісні родини 
намагалися товаришувати. По-
тім з родів виникнуть племена, 
а з племен – народи. На це були 
свої причини: люди стали помі-
чати, що від зв’язку з родичами 
з’являються діти з відхиленнями; 
стародавні стали чіткіше виділяти 
власне «я», почалися ревнощі; рід 
мав налагодити зв’язки з сусідами 
заради обміну, взаємодопомоги 
та захисту.

Крім того, чоловіки й далі хо-
дили на полювання, часто на де-

Кам’яний фалос, виявлений 
у печері району Альб-Дунай, 
вік знахідки – не менш як 
28 тисяч років

Поховання «червоної трійці» в околицях 
чеського міста Дольні-Вестонице

Stefan Puchner

Public Library of Science

Люди кам’яної доби вважали, що сита й обігріта жінка 
буде більш лагідною та піддатливою в сексі
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