
І ЖУРИТЬСЯ 
СКРИПКА В ЧОТИРИ 
ПЕЧАЛЬНІ СТРУНИ

Колись майже в кожному поліському 
селі був свій скрипаль, бо ж жодні 

весілля, хрестини чи звичайні вечорниці 
не обходилися без музики. 

ЧОРНИЦЯ – 
ЯГОДА-ЧАРІВНИЦЯ
Чорниця – одна з найкорисніших і 

найсмачніших ягід, які ростуть в 
дикій природі. У дозрілих плодах багато 

вітамінів групи В і А, аскорбінової 
кислоти, корисних сполук 

марганцю, кальцію і магнію, 
рослинної клітковини, 
флавоноїдів. 

НЕДОЛЮБЛЕНІ 
ДІТИ НЕ БУВАЮТЬ 
УСПІШНИМИ

Щоб дитина виросла успішною 
і самодостатньою, ї ї треба 

сприймати такою, якою вона є, помічати 
ї ї характер, особливості, способи 
поведінки й не намагатися переробити 
ї ї на краще. Не менш важливими є 
стосунки між подружжям, а також 
власна реалізація кожного 
з партнерів.
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ІВАХІВ І ЛАГУР ХОЧУТЬ 
ПОВІСИТИ НА ВДОВУ 
ЄРЕМЕЄВА БОРГ У $20 МЛН

самородок

корисно і смачно

 читайте на стор. 18

 читайте на стор. 19

практична психологія

перша ліга
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Два наступні роки 
головним тренером 

луцької «Волині» буде 
Андрій Тлумак. Про це 
тренер розповів під час 
офіційного представлення 
минулого тижня в Луцьку. 
Зараз у нього і львівської 
команди наставників 

хрестоносців відповідальна 
пора – підібрати 
виконавців, які зможуть 
виконати поставлене перед 
«Волинню» завдання: 
повернутися в Прем’єр-лігу 
вже наступного року. 

з перших вуст

ІГОР ПАЛИЦЯ: «ПОГАНО 
ПРАЦЮЄ СВІДОМІСТЬ 
ТИХ, ВІД КОГО 
ЗАЛЕЖИТЬ РОЗВИТОК 
ДЕРЖАВИ»

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

Засновник Фонду Ігор Палиця вболіває 
за волинський край. Адже це його мала 
батьківщина. На Волині він народився 

й виріс, тут проживають його батьки. Саме 
тому змінювати країну Ігор Палиця розпочав з 
рідного краю.
У 2011 році перед командою щой но 
створеного Фонду постало відповідальне 

завдання – завоювати довіру волинян. 
Результат свідчить сам за себе. За сім 
років роботи реа лізовано тисячі проектів 
на сотні мільйонів гривень. Спорт, здоров’я, 
освіта, культура, розвиток інфраструктури, 
допомога тим, хто ї ї найбільше потребує, – це 
ті напрямки, на яких Фонд зосереджує увагу, 
втілюючи у життя численні ідеї. 

 читайте на стор. 21

БЕЗЛАД І 
КОРУПЦІЯ НА 
МИТНИЦІ – КОМУ 
ЦЕ ВИГІДНО? 

дерибан

 читайте на стор. 5  читайте на стор. 4

ФОНДУ ІГОРЯ ПАЛИЦІ 
«ТІЛЬКИ РАЗОМ» – СІМ РОКІВ!

ТЛУМАК БЕРЕ КУРС НА УПЛ

 читайте на стор. 8
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Майже три роки тут незаконно 
видобувають пісок
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АФГАНІСТАН ЛИХОМАНИТЬ 
ВІД ТЕРАКТІВ
Терорист-смертник з «Ісламської дер-
жави» підірвався 11 червня біля уря-
дової будівлі в столиці Кабулі. Загинули 
щонайменше 12 людей, понад 30 пора-
нено. Того ж дня на сході країни таліби 
підірвали бус, внаслідок чого загинуло 
шість осіб.

В ІРАКУ – ВИБУХ У МЕЧЕТІ
Мінімум 18 людей загинуло і понад 90 
поранено 6 червня внаслідок вибуху 
на складі зброї в Багдаді. Склад, що на-
лежить озброєному угрупуванню, було 
облаштовано в мечеті.
У МОЗАМБІКУ – КРИВАВИЙ 
ТЕРАКТ
На півночі країни 5 червня група банди-
тів напала на село і вбила за допомогою 
мачете сім осіб. Нападники спалили 164 
будинки. В атаці підозрюють радикаль-
них ісламістів. 
У НІКАРАГУА – МАСОВІ 
ПРОТЕСТИ
Протести в Нікарагуа, які тривають з 
квітня, забрали життя 139 людей. У міс-
тах країни – справжні вуличні бої. Люди 
обурені реформою соціального стра-
хування. Влада скасувала реформу, але 
масові протести не припинилися.
ВУЛКАН ЗАБРАВ ЖИТТЯ СОТНІ 
ЛЮДЕЙ
У Гватемалі внаслідок виверження вул-
кана Фуего (3763 м) загинуло 99 осіб. 
Близько 200 людей зникли безвісти. 
Швидкість руху лавового потоку досяга-
ла 700 км/год, температура – 700°C. Ви-
верження вулкана торкнулося близько 
1,7 мільйона осіб.
ТРАМП І КІМ ЧЕН ИН 
ПОРОЗУМІЛИСЯ
Спільний документ, який підписали 
12 червня президент США Дональд 
Трамп та лідер КНДР Кім Чен Ин за під-
сумками саміту в Сінгапурі, передбачає 
повне ядерне роззброєння Північної 
Кореї та перезапуск відносин між дер-
жавами. До слова, у травні Північна 
Корея знищила головний полігон, при-
значений для випробування двигунів 
балістичних ракет.
ШВЕЦІЯ – ЗА «ПІВНІЧНИЙ 
ПОТІК 2»
Уряд Швеції схвалив будівництво «Північ-
ного потоку 2» – магістрального газопро-
воду з Росії в Німеччину через Балтійське 
море, що є розширенням «Північного 
потоку». Раніше ПП2 отримав дозволи в 
Німеччині та Фінляндії. Вартість проек-
ту – майже €10 млрд. Проти ПП2 – США, 
країни Балтії, Польща та Україна, питання 
до нього має і Єврокомісія.
КОРАБЛІ З РОСІЇ – 
У ЧОРНЕ МОРЕ
Перехід внутрішніми водними шляхами 
з Каспійського в Чорне море здійснили 
кілька малих ракетних кораблів Каспій-
ської флотилії. Судна озброєні крилати-
ми ракетами, які раніше «працювали» 
по цілях у Сирії.
АВСТРІЙЦІ СУВОРІ 
З МУСУЛЬМАНАМИ
В Австрії через політизацію ісламу за-
криють сім мечетей та вишлють десятки 
імамів, які отримують фінансування з-за 
кордону. Під дію закону про заборону 
іноземного фінансування можуть по-
трапити близько 60 лідерів мусульман-
ських громад і їхні родичі.
УКРАЇНСЬКА АВІАКОМПАНІЯ 
ПРОВИНИЛАСЯ
США 7 червня внесли українську авіа-
компанію «Дарт» до списку санкцій че-
рез співпрацю з Іраном.
ПІДРОБКИ ЇДУТЬ 
В ЄС ЧЕРЕЗ УКРАЇНУ
Виробники у країнах Євросоюзу щоріч-
но зазнають збитків на загальну суму 
€60 млрд через фальсифіковані товари. 
За даними Європейського відомства ін-
телектуальної власності, значну части-
ну фальсифікату виготовляють у Китаї, 
Індії та Туреччині. Албанію, Марокко та 
Україну визначено як головні транзитні 
маршрути до ЄС.

світова хроніка

ТАБОРИ ВІДПОЧИНКУ РОЗПОЧАЛИ РОБОТУ 
літо-літечко

ПІСОК ВИВОЗЯТЬ МАШИНАМИ ПІСОК ВИВОЗЯТЬ МАШИНАМИ 

ЗА ПОБИТТЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО – КРИМІНАЛЗА ПОБИТТЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО – КРИМІНАЛ

НА ХАБАРІ СПІЙМАЛИ МИТНИКІВНА ХАБАРІ СПІЙМАЛИ МИТНИКІВ УТІКАЧА З ІТТ УТІКАЧА З ІТТ 
УВ’ЯЗНЯТЬ НА УВ’ЯЗНЯТЬ НА 
11 РОКІВ11 РОКІВ

ЗА ПРОДАЖ ЗА ПРОДАЖ 
НАРКОТИКІВ ДОДАЛИ НАРКОТИКІВ ДОДАЛИ 
ЧОТИРИ РОКИЧОТИРИ РОКИ

екологія

злочин і кара

нечисті на руку вирок

по заслузі

Оздоровча кампанія 
на Волині цьогоріч 
обійдеться 

обласному бюджету в 
понад 18 млн грн. 

За словами начальниці 
управління освіти, науки і мо-
лоді ОДА Людмили Плахотної, 
в області діють 11 позаміських 
закладів оздоровлення та від-
починку дітей. У всіх таборах 
провели комплексні перевірки, 
в результаті яких згадані закла-
ди витратили 0,5 млн грн на ви-
правлення недоліків. Здебіль-
шого йшлося про встановлення 
автоматичної пожежної сигна-
лізації. Зараз практично всі за-
клади обладнані такою сигналі-
зацією. 

1 червня 210 дітей прийняв 
заклад «Світязь» у селі Пульмо, 
із 3 червня 220 школярів заїхали 

у «Супутник», що в селі Світязь 
Шацького району. У таборі «При-
кордонник», що в селі Литовеж 
Іваничівського району, планують 
прийняти на відпочинок 190 ді-

тей. Також протягом літа хочуть 
забезпечити роботу 195 таборів з 
денним перебуванням дітей. 

Зі слів чиновниці, загалом на 
організацію оздоровлення дітей 

в області витратять 34,6 млн грн, 
із них 18 млн – з обласного бю-
джету, понад 15 млн – з міських, 
районних бюджетів та бюджетів 
ОТГ, понад 1 млн – із позабю-
джетних коштів. Понад 100 тис. 
грн витратять на оздоровлення 
дітей, які приїдуть з Луганської та 
Донецької областей. 

Понад 2,5 млн грн субвенції 
з обласного бюджету вже скеру-
вали ОТГ, що закуповують послу-
ги оздоровлення для дітей, які 
потребують особливої уваги та 
підтримки, на умовах співфінан-
сування. 

До слова, Людмилу Плахот-
ну різко розкритикував голо-
ва ОДА Олександр Савченко, 
оскільки в деяких районах 
місцева влада не запланувала 
роботу таборів з денним пере-
буванням дітей.
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Перші відпочивальники вже 
оздоровлюються на Світязі

Володимир-Волинський район

На території двох сіл, розташова-
них неподалік райцентру, 
здійснюють незаконний 
видобуток піску. За словами 
місцевого жителя, активні роботи 
біля сіл Поничів і Маркелівка 
тривають майже три роки.

По пісок до кар’єрів спецтехні-
кою приїжджають із Володимира-
Волинського. На місці видобутку в 
Поничеві раніше були городи, а у 
Маркелівці пісок видобувають на 
території лісу. У районі взагалі не-
має офіційно дозволеного кар’єру.

Як запевнила староста Льот-
ничівської сільської ради, до якої 
входить село Поничів, Таїсія Подзі-
дзей, пісок із кар’єру беруть суто 
для потреб громади.  Голова Овад-
нівської сільської ради, до якої на-
лежить Маркелівка, Сергій Панасе-
вич зазначив, що на території села 
є законний кар’єр дорожньої служ-
би. Тим часом у відділі технічного 
контролю Служби автомобільних 
доріг у Волинській області повідо-
мили, що вказані кар’єри жодним 
чином не пов’язані з діяльністю 
установи.

Ковель

Через напад на поліцейського у Ковелі 
відкрито кримінальне провадження і 
призначено судмедекспертизу задля 
встановлення ступеня тяжкості та 
характеру тілесних ушкоджень.

Як повідомляє «Район. Ковель», інци-
дент трапився 12 травня. Екіпаж патруль-
них виявив автомобіль Mitsubishi Pajero, 
водій якого припаркувався ближче, ніж за 
10 метрів до пішохідного переходу. Інспек-
тор поінформував чоловіка, що винесе 
відповідну постанову. Під час спілкування 
водій грубо висловлювався на адресу по-

лісмена, вийшов з авто та вдарив його по 
голові. На вимогу припинити опір не реа-
гував, тож його затримали за допомогою 
спецзасобів. Коли опинився в кайданках 
на землі, продовжував лаятися, ображати 
патрульних. 

Агресивним водієм виявився колишній 
заступник начальника Ягодинської митниці 
ковельчанин Анатолій Базярук. 

Ображає людей екс-митник не впер-
ше. Улітку минулого року в приміщенні 
Ковельської ЦРЛ Анатолій Базярук нецен-
зурно лаявся на адресу медичних праців-
ників.

Відомого митника вже 
судили за хуліганство

kow
el.rayon.in.ua

Шацький район

Правоохоронці викрили корупційну 
діяльність службових осіб Волинської 
митниці Державної фіскальної служби в 
пункті пропуску «Піща». 

Як повідомили в прокуратурі Волині, 
митники регулярно брали хабарі від осіб, які 
переганяють до України автомобілі на так зва-
них єврономерах.

На гарячому 7 червня впіймали інспектора 
та одного з керівників митного поста, з відома 
яких підлеглі влаштували системні побори.

Корупціонерів затримали під час розподі-
лу чергової суми грошової винагороди в роз-
мірі 18300 грн. З’ясовано, що затримані мит-
ники вимагали з осіб, які ввозили в Україну 
транспортні засоби на іноземній реєстрації, 
від $80 до $300. 

Загалом задокументовано п’ять епізодів 
протиправної діяльності на загальну суму 
$1825, повідомляє прес-служба ГУ ДФС Во-
лині.

Митники регулярно 
брали данину 
з «бляхарів» 

Луцьк, Любомльський район

40-річного лучанина, який у 
вересні 2016 року втік з ізолятора 
тимчасового тримання, засудили до 
11 років позбавлення волі. 

Як повідомили в прокуратурі області, 
у грудні 2015 року неодноразово засу-
джений зловмисник, змовившись із вже 
судимим 25-річним лучанином, вдерлися 
в житло пенсіонерів у селі Коцюри Лю-
бомльського району і вчинили розбійний 
напад. Зловмисники були в карнавальних 
масках. Розбійників затримали. 

Однак ініціатор пограбування утік 
з-під варти, коли вночі 16 вересня 2016 
року його з Луцького ІТТ доправили в лі-
карню, бо він скаржився на стан здоров’я. 
Сприяли втечі дружина та неповнолітня 
знайома – вони роздобули й підклали в 
потрібне місце у лікарні пістолет і гранату. 
Жінки відбулися умовними термінами по-
карання. А от молодший співучасник роз-
бою відсидить за ґратами 9 років. У обох 
конфіскують майно.

facebook.com
/volprokuratura

Маневичі

Засуджений Маневицької виправної 
колонії №42, який збував наркотики 
іншим ув’язненим, перебуватиме в 
місцях несвободи на понад чотири роки 
довше.

Як повідомили в прокуратурі Волині, по-
купці оплачували вартість наркотиків шля-
хом переказу коштів на мобільний телефон.
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і починається зворотній рух. Махатма Ганді

ЗА ПОЖЕЖУ В ЧОРНОБИЛІ – 
КРИМІНАЛ
5 червня в Чорнобильській зоні відчу-
ження загорілася суха трава. Пожежа 
охопила понад 10 га лісу. На місці за-
ймання знайшли смолоскипи. Радіацій-
ний фон норми не перевищив. Відкрито 
кримінальне провадження.
МІНІСТРА ФІНАНСІВ 
ЗВІЛЬНИЛИ
Верховна Рада звільнила Олександра 
Данилюка з посади міністра фінансів. 
Уряд поклав виконання обов’язків голо-
ви Мінфіну на першого заступника міні-
стра Оксану Маркарову.
ЗА ПЕРЕМОГУ НАД 
«ГАЗПРОМОМ» – МІЛЬЙОННА 
ПРЕМІЯ
Голова правління «Нафтогазу» Андрій 
Коболєв та комерційний директор Юрій 
Вітренко отримають на двох $13,9 млн з 
$37 млн премії, передбаченої правлін-
ню НАК за перемогу в Стокгольмському 
арбітражі. Загалом преміальні розподі-
лять між 41 особою.
ПОРОШЕНКО ГОВОРИВ З 
ПУТІНИМ
Петро Порошенко в телефонній розмо-
ві з Володимиром Путіним 9 червня на-
голосив на важливості якнайшвидшого 
звільнення українських політв’язнів, 
утримуваних в Росії та на окупованих 
територіях. Домовлено, що найближ-
чим часом уповноважені з прав людини 
обох країн відвідають ув’язнених.
У АВТО – П’ЯТЬ МІШКІВ 
БУРШТИНУ
На Рівненщині 12 червня правоохоронці 
затримали чоловіка, який перевозив май-
же 134 кг бурштину. Триває розслідування.
ПАТРУЛЬНИХ ЗАТРИМАЛИ НА 
ХАБАРІ
За 3 тис. грн патрульні в Києві не склали 
протокол про адміністративне право-
порушення на громадянина, який був 
винуватцем ДТП.
ПІДРОБЛЯЮТЬ ГРИВНІ Й 
ДОЛАРИ
Як повідомили в НБУ, купюрами, що 
найчастіше підробляють, за підсумками 
2017 року стали банкноти номіналом 
500 грн і $100.
У ЄС НЕ ПУСТИЛИ 40 ТИСЯЧ 
УКРАЇНЦІВ
З початку дії безвізового режиму 11 черв-
ня 2017 року країни Євросоюзу не пус-
тили близько 40 тисяч українців. Серед 
причин відмови у в’їзді – невідповідність 
мети поїздки та фінансового забезпечен-
ня, перевищення терміну перебування. 
РАХУНКИ АХМЕТОВА 
РОЗБЛОКУВАЛИ
Кіпрський суд виніс рішення про роз-
морожування активів фінансово-про-
мислової групи СКМ, яка належить 
українському олігарху Рінату Ахметову. 
$820 млн було заблоковано у січні в 
справі «Укртелекому».
ОВОЧІ ЗДОРОЖЧАЛИ ЧЕРЕЗ 
ПОСУХУ
В Україні удвічі зросла вартість молодих 
овочів із борщового набору порівняно 
з минулим роком. Щоби варити борщ із 
м’ясом, українцям доведеться віддати 
близько 70-80 грн за трилітрову каструлю. 
Причина – посуха, через яку фермерам 
доводиться більше поливати урожай.

БІЛЯ ЧОРНОГО МОРЯ – РТУТЬ
Учені вперше за роки незалежності прове-
ли екологічне дослідження Чорного моря.
Науковці виявили в морі близько півтори 
сотні забруднювачів: водовідштовхуваль-
ні речовини з одягу, цитрамон, пестициди, 
пластик і мікропластик, ртуть тощо. 
АВАРІЯ НА ЧАЕС – НЕ 
ВИПАДКОВА
Розсекречені документи Галузевого 
державного архіву СБУ щодо аварії на 
ЧАЕС внесли до реєстру ЮНЕСКО. Це 
документи КДБ про те, яким чином пра-
цювала станція, які проблеми, несправ-
ності та аварії виникали ще до 1986 
року. Вони свідчать, що катастрофа не 
була випадковою, а запрограмованою 
задовго через низку несправностей і 
порушень під час будівництва та екс-
плуатації ЧАЕС.

українська хронікаНЕЛЕГАЛЬНІ ЄВРОБЛЯХИ НЕЛЕГАЛЬНІ ЄВРОБЛЯХИ 
КОНФІСКУВАЛИКОНФІСКУВАЛИ

ВОЛИНЬ ОТРИМАЄ МЕНШЕ ВОЛИНЬ ОТРИМАЄ МЕНШЕ 
МИТНИХ ГРОШЕЙ НА ДОРОГИМИТНИХ ГРОШЕЙ НА ДОРОГИ

доїздилися

ЗБОЧЕНЦЯ – ЗБОЧЕНЦЯ – 
ЗА ҐРАТИЗА ҐРАТИ

ЗАГИНУЛИ ПІД ЗАГИНУЛИ ПІД 
КОЛЕСАМИКОЛЕСАМИ

ЗА РОБОТУ – ЧИМАЛИЙ ХАБАРЗА РОБОТУ – ЧИМАЛИЙ ХАБАР

фемідараптово і страшно

на гарячому

Камінь-Каширський район

Озброєні силовики 
в масках 4 червня 
вилучили у райцентрі 

три автомобілі на 
євробляхах. 

Виявилося, що їх ввезли з по-
рушенням митного законодавства і 
прострочили термін перебування в 
Україні, повідомляє «Під прицілом».

Власники вилучених автівок – два 
жителі Брониці та один із села Воєго-
ща. Молодики кілька років тероризу-
вали місцевих трюками та перегона-
ми. Містяни скаржилися, що хлопці з 
кількох сіл систематично влаштову-
вали змагання з дрифту (керованих 
заносів) та демонстрували навики 
екстремального водіння.

Крім того, шістьом волинянам за-

грожує до двох років позбавлення 
волі за вчинення опору працівникам 
поліції.  

Як повідомляє прес-служба полі-
ції області, у березні посеред ночі 23-
річний житель Воєгощі, перебуваючи 
в стані алкогольного сп’яніння за кер-
мом автомобіля Аudi А6, у райцентрі 
врізався в електроопору. Внаслідок 
автопригоди ніхто не постраждав. 
Коли на місце ДТП прибули інспекто-
ри, правопорушник і його приятелі 
чинили опір. Потім самовільно від-
буксирували іномарку. 

4 червня спецпризначенці про-
вели санкціоновані обшуки в домо-
господарствах фігурантів справи, 
під час яких вилучили два автомобілі 
Audi А6. На одному з них було вчине-
но ДТП, а іншим зловмисники пере-
кривали рух поліцейським.

Молодики влаштовували 
екстремальні перегони

vl.npu.gov.ua

ЗНЕШКОДИЛИ БОЄПРИПАСИЗНЕШКОДИЛИ БОЄПРИПАСИвідгомін війни

Днями сапери УДСНС вилучили та 
знешкодили 34 вибухонебезпечні 
предмети, що їх виявили волиняни в селах 
Тоболи, Старі Червища Камінь-Каширського 
району, в селах Верба та Нехворощі 
Володимир-Волинського району, в селах 
Грабове та Паридуби Старовижівського 
району, в селах Нові Підцаревичі та Лісово 
Маневицького району.

Рятувальники закликають громадян у разі 
виявлення вибухонебезпечних предметів по-
відомляти за номером «101» або «102». Кате-
горично заборонено такі знахідки пересува-
ти, заливати рідинами, засипати ґрунтом або 
чимось їх накривати. Неприпустимо здійсню-
вати на підозрілий предмет звуковий, світло-

вий, тепловий чи механічний вплив, оскільки 
він може детонувати будь-якої миті.

До слова, 11 червня в нововолинському 
озері знайшли гранати та гранатомет, передає 
«БУГ». Як розповів керівник Нововолинського 
відділу поліції Віктор Пикалюк, двоє хлопців 
пірнали по раків і на дні водойми виявили 
підозрілий мішок. 

У результаті правоохоронці вилучили 
шість ручних гранат: чотири РГД-5 та дві Ф-1, 
а також ручний гранатомет «Муха». Гранати 
були іржаві та замулені, розібрані (корпус 
окремо від запальника). Як вони там опини-
лися, правоохоронці з’ясовуватимуть. Від-
крито кримінальне провадження.

volyn.dsns.gov.ua

Рятувальники просять повідомляти 
про вибухонебезпечні знахідки

Через підвищення індикативних 
показників для митниць, а також зміну 
методології розрахунку суми коштів, 
які залучають на ремонт доріг, Волинь 
отримає в рази менше коштів на 
ремонт доріг від так званого митного 
експерименту. 

Луцьк, Володимир-Волинський район

Працівники управління захисту 
економіки ГУ Нацполіції та УСБУ 
затримали працівників відділу кадрів 
Волинської обласної клінічної лікарні на 
хабарі за сприяння у працевлаштуванні.

За посаду в медустанові вимагали чи-
малий хабар – понад $3 тис. Корупціонерів 
спіймали на гарячому, інформує «Під при-
цілом».

Головною у корупційній схемі була на-
чальниця відділу кадрів. Посередником ви-
ступала інспектор.

До слова, днями начальниця гос-
подарсько-земельного відділу виконко-
му Устилузької міськради, яка вимагала 
$500 за сприяння в укладенні договору 
оренди нежитлового приміщення, отри-
мала покарання у вигляді штрафу на 
10200 грн.

Ратнівський район

Жителя Ратнівщини засудили 
до 10 років позбавлення волі за 
розбещення двох неповнолітніх 
падчерок та насильницьке задоволення 
статевої пристрасті неприродним 
способом.

Як повідомляє прокуратура Волин-
ської області, у жовтні 2017 року вироком 
Ковельського міськрайонного суду чоло-
віка, який упродовж кількох років – з лип-
ня 2015 до липня 2017 року – розбещував 
дівчаток, яким 13 і 12 років, систематично 
чинив стосовно них насильницькі дії, було 
засуджено до шести років позбавлення 
волі. 

Таким чином суд, застосувавши ст. 69 Кри-
мінального кодексу, призначив йому пока-
рання більш м’яке, ніж передбачено законом 
за такі злочини.

Не погодившись із таким вироком суду 
першої інстанції, прокурори оскаржили його 
в апеляційному порядку, наполягаючи на 
призначенні суворішого покарання для роз-
бещувача.

Дослухавшись до доводів прокурорів, 
Апеляційний суд Волинської області призна-
чив збоченцю покарання у вигляді 10 років 
позбавлення волі.

Турійський, Любешівський райони

7 червня на Волині сталися 
ДТП, внаслідок яких загинули 
велосипедистка та мотоцикліст. 

Як повідомляють у секторі комунікації 
ГУНП в області, 48-річний житель Мане-
вицького району, керуючи автомобілем 
марки КамАЗ, поблизу села Соловичі Турій-
ського району наїхав на велосипедистку. 
Внаслідок автопригоди 46-річна турійчанка 
загинула. 

Цієї ж доби на автодорозі між селами 
Гірки та Гречище Любешівського району 
зіткнулися мотоцикл Loncin під керуван-
ням 36-річного жителя села Зарудчі, та 
автомобіль Renault Master, яким їхав 33-

Кілька років тому в Україні розпочали екс-
перимент, який полягав у тому, що половину 
суми перевиконання планових індикативних 
показників спрямовували на ремонт доріг 
в області. Завдяки цьому, зокрема, вдалося 
відремонтувати багатостраждальну дорогу 
Луцьк-Львів.

Проте, як зазначив керівник Волинської 
митниці Державної фіскальної служби Віктор 
Кривіцький, через зміну методики розрахунку 
з початку 2018 року на ремонт доріг з митниці 
вдалося залучити лише 74,3 млн грн. Тоді як 
минулоріч сума становила більш як 700 млн.

Якщо раніше суму перевиконання рахува-

ли від однієї конкретної митниці, то тепер – від 
загального показника виконання індикативу 
всіма митницями. Приміром, митниця Волині 
план виконує, а частина інших – ні. Через це 
загальний (середній) показник виконання є 
низьким, через що неможливо залучити кош-
ти на ремонт доріг.

«Спрогнозувати суму, яку ми залучимо на 
ремонт доріг до кінця року, неможливо. Бо це 
залежить не лише від економічної ситуації в 
країні та обсягу перевиконання індикативних 
показників Волинською митницею, але й від 
результатів роботи інших митниць країни», – 
резюмував Кривіцький.

Цьогоріч вдалося 
залучити понад 
74 млн грн

інфраструктура

volynnew
s.com

річний житель Луцького району. Внаслі-
док автопригоди мотоцикліст загинув. 

Правоохоронці з’ясовують 
обставини автопригод

np.pl.ua
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  Іван САВИЧ
Луцьк

ні сорому ні совісті

авторитетно

ІВАХІВ І ЛАГУР ХОЧУТЬ 
ПОВІСИТИ НА ВДОВУ 
ЄРЕМЕЄВА БОРГ У $20 МЛН

УХВАЛЕНО ЗАКОН ПРО 
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
Верховна Рада 7 червня у 
другому читанні ухвалила 
проект закону «Про Вищий 
антикорупційний суд», який вніс 
Президент Петро Порошенко. 
Усього до нього було подано 
1927 поправок.

1 березня нардепи підтримали за-
конопроект у першому читанні. Після 
цього низка міжнародних партнерів 
України виступила з критикою докумен-
та і жорсткими вимогами до Києва.

Міжнародний валютний фонд за-
явив, що законопроект про антикоруп-
ційний суд суперечить зобов’язанням 
України. Також Світовий банк висунув 
свої вимоги, попередивши, що ціна пи-
тання – $800 млн кредитних коштів. З 
критикою на адресу АП виступив і Єв-
росоюз. Там заявили, що Порошенко 
подав законопроект, який суперечить 
обіцянкам Києва та рекомендаціям Ве-
неціанської комісії.

Ключовою претензією міжнарод-
них партнерів і громадських організа-
цій було обмеження ролі міжнародних 
експертів до рекомендаційної функції у 
процесі відбору й призначення суддів.

На думку міжнародних партнерів, 
включаючи МВФ, повноцінна роль між-
народних експертів у призначенні суд-
дів є запорукою незалежності цього суду 
та його здатності ефективно виконувати 
свої функції. Законом передбачено, що 
за ініціативою не менш як трьох членів 
Громадської ради міжнародних експер-
тів він разом з Вищою кваліфікаційною 
комісією суддів розглядає питання від-
повідності кандидата на посаду судді 
антикорупційного суду.

Законом встановлюється, що Вищий 
антикорупційний суд є постійним ви-
щим спеціалізованим судом у системі 
судоустрою України.

АВАКОВ: «НАЙБЛИЖЧИМ 
ЧАСОМ ПОВЕРНЕМО 
ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ»

Міністр внутрішніх справ Арсен Ава-
ков прогнозує проведення поліцейської 
операції для деокупації Донбасу без за-
лучення військовиків.

«Найближчим часом маємо надію 
та шанси, що Путін поступиться під між-
народним тиском, і ми повернемо свої 
окуповані території», – цитують главу 
МВС «Українські Новини».

Міністр упевнений, що для такої 
операції не доведеться залучати 40 ти-
сяч миротворців ООН, а достатньо буде 
двох тисяч правоохоронців.

Звільнення Донбасу має відбувати-
ся поступово – шляхом встановлення 
української влади і проведення виборів 
у звільнених населених пунктах.

До слова, близько 60% жителів Дон-
басу хочуть повернутися до мирного 
життя в складі України, 20% хочуть до 
складу Росії і ще 20% бояться наступу 
українських військ.

очікуване рішення

гучна заява

довга пісня

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД – ЗА СКАСУВАННЯ 
ДЕПУТАТСЬКОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ

Вдова загиблого 
нардепа Ігоря 
Єремеєва Тетяна 

Єремеєва стверджує, 
що договір вартістю 
$20 млн, який нібито 
підписав ї ї чоловік, було 
сфальсифіковано. Про 
це йдеться у сюжеті 
програми «Гроші» на 
«1+1».

Бізнес-партнери Ігоря Єреме-
єва Сергій Лагур та Степан Івахів 
розгорнули проти родини Єре-
меєва справжню війну за спадок 
«Континіуму», головний актив яко-
го – мережа заправок WOG. У ви-
падку успіху вони зможуть вику-
пити борг та остаточно розчавити 
родину в судах. Величезний кре-
дит у $20 млн нібито взяв Єремеєв 
у «Ощадбанку» на потреби WOG.

Втім удова стверджує, що все 
це – не більш ніж фінансова обо-
рудка Івахіва, мета якого – зни-
щити її з дітьми й остаточно захо-
пити спадковий бізнес.

За її словами, насправді Ігор 
Єремеєв не міг підписати міль-
йонний договір, оскільки для 
цього був потрібен підпис дру-
жини. Вона ж нічого такого не 
підписувала. В оборудці задіяна 
скандальний нотаріус Вікторія 
Книш, чия контора раніше допо-
могла бурштиновій мафії відібра-
ти в селян 400 га землі.

На закритому засіданні 6 червня 
Конституційний Суд України 
дійшов висновку, що пропозиція 
скасувати депутатську 
недоторканність відповідає 
Конституції. 

Як повідомляє «Судово-юридична газе-
та», йдеться про ймовірність розгляду в пар-
ламенті законопроекту, який має намір ви-
лучити з тексту Конституції ч. 1 і ч. 3 ст. 80, в 
яких ідеться про гарантії народним обранцям 
депутатської недоторканності, про непритяг-
нення їх до кримінальної відповідальності й 
заборону на затримання або арешт без згоди 
Верховної Ради. Згідно з проектом, запропо-
новано обмежити недоторканність з 1 січня 
2020 року. 

У 2015 році КСУ вже ухвалював рішення 
щодо скасування депутатської недоторкан-
ності. Тоді Суд визнав відповідний законопро-
ект таким, що відповідає Конституції, проте в 
2017 році депутати зняли цей документ з роз-
гляду.

За скасування депутатської недоторкан-
ності виступають і нардепи від УКРОПу. Про-
те, як зауважила Ірина Констанкевич, зняття 
недоторканності з нардепів без законопро-
екту про імпічмент Президента України при-
зведе до тоталітаризму в державі.

На думку народного депутата Ігоря Гузя, 
несправедливо те, що чимало депутатів, біз-
несменів, потенційних злочинців чи злочин-
ців у минулому ховаються за депутатською 
недоторканністю.

Сьогодні Книш запевняє, що 
Єремеєва підпис ставила, але від-
повідного документа показати 
не може. Мовляв, папери зник-
ли. Вдова вважає себе вчергове 
ошуканою і вже звернулася до 
правоохоронців із заявою про 
підробку документа. 

Волинські слідчі витребували 
у нотаріуса угоду, проте в конто-
рі заявили: документів не мають. 
Нібито їх ще рік тому вилучив ки-
ївський слідчий. Але справи про 
вилучення та обшуки столични-
ми правоохоронцями в реєстрі 
не знайдено. Тож документ вар-

тістю $20 млн або зник, або його 
не існувало, або ж його підроби-
ли і тепер приховують. Про що й 
каже вдова.

Нотаріус згодом змінила пози-
цію і заявила, що жодних обшуків 
не було. Історія набирає обертів. 
Волинські слідчі намагаються 
отримати не лише документи 
щодо кредитних лімітів, а й ухвали 
Печерського суду на проведення 
обшуків, а також протоколи цих 
обшуків. Користуючись офіційни-
ми базами та джерелами, знайти 
свідчення про легальні обшуки, 
що їх нібито провели столичні 

органи, неможливо. І це вкотре 
підштовхує до думки про те, що 
документ сфальсифіковано.

Нардеп-олігарх Степан Івахів 
не припиняє спроб загарбати 
спадщину родини Єремеєвих 
та докладає максимум зусиль, 
аби очорнити персону відомого 
офтальмолога Тетяни Єремеєвої. 
Відібрати у сім’ї покійного друга 
будинок під Луцьком, схоже, ви-
явилося замало. Тепер за допо-
могою його рідного брата Євгена 
Єремеєва він намагається відсу-
дити у вдови та дітей квартиру в 
столиці.

politeka.net
kp.ua

  tsn.ua

Через штучне підвищення 
тарифів на електроенергію 

страждає і населення, і державний 
бюджет, з якого не можуть знайти 
коштів для виплати субсидій. 
Натомість олігарх Рінат Ахметов, 
якому належить 95% цієї сфери, 
отримує надприбутки, торгуючи з 
окупантами. 

Про це голова Волинської обласної ради 
Ігор Палиця розповів 8 червня на виїзному 
засіданні бюджетного комітету Верховної 
Ради в Луцьку.

«Тарифи на ТЕС, куди йде вугілля Ахмето-
ва з Донецька, Луганська і Росії, зростають. 
Вони не купують волинське або червоноград-
ське вугілля, натомість беруть його і не пла-
тять. Ми ж платимо 2,5 тис. за тонну вугілля 
з окупованих територій, а в тарифі воно вже 
дорожче, як у Європі».

ІГОР ПАЛИЦЯ ПОЯСНИВ, ЯК УКРАЇНЦЯМ 
ОБІЙТИСЯ БЕЗ «ТАРИФІВ АХМЕТОВА»

slovoidilo.ua

Владнати цю ситуацію, на думку Ігоря 
Палиці, можна, ухваливши постанову, щоб 
водоканали і теплокомуненерго могли купу-
вати електроенергію не з ДП «Енергоринок», 
а за тарифами «Укргідроенерго» чи атомних 
станцій.

«Тоді взагалі не буде проблем із субсиді-

ями. Відразу знизяться тарифи на електро-
енергію і воду для людей. А Ахметов хай про-
дає свою електроенергію підприємствам чи 
кому хоче. Чому ми маємо годувати теплові 
станції, які на 95% належать Ахметову? Ми 
піднімаємо йому тарифи, а потім думаємо всі-
єю державою, де взяти субсидії, щоб узимку 
не відключати українцям тепло і воду», – кон-
статує голова Волиньради. 

Нагадаємо, капітал олігарха Ріната Ахме-
това становить $6 млрд. За останній рік його 
статки збільшилися на 1,3 млрд. 

Завдяки формулі визначення вартості 
вугілля «Роттердам+» Рінат Ахметов отримує 
надприбутки. Згідно з підрахунками експер-
тів, через глобальну махінацію за два роки 
українці переплатили понад 25 млрд грн за 
вироблену з його вугілля електроенергію.

Як заявляв народний депутат Сергій Ле-
щенко, екс-голова НКРЕКП Дмитро Вовк, який 
у 2016 році запустив схему «Роттердам+», був 
«слухняним виконавецем волі Петра Поро-
шенка» та свого часу працював у корпорації 
«Рошен».

forbes.net.ua

Українців обкрадають 
через «Роттердам+»

Недоторканність депутатів планують 
обмежити з 1 січня 2020 року

Мета фінансової оборудки – відібрати спадковий бізнес

На думку низки опозиційних 
політиків, законопроект ухвалили 
лише для отримання чергового 
траншу МВФ, аби на ньому нажитися

колаж
 ВН
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ПРОФЕСІЯ МИТНИКА ДОРОГО КОШТУЄ
Після серії корупційних скандалів на Волинській митниці ї ї керівник 
Віктор Кривіцький почав велику чистку кадрів і реструктуризацію 
митниці. У колах волинських митників уже навіть озвучили 
«прайс» на вхід у штат. Про це в Facebook написав журналіст 
Євгеній Плінський. З його слів, Віктор Кривіцький вирішив повністю 
ліквідувати митний пост «Устилуг», перетворивши його на 
відділення №4 митного поста «Володимир-Волинський».

Зі слів журналіста, здорового глузду в цій реорганізації немає. 
Проблемний з точки зору потоку сірих товарів пост тепер перетво-
риться на відділення, керівництво якого буде за 16 км від кордону.

«Цей крок тільки спростить договірні відносини між 
контрабандистами і митниками на місці. Головний сенс цього 
дійства в тому, що у процесі реорганізації всіх працівників виводять 
за штат і набирають заново. Це дасть можливість без шуму 
очистити пост від неугодних, наповнивши його штат вірними й 
тихими збирачами кешу. 

Прайс на вхід у штат «реформованого» поста «Устилуг» стартує 
від $5 тис. за посаду інспектора, $10 тис. за посаду старшого 
інспектора», – пише Євгеній Плінський.

За інформацією журналіста, в. о. голови Державної фіскальної служби 
України Мирослав Продан довго відмовлявся підписувати таке 
абсурдне реформування, яке Кривіцький подав ще 5 травня. Але після 
візиту Віктора Броніславовича до Києва 22 травня таки підписав.

«За фактом цієї реструктуризації, ми отримаємо тиху і вельми 
прибуткову з точки зору корупції дірку на кордоні, за яку в разі чого 
і запитати буде ні з кого», – підсумовує журналіст.

дерибан БЕЗЛАД І КОРУПЦІЯ НА 
МИТНИЦІ – КОМУ ЦЕ ВИГІДНО?  Працівники Волинської митниці 

ДФС спільно з зацікавленими 
особами розробили низку 

корупційних схем, завдяки яким 
в Україну легально потрапляє 
контрабанда та без перешкод 
ввозять автомобілі на іноземній 
реєстрації. За всіма оборудками 
безпосередньо стоїть очільник 
Волинської митниці Державної 
фіскальної служби Віктор 
Кривіцький, без відома якого 
нічого не відбувається. 

А єдиним ймовірним шляхом для подо-
лання незаконних схем на Волинській митни-
ці, своєю чергою, вбачається не тільки звіль-
нення керівників-корупціонерів, а й повне 
реформування митниці, зміна законів і тех-
нічне переоснащення митних пунктів. 

Представник Волинської митниці Петро 
Євтушок, який погодився розповісти про без-
лад, схеми та корупцію у відомстві, працював 
в цій структурі ще з 1983 року. До виходу на 
пенсію чоловіку залишалося п’ять місяців, 
однак за те, що він заявив про злочини, які 
щоденно скоюють на митниці, Петра Євтушка 
звільнили «за перевищення службових пов-
новажень». Проте чоловік переконує, що не 
всі митники погані, є нормальні працівники.  

ОБЩАК НА МИТНИЦІ 
Однією з проблем державного масшта-

бу давно став човниковий бізнес. Купуючи в 
Польщі будь-який товар і вивозячи його за 
територію ЄС, українці мають право на повер-
нення сплаченого там ПДВ. А коли цей товар 
повертається в Україну, то мають право не 
сплачувати мито та ПДВ у випадку, коли товар 
призначений для власного вжитку, коштує 
до €500 та важить до 50 кг. Заощадження при 
цьому становлять до 50%.

Такими пільгами користуються ділки, які, 
прикриваючись купівлею товарів для себе, 
створили схему перевезення промислових 
партій товарів. Лише у 2017 році вони ввезли 
товарів майже на 50 млрд грн, а бюджет при 
цьому втратив до 15 млрд грн податків. 

Щоб Україна більше не зазнавала таких 
колосальних збитків, із 1 січня парламент вніс 
зміни в Податковий кодекс, які повністю зупи-
няють налагоджений човниковий бізнес. Відпо-
відно до змін, українці з 1 січня можуть і надалі 
ввозити товарів до €500 без сплати податків, 
але тепер робити це можна лише раз на три дні 
за умови перебування за кордоном 24 год. 

Як виявилося, дію цього закону відчули 
й поляки. Адже українці годували їх контра-
бандними грошима, які йшли на їхній роз-
виток. Так, за даними Міністерства фінансів 
Польщі, тільки за січень 2018 року кількість 
човникових перевезень зменшилася май-
же удвічі. Загалом вони принесли бюджету 
1,3 млрд грн. 

Дивно, але такі зміни не до вподоби низ-
ці нардепів. Саме вони 17 травня в парла-
ментському комітеті підтримали народного 
обранця від БПП Андрія Антонищака, який за-
реєстрував законопроект, що відміняє норму 
про перебування українців протягом доби за 
кордоном. 

СХЕМА ВВОЗУ ТОВАРІВ 
Як розповів Петро Євтушок, контрабан-

дистська схема досі працює. «Суть схеми така: 
ввозять товар, за який державі мають сплати-
ти податок. Із польської сторони є документи, 
за якими цей товар звідти випускали, а в на-
ших базах автівки з ним вказують як порожні. 
Відповідно, якщо вони нічого не везуть, то і 
податки державі не сплачують», – зазначив 
Петро Євтушок.

Дізнавшись про злочини на ПП «Устилуг», 
митник звернувся до керівника Волинської 
митниці ДФС Віктора Кривіцького, однак 
отримав за це чотири догани. «Без керівника 
митниці нічого не відбувається», – зауважив 
Петро Євтушок і додав, що саме Кривіцький 
вимагав у керівників змін щоденно звітувати 
про кількість заповнених мікроавтобусів, які 
по базі проходили як порожні. 

«Він змушував хлопців фотографувати всі 
буси, аби мати змогу контролювати митників, 
щоб ті нічого від нього не приховали». За бус 
вони отримували від $200 до $1 тис. 

У цій справі порушено кримінальне про-
вадження. «Тривають обшуки на митному 

посту «Устилуг», де проводять виїмку доку-
ментів», – повідомив заступник прокурора 
Волинської області Сергій Єфремов.

Своєю чергою, прояснити ситуацію мо-
жуть дані з баз польської сторони, які можна 
порівняти з інформацією з українського боку.

Заступник прокурора зізнався, що це 
не перший випадок нездоланної корупції 
на Волинській митниці. І поряд із темними 
справами завжди видніється прізвище ке-
рівника Віктора Кривіцького. Пригадаймо 
ситуацію із  затриманням Віктора Кривіць-
кого та обшуки в його квартирі, під час яких 
працівники прокуратури виявили блокнот 
із грішми.

ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ 
ВОЛИНЬРАДИ 

У зв’язку з ситуацією на митниці голова 
Волинської обласної ради Ігор Палиця наді-
слав офіційного листа до Генерального кон-
сула Республіки Польща в Луцьку Вєслава 
Мазура, аби польська сторона долучилася до 
подолання контрабанди на Волинській мит-
ниці ДФС. 

Однією з пропозицій було забезпечення 
доступу до польських митних баз, аби мати 
достовірну інформацію щодо товарів, які 
ввозять в Україну, а також створення спільної 
групи фахівців із представників обох держав, 
що працюватиме над подоланням корупцій-
них схем. 

ВВЕЗЕННЯ ЄВРОБЛЯХ НА 
«ВЕРБЛЮДАХ» 

Кількість автомобілів на іноземній ре-
єстрації на вулицях українських міст не-

впинно зростає. За офіційними даними, 
їх близько мільйона. Неофіційно – понад 
два мільйони. А власники таких авто по-
стійно вимагають узаконення євроблях і 
зменшення розміру «драконівського роз-
митнення». 

«Україна – в дивній ситуації. Ми заборо-
няємо імпорт доступних авто через екостан-
дарти і драконівські акцизи, при цьому не 
пропонуємо людям альтернативи у вигляді 
національного виробництва», – зазначила 
нардеп Тетяна Острікова. 

Пояснити при цьому величезну кількість 
авто на іноземних номерах також можна наяв-
ністю митних схем. «Неправомірні дії митника 
полягають у тому, що він незаконно звільняє 
від сплати митних платежів особу, яка надає 
за це неправомірну вигоду», – пояснив Сергій 
Єфремов. 

У Польщі, наприклад, щоби придбати 
авто, не потрібно їхати до сервісного цен-
тру МВС, адже машину оформляють на місці 
зав дяки договору купівлі-продажу. А щоби 
завезти автівку в Україну та їздити нею ці-
лий рік, транспортний засіб потрібно зареє-
струвати на поляка (таку людину називають 
«верблюдом»), адже українцю авто на іно-
земних номерах дозволено ввозити на тери-
торію держави лише на 10 днів. 

У Польщі навіть налагодили бізнес із 
продажу персональних даних поляків для 
оформлення авто. Однак, аби ввезти євро-
бляху в Україну на рік, за кермом автівки має 
перебувати її офіційний власник.

Окрім того, потрібне спеціальне доручен-
ня, в якому вказувалося б, що авто потрібне 

в Україні з комерційним призначенням (для 
роботи).

За словами Петра Євтушка, насправді та-
ких доручень просто не існує, а питання між 
водієм євробляхи і митником залагоджують 
«свої рішали».

Розробити схему ввозу євроблях ділкам 
і митникам дав вказівку керівник митниці, 
адже поляки відкрили низку кримінальних 
справ за фактами фіктивної реєстрації в 
Польщі.

«Хай там що кажуть, але звичайний мит-
ник ніколи сам нічого без команди не зро-
бить», – акцентував Петро Євтушок.

Схема має такий вигляд: за кожне авто, 
придбане в Польщі чи Литві, завезене на 5-10 
днів через митний пост «Ягодин», потрібно 
сплатити $20. Після цього власника спрямову-
ють на митний пост «Доманове», що за 100 км 
від «Ягодина» на українсько-білоруському 
кордоні. Там він покидає Україну, але в Біло-
русь не заїжджає. 

Натомість на нейтральній території зу-
стрічає ділків, які на місці друкують фальшиві 
документи на авто. Зокрема, доручення від 
закордонної фірми на громадянина Білорусі, 
який пішки проходить кордон і стає фіктив-
ним власником євробляхи, сідає за кермо і 
заїжджає автівкою до України з дозволом на 
перебування на рік. Загальна вартість послу-
ги сягає $ 1 тис.

«На нашій митниці є Піща, Пулемець, До-
манове і Дольськ. Їдуть тільки через Домано-
ве. Якби не було вказівки їхати тільки через 
Доманове, їздили б теж через Піщу, Пулемець 
і Дольськ. І це пункти пропуску тільки волин-
ської митниці. Є ж, наприклад, і Рівненська 
область, але туди не їдуть», – наголосив Петро 
Євтушок. 

ЗАХИЩЕНІ СХЕМИ 
Притягнути до відповідальності при-

четних до незаконних оборудок немож-
ливо.  

«Схеми захищені митним режимом і ре-
жимністю об’єкта. І це надає митникам великі 
можливості для зловживань. Зафіксувати це 
надзвичайно складно без людини, яка прохо-
дить митні процедури, без її волі та бажання 
задокументувати протиправні дії працівника 
митниці, зокрема одержання неправомірної 
вигоди, нереально», – звернув увагу Сергій 
Єфремов.

Він зауважив, що проблеми є і в самому 
митному законодавстві. Так, ще кілька років 
тому контрабанда була кримінально-карним 
діянням, а зараз усе відбувається суто через 
призму ухилення від сплати податків. 

«На сьогодні це підслідність слідчих 
фіскальної служби, а оскільки митниця і 
Державна фіскальна служба перебувають в 
одній системі, то складно це розслідувати», – 
зазначив заступник прокурора Волинської 
області.

Тож для подолання незаконних схем на 
Волинській митниці ДФС треба не лише звіль-
нити всіх керівників-корупціонерів, а й про-
вести повне реформування відомства, зміну 
законів і технічне переоснащення митних 
пунктів.

tsn.ua

  tsn.ua
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Цінність – це те, що людина здобуває й утримує своїми діями; чеснота – це дія, 
за допомогою якої людина здобуває й утримує цінність. Айн Ренд
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буква закону

ВОЛИНЯНИ ЛЮБЛЯТЬ 
САЛО І РИБУ

Держстат оприлюднив дані 
про те, скільки продуктів 

споживають жителі різних регіонів 
країни. Так-от: волиняни полюбляють 
сало, рибу та овочі, натомість 
відчувають дефіцит фруктів.

М’яса українці в середньому спо-
живають 4,4 кг на місяць. Найбільше 
з’їдають жителі Донеччини (5,5 кг), Києва 
(5,3 кг), Одеської та Дніпропетровської 
областей (по 5 кг), повідомляє Etcetera. У 
1,5-2 рази менше можуть собі дозволи-
ти жителі Прикарпаття (3,5 кг), Буковини 
(3,3 кг) та Хмельницької області (2,8 кг). 

Сало найбільше люблять на Волині 
та Вінниччині (по 0,8 кг), спокійніше до 
національного продукту ставляться в 
Києві, Одесі та на Закарпатті (по 0,3 кг).

Фруктів, ягід і горіхів наші співвіт-
чизники з’їдають у середньому по 4 кг 
на місяць. Найкраще в цьому плані по-
чуваються кияни (6,5 кг), жителі Чер-
нігівщини (4,7 кг), а також Одещини, 
Придніпров’я і Запорізької області (по 
4,4 кг). Дефіцит фруктів відчувають жи-
телі Волині (2,8 кг), Хмельницької та Жи-
томирської областей (по 2,7 кг).

Риби українці вживають лише 1,5 кг. 
Чемпіонами тут виявилися жителі Воли-
ні, Херсонщини та Черкащини (1,9 кг). А 
ось на Прикарпатті рибу люблять удвічі 
менше.

Картоплі та інших овочів українці 
вживають у середньому 13,8 кг на мі-
сяць. Особливо цей продукт затребу-
ваний у Вінницькій (17 кг), Чернігівській 
(16,5 кг), Львівській і Волинській облас-
тях (15 кг). Але рекордсменами вияви-
лися прикарпатці (20,4 кг). Найменше 
картоплі вживають жителі Києва та об-
ласті (11,3 кг).

Найвище споживання хліба – в най-
бідніших регіонах країни. На Закарпатті 
та Прикарпатті його їдять по 10 кг на мі-
сяць, а ось в Києві – у 1,5 раза менше.

ОТГ ОТРИМАЮТЬ 
ЗЕМЛЮ У ВЛАСНІСТЬ

Десятки об’єднаних 
територіальних громад, 

створених у процесі децентралізації, 
дістали право розпоряджатися 
землею за межами населених 
пунктів. 

До кінця 2018 року таке право отри-
мають усі без винятку ОТГ, заявив  глава 
уряду Володимир Гройсман, передає 
«5 канал».

«Я обіцяв громадам, що вони мати-
муть у власності землю. Я цю обіцянку 
виконав без змін до закону. У парла-
менті ще тривають дискусії, який закон 
краще ухвалити. Але ми знайшли вихід у 
рамках рішення уряду, Держкомзему та 
Держгеокадастру. І почали виділяти цю 
землю в натурі й передавати її у влас-
ність ОТГ», – зазначив очільник Кабміну. 

Створення ОТГ у межах децентра-
лізації в усіх областях України почали в 
березні 2016 року. На сьогодні створено 
705 ОТГ.

сказано – зроблено
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РОБОЧИХ РУК
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УКРАЇНА – НА ДНІ 
РЕЙТИНГУ ЯКОСТІ ДОРІГ

ПРАВО НА ВІДПОЧИНОК

  Дарина ГОГОДЗА

Згідно з даними 
соціологів, третина 
українців хоче 

працювати за кордоном. 
Однією з найбільш привабли-

вих країн для заробітку завжди 
була Польща. Особливо популяр-
ні серед українців сезонні робо-
ти зі збору різних ягід, фруктів та 
овочів. Але тільки не цього сезо-
ну. Українці відмовляються їхати 
до Польщі, інформує «ТСН.ua».

Нині в Польщі до 40% уро-
жаю полуниці – під загрозою 
втрати. Бо її немає кому збирати. 
Одна із причин, чому українські 
заробітчани туди не їдуть, – мит-
ні проблеми. Польські фермери 
вже звернулися до влади, аби їм 
дозволили впускати українців на 
заробітки за біометричними пас-
портами. 

Водночас Польща залишаєть-
ся однією із тих країн, де україн-
ці хотіли б працювати. Саме там, 
згідно із дослідженням, хотіли б 
заробляти гроші 26% українських 
заробітчан. За даними польської 
сторони, 350 тисяч українців 
уже працюють в них офіційно. 
Найбільший попит на українські 
робочі руки – на будівництві та 
фермах. 

А ось збір полуниці та інших 
ягід в Польщі – одна із найпопу-
лярніших сезонних робіт, на яку 

запрошують українців. Форуми 
рясніють пропозиціями підзаро-
бити на полуниці. Та крім оплати, 
житла, обідів, які обіцяють в ого-
лошеннях, роботодавці забува-
ють про найголовніше, що ціка-
вить наших заробітчан. 

«Українці вирішили за остан-
ні кілька років, що вони не ба-
жають працювати нелегально й 
тому хочуть легального праце-
влаштування», – констатує юрист 
із легалізації працевлаштування 
Богдан. А не кожен працедавець 

готовий оформити офіційно, бо 
доведеться сплачувати податки. 
Якщо нічого не зміниться, то по-
ляки ризикують, крім полуниць, 
втратити ще й урожай малини та 
вишні. А те, що вдасться зібрати, 
будуть продавати утридорога.

Президент польської Націо-
нальної асоціації виробників 
овочів і фруктів Анджей Ґайов-
нічек переконаний, що україн-
ські заробітчани не можуть по-
трапити на роботу через зміни в 
адміністративно-правових нор-
мах, передає «Польське радіо».

«Працівники з України дуже 
довго чекають на візи, натомість 
на основі біометричних паспор-
тів їх не впускають до Польщі. Бо 
в оцінці Митної служби на основі 
цих паспортів можуть в’їжджати 
лише туристи. Проте, згідно з за-
коном, власники цих паспортів 
протягом трьох місяців можуть 
працювати. Польській економіці 
це дуже допомогло би», – зазна-
чив Ґайовнічек.

Плантатори звертаються до 
митних служб із проханням лібе-
ральніше ставитися до працівни-
ків з України. Вони очікують, що 
уряд змінить правила.

Міністерство праці Польщі 
готує низку рішень задля спро-
щення процедури працевлашту-
вання для іноземців і, зокрема, 
скорочення часу на отримання 
дозволу на працю від відповід-
них органів у Польщі.

  Алла САДЕЦЬКА

Україна посіла 130 
місце зі 137 за 

якістю дорожнього 
покриття в щорічному 
рейтингу, складеному 
швейцарською 
організацією The World 
Economic Forum.

Україна, як і рік тому, пере-
буває на сьомій з кінця позиції. 
Це обумовлено тим, що торік у 
рейтингу було на сім країн біль-
ше – 144. Завдяки цьому фактору 
формально Україна за рік поліп-
шила свій результат відразу на 
сім позицій.

Найгіршими визнано дороги 
в Мавританії, розташованій на 
північному заході Африки. Ниж-
че від України в рейтингу також 
Ємен, Гвінея, Мадагаскар, Гаїті, 
Конго. Росія посіла 114 місце.

Лідером за якістю доріг стали 
Об’єднані Арабські Емірати, по-
тіснивши з першого місця Фран-
цію. На другому місці – Сінгапур, 
на третьому – Швейцарія. У де-
сятці країн з найбільш якісними 
дорогами також Гонконг, Нідер-

Українським працівникам статтею 
45 Конституції гарантовані щорічні 
оплачувані відпустки. Часто 
робітники мають право на додаткові 
дні для відпочинку, про які навіть не 
здогадуються, передає «24 канал».

Трапляється, українців обманюють щодо 
невикористаних відпусток. Як стверджують 
юристи, невикористана відпустка не згорає 
і має бути компенсована грошима за всі дні, 
які накопичилися. Закон дозволяє викорис-
товувати накопичені дні протягом наступних 
12 місяців. Невикористану відпустку робото-
давець може компенсувати грошима. Причо-
му така компенсація не має терміну давності. 
Тобто коли співробітник з року в рік не бере 
відпустку, ці дні не згорають, а постійно на-
копичуються. При звільненні підприємству 
доведеться виплатити всю суму відпускних, 

виходячи з останньої актуальної для розра-
хунку зарплати. 

Чимало українців мають право на додат-
кові дні до оплачуваної відпустки.

Наприклад:
– щорічну додаткову відпустку за роботу в 

шкідливих і важких умовах;
– щорічну додаткову відпустку за особ-

ливий характер праці, наприклад, за не-
нормований робочий день, за роботу за 
комп’ютером;

– додаткові дні за вислугу років держ-
службовцям тощо.

Втім, якщо ви претендуєте на кілька 
додаткових відпусток, вибрати доведеть-
ся лиш один варіант. Наприклад, робота з 
комп’ютером (понад 50% від робочого дня) 
дозволяє подовжити відпустку на чотири 
дні. 

np.org.ua
decentralization.gov.ua

ланди, Японія, Франція, Португа-
лія, Австрія. Замикають десятку 
США.

Щоправда, як наголошують в 
Укравтодорі, рейтинг базується 
на ключових даних 2016 року. 
Тобто в дослідженні не врахова-
но результати проведення ре-
монтів у 2017 і 2018 роках.

За інформацією Укравтодору, 

минулоріч в Україні відремон-
товано рекордну за останні 14 
років кількість доріг – 2177 км. 
Цього року планують відремон-
тувати до 4000 км разом із доро-
гами місцевого значення. «Галузь 
зазнала фундаментальних змін, 
які в найближчі п’ять років кар-
динально змінять ситуацію на до-
рогах», – обіцяють дорожники.

Втім, згідно з даними «Вікі-
педії», пише «Авто 24», мережа 
автомобільних доріг загального 
користування включає 172,4 тис. 
км доріг, з них із твердим покрит-
тям – 164,1 тис. км. Отже, фактич-
но відремонтовані за останній 
час дві та обіцяні в найближчому 
майбутньому чотири тисячі кі-
лометрів складають лише кілька 
відсотків від загальної кількості 
доріг, які в багатьох випадках 
перебувають у незадовільному 
стані. 

Незважаючи на це, шанси 
на покращення ситуації з укра-
їнськими дорогами все ж є. З 
початку цього року втілюють у 
життя деякі реформи. Зокрема, 
в Укравтодорі кажуть про децен-
тралізацію, яка змінює систему 
управління. Обіцяють, що До-
рожній фонд забезпечить гаран-
товане та прогнозоване фінансу-
вання. Як ці зміни відобразяться 
на якості українських доріг – по-
бачимо найближчим часом.

40% урожаю полуниці – під загрозою

24tv.ua

Найкращі дороги – в ОАЕ, Сінгапурі та Швейцарії

estiva.ru

Повернути з відпустки людину можна 
тільки з її доброї волі і тільки для 
усунення надзвичайних ситуацій
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Найкращі ліки проти всіх недуг – солона вода: піт, сльози або море. Карен Бліксен

  Іван САВИЧ
Луцьк

ситуація sos

для людей ІГОР ПАЛИЦЯ ДБАЄ ПРО 
ЗДОРОВ’Я ВОЛИНЯН

Голова Волинської 
обласної ради 
Ігор Палиця 

проінспектував, як ідуть 
будівельні роботи в 
перинатальному центрі, а 
також відвідав обласний 
госпіталь для інвалідів 
війни.

ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ЗАПРАЦЮЄ У ЛИСТОПАДІ

За словами голови Волиньра-
ди, станом виконання будівельних 
робіт  у перинатальному центрі він 
задоволений. Адже ПАТ «Луцьксан-
техмонтаж №536» виконав узяті на 
себе зобов’язання. Залишається 
лише вимити всі приміщення, вста-
новити обладнання та передати 
об’єкт лікарні. Повністю запустити 
центр планують у листопаді.

«Я казав, що ми здамо центр 
у вересні 2018 року. Але бачу, що 
реальна дата здавання – середина 
листопада», – зазначає Ігор Палиця.

Причиною цього є не брак фі-
нансування, а збільшені обсяги 
робіт.

«У неонатальному центрі – жах-
ливі умови. На першому і третьо-
му поверхах не зроблено ремонт, 
мами з дітками перебувають у по-
ганих умовах. Можна здати центр 
і у вересні, сказавши, що ми потім 
доробимо. Але це буде, як з ремон-
том в будинку – якщо відразу все 
не закінчити, то невідомо, коли до-
робиш. Уже виготовили проектно-
кошторисну документацію, ще по-
трібно буде близько 11 мільйонів 
гривень, це із заміною ліфта й пов-
ним переобладнанням першого та 
третього поверхів. Ми знайдемо ці 
гроші, я впевнений. Думаю, що до 
листопада встигнемо закінчити цей 
об’єкт, щоб людям було зручно, а не 
лише для того, аби урочисто пере-
різати стрічку», – зазначив голова 
Волиньради.

МОЛОДИМ СПЕЦІАЛІСТАМ 
НАДАДУТЬ ЖИТЛО

Також у влади є плани щодо об-
лаштування готелю на 10-15 номе-
рів для батьків чи так званого ме-
дичного туризму. 

«Паралельно поставлено зав-

дання на території лікарні побуду-
вати будинок, в якому отримають 
квартири молоді медики та ті, які 
вже давно працюють, аби вони мог-
ли жити в гідних умовах. Усі ці зав-
дання ми розв’язуємо», – наголосив 
Ігор Палиця. 

Голова наглядової ради ПАТ 
«Луцьксантехмонтаж №536» Віктор 
Чорнуха зазначає, що три об’єкти 
вже здали у грудні 2017 року, ще 
один планують на червень. За-
тримка зі здаванням останнього 
пов’язана не із забудовником, а з 
постачанням обладнання. Загалом 
же будівництво без урахування 
медичного обладнання вартувало 
близько 165 млн грн.

Керівник медзакладу Ніна За-
гребельна зазначає, що якістю бу-
дівництва і співпрацею медики за-
доволені, залишилися лише деякі 
нюанси, які треба відкоригувати. 
Також на часі завершення робіт із 
облаштування комплексів з ліку-
вальними газами, які виконує сто-
лична фірма.

Після цього планують засели-
ти другий поверх перинатального 
центру, першочергово це буде до 
20 пацієнтів.

«В акушерському стаціонарі є 
п’ять поверхів, де розміщені різні 
відділення. Усього в нас 102 ліжка, 
540 працівників. До нас приїдуть 
лікуватися жінки та діти зі всієї об-
ласті, адже перинатальний центр – 

обласний лікувальний заклад», – за-
значила Ніна Загребельна.

УЧАСНИКІВ АТО 
ЛІКУВАТИМУТЬ У 
РЕАБІЛІТАЦІЙНОМУ 
ЦЕНТРІ

В обласному госпіталі для інва-
лідів війни планують облаштувати 
реабілітаційний центр. У ньому 
зможуть оздоровлюватися не лише 
бійці АТО, але й спортсмени та інші 
пацієнти, які потребують спеціаль-
ного догляду. За словами головного 
лікаря Тетяни Масікової, у медза-
кладі з 2014 року працюють з учас-
никами АТО.

«Ми бачили, якими вони при-
йшли з Іловайська, знаємо, скіль-
кох зусиль вартує поставити їх на 
ноги, – каже вона. – У нас є спеціа-
лізоване неврологічне відділення 
на 30 ліжок, де завжди лікуються 
тільки атовці. Крім цього, учасники 
АТО лежать в усіх відділеннях, коли 
потребують спеціальної допомо-
ги. Наразі їх 70. У нас є 210 ліжок, є 
пацієнти, які належать до категорії 
ветеранів війни».

Пацієнти відвідують лікувальні 
процедури: електросон, лікувальні 
ванни, інгаляції, магнітно-лазерне 
лікування, озокеритолікування, кі-
не зотерапію. Остання, до слова, 
вкрай важлива для пацієнтів, адже 
дозволяє за допомогою руху на 
спеціальних тренажерах відновити 

У ПОЛІКЛІНІЦІ №1 
БУДЕ РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ

Окреме реабілітаційне відділен-
ня з’явиться і на базі Луцького цен-
тру первинної медико-санітарної 
допомоги. Облаштують його на 
першому поверсі будівлі, який за-
раз не використовують. Головний 
лікар Ігор Гнетньов розповів, що з 
2003 року це приміщення фактично 
стояло порожнім.

Наразі тут планують зробити 
капітальний ремонт, відновити ро-
боту басейну та бальнеологічного 
відділення. Загальна вартість про-
екту становить 16 млн грн, 5 млн 
грн уже виділили депутати Луцької 
міської ради. 

Голова наглядової ради ПАТ 
«Луцьксантехмонтаж №536» Віктор 
Чорнуха каже, що головною проб-
лемою, з якою може зіштовхнутися 
підрядник, стане грибок, яким тут 
вкриті усі стіни. Адже у випадку 
неякісного ремонту вся ця «краса» 
може з’явитися на стінах вже за 
кілька років. 

«Сауна першій поліклініці не 
потрібна однозначно, ми це вже 
вирішили. Бальнеологія буде, тож і 
старші люди, і молодь зможуть від-
новлювати тут сили», – підсумував 
Ігор Палиця.

У МЕДИКІВ МАЄ БУТИ 
ГІДНА ЗАРПЛАТА 

Також він зауважив, що слід при-
ділити належну увагу і матеріально-
му забезпеченню спеціалістів. Адже 
без достойних зарплат медики мо-
жуть покинути роботу в Україні зара-
ди високооплачуваної за кордоном. 

«Передусім треба думати, яка 
зарплата буде в тих, хто забезпечує 
існування цієї країни. Тому що де-
путати, бізнесмени та люди, які пра-
цюють на приватних підприємствах, 
якось зароблять. А ті, хто працює 
в бюджетній сфері, зокрема лікарі, 
вчителі – вони ніяк по-іншому не за-
роблять. Щоби втримати їх, потрібно 
піднімати заробітну платню. Коли 
кажуть, що немає можливості підня-
ти мінімальну зарплату, то нехай шу-
кають, де можна заощадити. Нехай 
створюють фінансовий клімат, а не 
вишукують ті копійки, які залишають-
ся після того, як вони все розберуть 
по кишенях. Якщо не зберегти потен-
ціал, то можна буде зачиняти країну 
на замок, бо всі просто роз’їдуться», – 
зазначив голова Волиньради, кажу-
чи про депутатів Верховної Ради та 
вище керівництво країни.

організм. Зі слів Тетяни Масікової, 
останнім часом вдається залучи-
ти обладнання для реабілітації від 
благодійників. Зокрема, від Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом».

Чимало уваги приділяють не 
лише фізичній, але й психологічній 
реабілітації. Зокрема, з атовцями 
працюють психологи, практикують 
арт-терапію, а також «спілкуван-
ня» з домашніми тваринами – пет-
терапію. Чимало бійців знаходять 
себе в творчості, пишуть ікони.

Проте і на цьому зупинятися в 
госпіталі не планують, адже потре-
ба в реабілітації для волинян стає 
все більш актуальною. У зв’язку з 
цим розробили проект побудови 
окремого реабілітаційного корпусу 
на базі госпіталю. Його свого часу 
подавали на грантову програму, 
але проект не пройшов у другий 
тур відбору.

«Це була наша мрія. У новому 
приміщенні не буде жодного ліжка, 
а лише тренувальний зал. Це має 
бути реабілітаційний центр, тера-
пія, басейн. Це буде нове примі-
щення на території лікарні. Ліжок у 
нас і так достатньо. Тим більше, кон-
тингент омолоджується. Більшість 
хлопців повертається із ушкоджен-
нями хребта, черепно-мозковими 
травмами, і це потрібно лікувати», – 
зазначає Тетяна Масікова. 

Попри те, що залучити гран-
тового фінансування для проекту 
поки не вдалося, відмовлятися від 
такого потрібного для волинян 
корпусу не планують. Зі слів голови 
Волиньради, будуватимуть його за 
державні або обласні кошти. 

«Будівництво розпочнеться на-
ступного року. Ми будемо намага-
тися отримати кошти або з респуб-
ліканського бюджету, або знову 
спробуємо з Європейської Ради. 
Якщо не вийде, шукатимемо гроші 
в бюджеті області. Це прекрасний 
об’єкт, тут гарне ставлення до лю-
дей, хороші умови. Потрібно підтри-
мувати людей, які вміють так пра-
цювати. Ми вкладатимемо кошти в 
цей об’єкт. Гадаю, що депутатський 
корпус не буде проти», – резюмував 
Ігор Палиця.

МОЗ розпочне 
вакцинацію дорослих 
у групі ризику 
захворюваності на кір.  

Зміни до нормативних 
документів дозволяють про-
водити безплатну імунізацію 
вакцинами, закупленими за 
бюджетні кошти, дорослим у 
групах підвищеного ризику за-
хворювання на кір, інформує 
УНІАН. 

ДОРОСЛИХ 
ЩЕПЛЮВАТИМУТЬ 
ПРОТИ КОРУ

Таке рішення ухвалено у 
зв’язку зі збільшенням захворю-
ваності на кір серед дорослих. 
З початку року 40% від усіх хво-
рих становлять саме дорослі.

Зокрема, йдеться про по-
ширення захворюваності в 
групах, які проживають у спіль-
ному просторі (військові, бійці 
АТО, студенти), а також серед 
освітян та медиків. Уже за-
раз МОЗ замовило додатково 
392 тис. доз вакцин для профі-
лактики кору. 

«Найближчим часом буде 
ухвалено порядок проведення 
імунізації дорослим та визначе-
но групи, які вакцинуватимуть 
безплатно», – повідомляють у 
МОЗ.

Нагадаємо, вакцини КПК на 
національному рівні закупову-
ють лише для імунізації дітей. 
Рішення про імунізацію дорос-
лих у групі ризику ухвалюють 
як реагування на спалах.

volynnew
s.com

novam
akedonija.com

.m
k

Перинатальний центр планують 
відкрити до середини листопада
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корисно і смачно їжа – ліки смакота

livecities.in

ЧОРНИЦЯ – 
ЯГОДА-ЧАРІВНИЦЯЧорниця – одна з 

найкорисніших 
і найсмачніших 

ягід, які ростуть 
в дикій природі. У 
дозрілих плодах 
багато вітамінів 
групи В і А, 
аскорбінової кислоти, 
корисних сполук 
марганцю, кальцію 
і магнію, рослинної 
клітковини, 
флавоноїдів. 

Ягоди та препарати 
на їх основі застосову-
ють для лікування деяких 
офтальмологічних захво-
рювань, а також цукрового 
діабету, хвороб шлунково-
кишкового тракту, стома-
титів, виразок, гінгівітів, 
опіків. За діабету рекомен-
довано робити відвари з 
пагонів і листя чорниці, які 
сприяють зниженню рівня 
цукру в крові. Небажано ви-
користовувати чорницю за 
схильності до запорів. У лі-
кувальних цілях найчастіше 
застосовують сушені ягоди 
і пагони – їх можна довго 
зберігати. Заготовляють си-
ровину в кінці липня – на 
початку серпня, коли плоди 
повністю дозріють. Листя 
можна обривати також у пе-
ріод цвітіння. 

Ягоди чорниці корисно 
їсти за анемії, відкладення 
солей, сечокам'яної хворо-
би, ревматизму, деяких за-
хворювань печінки та шлун-
ка. Споживати їх можна до 
400 г на день невеликими 
порціями. Свіжі плоди наба-
гато корисніші, ніж консер-
вовані. З сухих ягід можна 
робити смачний цілющий 
чай (він має терпкий смак і 
чинить сечогінну дію). 

ПОРАДА НОМЕРА

УНІВЕРСАЛЬНА 
ПІДЖИВКА
На 10 л води беруть склянку 

цукру і 200 г дріжджів. Настоюють 
тиждень у темному теплому місці. 
Після бродіння на відро води бе-
руть 0,5 л закваски. Підливають по-
луниці, помідори, перець, огірки. 

швидкі гроші СІЛЬСЬКИМ 
ГОСПОДАРСТВАМ 
ТА ФЕРМЕРАМ!*

ПРИБУТОК УТРИЧІ 
ПЕРЕВИЩУЄ ВИТРАТИ!
Захист поголів’я від африканської чуми!

Науковий центр 
академії інженерних 

наук України 
ПРОПОНУЄ:

високотехнологічне, 
енергоекономне,  

прибуткове обладнання 
для тва рин ників малого 
та середнього бізнесу в 

Україні.

Компенсація 

25%  
від вартості 
обладнання. 

Ми в державній 
програмі.  

Не втратьте свій шанс!

Кормоагрегати 
серії АКГСМ «Мрія» 
готують зволожені 

ферментовані 
корми високої 
калорійності.

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

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

(050) 848-50-68, 

(098) 346-35-22.

4 зубці часнику пропустити через прес, 
шматок імбиру завширшки 4 см натерти на 
тертці. Викласти в скляну банку, вичавити 
сік із двох лимонів, додати по 4 ст. ложки 
меду і яблучного оцту.

Поставити в холодильник на 5 днів. 
Пити суміш протягом 14 днів по 1 ст. ложці 
двічі на день. 

Настоянка знижує рівень холестерину, 
регулює кров’яний тиск, підвищує опір-
ність організму і покращує самопочуття.  

Цей напій має дуже цікавий смак. А якщо 
до нього додати трішки рому, вийде справж-
ній «Мохіто».
На трилітровий слоїк беруть: 0,5 л аґрусу, 
1 скл. цукру, 1 ч. ложку лимонної кислоти 
або кілька кружалець лимона чи лайма, 
5-7 листків м’яти 

Якщо у вашій родині люблять більш наси-
чені компоти, кількість ягід можна подвоїти. 
Хвостики обрізувати не обов’язково. 

Аґрус засипають у банку, кладуть промиті 
листочки м’яти, лимонну кислоту. Заливають 
крутим окропом і накри-
вають кришкою. Через 
15-20 хв воду зливають і 
повторно доводять 
до кипіння. Тим 
часом у слоїк за-
сипають цукор і за-
ливають окропом. 
Банки закатують 
металевими кришками, пере-
вертають і вкутують.   

КОМПОТ ІЗ ЧОРНИЦЬ
1 скл. ягід, 4-7 листочків смородини, 
1 скл. цукру, 1 ч. ложка лимонної кислоти 

Складники цього компоту можна варію-
вати, додаючи кілька сортів ягід або листочки 
вишні. Якщо любите прянощі, можна кинути 
кілька бутонів гвоздики. 

Усі інгредієнти засипають в чисті три-
літрові банки, заливають теплою водою і сте-
рилізують 15-20 хв. Закатують металевими 
кришками, перевертають і вкутують.

НАСТОЯНКА ДЛЯ 
НОРМАЛІЗАЦІЇ ТИСКУНОРМАЛІЗАЦІЇ ТИСКУ

Стиглу чорницю також 
можна заморозити – та-
ким чином зберігаються не 
тільки цінні властивості, а 
й смакові. Як і перед сушін-
ням, плоди слід ретельно 
перебрати і вимити, а потім 
обсушити. 

ЧАЙ ІЗ ЧОРНИЦЕЮ 
2 ст. ложки свіжих або 
сухих ягід чорниці, 
4 листочки перцевої 
м'яти, цукор до смаку 

Залийте складники 1 скл. 
окропу. Настоюйте протя-
гом півгодини. Процідіть, 
додайте цукор або мед. 

НАПІЙ «ОРЛИНИЙ 
ЗІР» 
1 скл.  стиглих ягід 
чорниці, 1 л води, 0,5 скл. 
натурального меду, 
1 скл.  морквяного соку 

Подрібніть блендером 
чорницю, додайте воду і 
розтоплений на водяній 

бані мед, влийте морквяний 
сік, добре перемішайте. Пе-
релийте в скляну ємність, 
щільно закрийте і поставте 
в холодильник. Пийте по 
1-2 скл.  холодного напою 
протягом дня. 

«ЖІНОЧИЙ» ЧАЙ
Запарте висушені ягоди 

чорниці, малини і суниці 
(1:1:1), підсолодіть  зацук-
рованою чорною смороди-
ною.

ЧОРНИЦЯ З ЦУКРОМ 
На 1 кг свіжих ягід чорниці – 
приблизно 2 кг цукру 

Ягоди збити у блендері, 
вилити в миску і засипати 
цукром. Вимішати й зали-
шити на добу, щоб цукор 
розчинився. Зранку роз-
класти в простерилізовані 
банки і закатати. Отриману 
масу можна додавати в чай, 
використовувати для при-
готування пирогів, різнома-
нітних десертів.

КОМПОТ ІЗ АҐРУСУ 
«МОХІТО»

delo.ua

і накри-
Через 

вають і
ять

а-
м.

ють
ками пере-

Чорниці містять силу-силенну вітамінів

ЦЬ
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ВІВТОРОК 19 червня
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, 23.45, 
02.00, 04.00 Погода

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

шляхи»
12.00 Д/ц «Смаки Культур»
12.25 Д/ц «Смачні історії»
13.10 :РадиоДень
13.40, 15.20 Лайфхак 

українською
13.55 Складна розмова
14.30 :Радіо. День
15.35 Т/с «Гранд готель»
17.00 Світло
18.00 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
19.25 Д/ц «Неповторна 

природа»
20.30 Наші гроші
21.25 Новини. Спорт
21.40 Д/с «Земні 

катаклізми»
22.40 Т/с «За службовим 

обов’язком»
23.50, 04.05 #KіноWALL з 

Сергієм Тримбачем
01.10 Розсекречена історія
02.30 До справи
04.30 Фольк-music
05.35 Д/ц «Гордість світу»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.10 Зона ночі

04.10 Абзац

06.00, 00.10 Т/с «Кобра»

07.59, 09.09 Kids Time

08.00 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

09.10, 17.00 Кохання на 

виживання 16+

11.20 Половинки

19.00 Топ-модель по-

українськи

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

шоу «Танцюють всі!-6»
12.30 Звана вечеря 12+
13.25 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис 16+
15.25 Містичні історії з 

Павлом Костіциним 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Х/ф «Провідниця»
20.00 ЕксперименТИ 16+
22.45 Х/ф «Біля річки 

два береги»
00.45 Один за всіх 16+

СТБ
07.40 «TiBi Абетка»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.15, 00.40 «Орел і 

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

«Орел і Решка. 
Перезавантаження»

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

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

Незвідана Європа»
02.25 «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»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Анка з 

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

Йорк»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
07.20, 14.00 Правда життя
08.20, 22.30 Загадки 

планети
09.20 Пригоди Стівенса
10.20 Довідник дикої 

природи
11.10 Наші
12.00 Прихована реальність
13.00, 03.50 Скептик
15.00, 21.40 Річкові 

монстри
16.00 Скарби зі сховищ
16.50 Створені вбивати
17.50 Секретні території
19.40, 00.20 Речовий доказ
20.50 Мистецтво 

виживання
23.20 Бойова залізниця
01.30 Історія Києва
02.20 Містична Україна

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20, 13.00 

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

Мер’єм»
19.20, 05.25 «Секретні 

матеріали»
20.15, 21.10, 22.10 Т/с 

«Відьма»
23.10 Х/ф «Диявол 

носить прада»
01.20 Х/ф «Екстрасенс»

1+1

06.05 «Мультфільм»
06.15, 01.00 Д/п «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.10 Х/ф «Двоє під 
однією парасолькою»

12.20, 13.10, 14.00 
«Речдок»

15.00, 18.00, 21.00 
«Чемпіонат світу з 
футболу FIFA 2018»

17.00 «Щоденник ЧС 2018»
20.00, 01.55, 05.20 

«Подробиці»
23.00 Т/с «Наліт»
02.35 «Орел і Решка. 

Шопінг»
03.50 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

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 Багач-Бідняк. 

Реаліті-шоу
11.05 Антизомбі
12.05, 13.20 Х/ф «Ігри 

патріотів»
14.55, 16.20 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
17.40, 21.25 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.35 Х/ф «Другий у 

команді»
01.20 Т/с «Морська 

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

ICTV

06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Бременські 

музиканти»
11.00 Серіал «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 00.30 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенічкіним

13.00, 21.00 Серіал 
«Останній москаль»

14.00, 03.20 Віталька
16.00, 02.30 Панянка-

селянка
17.00 Казки У
17.30 Країна У
19.00, 20.00 Танька і 

Володька
19.30, 20.30 Одного разу 

під Полтавою
22.00 Готель Галіція
23.00 Серіал «Помста» 
02.00 БарДак
05.50 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, 19.20 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 «Кенгір. Сорок 

днів свободи»
18.31 Д/с «Незвичайні 

культури»
19.46 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»
13.30 Все про спорт. 

Повтор

АВЕРС 14.15 На спомин 
Самохваленка 1 ч.

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 Завтра сьогодні
01.00 На спомин 

Самохваленка 2 ч.
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

08.00, 03.25 «Облом.UA.»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений 

світ»
12.55, 00.55 «Нове 

Шалене відео по-
українськи»

2+2 13.55 Х/ф «Акулячий 
торнадо 5: Глобальне 
роїння»

15.15 Х/ф «Дракони і 
підземелля»

19.25 Т/с «Опер за 
викликом»

20.25 Т/с «Опер за 
викликом-2»

21.30, 23.05 Т/с «Касл-2» Фільм «Дракони і підземелля»

15:15

fi lm
.ru

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, 23.45, 
01.10, 01.55, 04.00 
Погода

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

шляхи»
12.00 Д/ц «Смаки 

Культур»
13.10 :РадиоДень
13.40, 15.20 Лайфхак 

українською
13.55 Перша шпальта
14.30 :Радіо. День
15.35 Т/с «Гранд готель»
17.05, 05.35 Д/ц «Гордість 

світу»
18.00, 00.15 Інформаційна 

година
19.00 з Майклом Щуром
19.40, 02.30 До справи
20.15, 01.15 Війна і мир
21.25, 03.20 Новини. 

Спорт
21.40 Д/с «Земні 

катаклізми»
22.40 Т/с «За службовим 

обов’язком»
23.50, 04.05 #МузLove з 

Любою Морозовою
02.05 Складна розмова
04.30 Фольк-music

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20, 12.50 

«Одруження наосліп»
14.25, 15.35 «Міняю 

жінку»
17.10 Т/с «Кохання 

Мер’єм»
19.20, 05.25 «Секретні 

матеріали»
20.15, 21.10 Т/с «Відьма»
22.10 «Гроші 2018»
23.30, 01.30 Х/ф «Я – 

початок»

06.10, 01.00 Д/п «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.00 Х/ф «День весілля 
прийдеться уточнити»

12.25 «Речдок»
13.25 «Чекай мене. 

Україна»
15.00, 18.00, 21.00 

«Чемпіонат світу з 
футболу FIFA 2018»

17.00 «Щоденник ЧС 2018»
20.00, 01.55, 05.25 

«Подробиці»
23.00 Т/с «Наліт»
02.35 «Орел і Решка. 

Шопінг»
03.55 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

05.45, 19.20 Надзвичайні 
новини

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

новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
11.10, 13.20 Секретний 

фронт. Дайджест
13.35 Х/ф «Багряні ріки»
16.20 Х/ф «Облівіон»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Багач-Бідняк. 

Реаліті-шоу
21.25 Т/с «Майор і магія»
22.35 Свобода слова
00.45 Т/с «Сильніше 

вогню»
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.50 Т/с «Відділ 44»

06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Листоноша Пет»
11.00 Серіал «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 Казки У
17.30 Країна У
19.00, 20.00 Танька і 

Володька
19.30, 20.30 Одного разу 

під Полтавою
21.00 Серіал «Останній 

москаль»
22.00 Готель Галіція
23.00 Серіал «Помста» 
02.00 БарДак
05.50 Корисні підказки

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

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

09.00 Д/ф «Сонар»
13.40, 19.20 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 «Олесь 

Шевченко. Як на 
сповіді»

17.36 Д/ф «Рейд. Сила 
нескорених »

18.31 Д/с «Незвичайні 
культури»

19.46 «Енеїда»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

07.05 За живе! 16+
08.25 Все буде смачно!
10.15 Х/ф «За два 

кілометри до Нового 
року»

12.10 Звана вечеря 12+
13.05 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис 16+
15.25 Містичні історії з 

Павлом Костіциним 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Х/ф «Пелена»
18.55 Х/ф «Провідниця»
19.55 Хата на тата 12+
22.45 Х/ф «Біля річки 

два береги»
00.40 Один за всіх 16+

07.40 «TiBi Абетка»
07.50 «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»
22.00 «Вірю не Вірю»
23.00 Х/ф «Машина часу 

в джакузі»
00.50 «Бійцівський клуб»
01.45 «Нічне життя»

03.00, 02.05 Зона ночі
05.30, 00.10 Т/с «Кобра»
07.19, 08.49 Kids Time
07.20 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»
08.50 Х/ф «Напруж 

звивини»
10.50 Х/ф «Шість днів, 

сім ночей»
13.00 Х/ф «Мій хлопець 

з зоопарку»
15.00 Х/ф «Ласкаво 

просимо в рай 2: Риф»
16.50 Х/ф «Ласкаво 

просимо в рай»
19.00 Топ-модель по-

українськи
02.00 Служба розшуку 

дітей

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00, 02.10 
Сьогодні

09.30, 03.00 Зірковий шлях
10.30, 03.50 Реальна 

містика
12.30 Т/с «Черговий лікар»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Анка з 

Молдаванки»
23.30 Х/ф «Подвійний 

форсаж»
01.40 Телемагазин

07.20, 14.00 Правда життя
08.20, 22.30 Загадки планети
09.20 Пригоди Стівенса
10.20 Довідник дикої 

природи
11.10 Там, де нас нема
12.00 Прихована реальність
13.00 Скептик
15.00, 21.40 Річкові монстри
16.00 Скарби зі сховищ
16.50 Створені вбивати
17.50 Секретні території
19.40, 00.20 Речовий доказ
20.50 Мистецтво 

виживання
23.20 Бойова залізниця
01.30 Містична Україна
03.00 Ліліпути
03.40 Професія – альфонс
04.20 Жертви краси

ПОНЕДІЛОК 18 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 Papa Duke
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 Все про спорт
21.00 На Часі 21.00
23.30 На Часі 18:00. 

Повтор
00.30 Глобал 3000
01.00 Джем
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, 02.40 «Нове 

Шалене відео по-
українськи»

09.00, 18.15 «Спецкор»
09.40, 18.50 «ДжеДАІ»
10.15, 19.25 Т/с «Опер за 

викликом»

2+2 14.00 Х/ф 
«Миротворець»

15.55 Х/ф «Бандити»
20.30 Т/с «Опер за 

викликом-2»
21.35 Т/с «Касл-2»
23.10 Х/ф «Чужий проти 

Хижака»
01.00 Х/ф «Акулячий 

торнадо: Четверте 
пробудження»

НТН

06.40 Х/ф «Загублене 
місто»

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

лейтенанта Климова»
10.40 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.50 «Свідок»
12.50 «Таємниці 

кримінального світу»
13.25, 03.40 «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»
03.20 «Випадковий 

свідок»
04.30 «Правда життя. 

Професії»

НТН

05.30 Х/ф «Карусель»
06.45 Х/ф «Ніагара»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Презумпція 

невинності»
10.40 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.50 «Свідок»
12.50 «Таємниці 

кримінального світу»
15.10, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»
19.30, 00.45 Т/с 

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

партнери»
03.20 «Випадковий 

свідок»
03.40 «Речовий доказ»
04.30 «Правда життя. 

Професії»

Фільм «Багряні ріки»

13:35
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Ось і допомагай після цього людям. Ні тобі спасибі, ні нате, хлопці, двадцятку, пива собі купите. 

Серіал «Покидьки»
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ЧЕТВЕР 21 червня

СЕРЕДА 20 червня
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, 23.45, 
02.00, 04.00 Погода

09.35 М/с «Гон»
10.10 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00, 05.35 Д/ц «Часи 

змін – Китайські традиції 
і сучасне життя»

12.00 Д/ц «Смаки Культур»
12.25 Д/ц «Смачні історії»
13.10 :РадиоДень
13.40, 15.20 Лайфхак 

українською
13.55 Наші гроші
14.30 52 уик-энда
15.25 Т/с «Гранд готель»
16.50, 22.40 Т/с «За 

службовим обов’язком»
18.00 Інформаційна година
19.00 Д/с «Дешевий 

відпочинок»
19.25 Д/ц «Неповторна 

природа»
20.30, 02.05 Складна 

розмова
21.25 Новини. Спорт
21.40 Д/с «Земні 

катаклізми»
23.50, 04.05 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим
01.10 Світло
02.30 До справи
04.30 Фольк-music

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.10 Зона ночі

04.20 Абзац

06.10, 00.10 Т/с «Кобра»

08.09, 09.25 Kids Time

08.10 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

09.30, 17.00 Кохання на 

виживання 16+

11.30 Половинки

19.00 Топ-модель по-

українськи

02.05 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.45 За живе! 16+
07.55 Національне талант-

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

Апокаліпсис 16+
15.25 Містичні історії з 

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

екстрасенси 16+
22.45 Х/ф «Біля річки 

два береги-2»
00.40 Один за всіх 16+

СТБ
07.40 «TiBi Абетка»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.15, 00.40 «Орел і 

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

«Орел і Решка. 
Перезавантаження»

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

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

Незвідана Європа»
02.15 «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»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Анка з 

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

Йорк»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса
07.20, 14.00 Правда життя
08.20, 22.30 Загадки планети
09.20 Створені вбивати
10.20 Довідник дикої 

природи
11.10 Наші
12.00 Прихована реальність
13.00 Скептик
15.00, 21.40 Річкові монстри
16.00, 20.50 Скарби зі 

сховищ
16.50 Пригоди  Стівенса
17.50 Секретні території
19.40, 00.20 Речовий доказ
23.20 Бойова залізниця
01.30 Містична Україна
03.10 Телеформат

МЕГА

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 05.35 

«ТСН»

09.30 «Чотири весілля»

10.55, 12.20, 13.10 

«Одруження наосліп»

15.00 «Міняю жінку»

17.10 Т/с «Кохання 

Мер’єм»

19.20, 05.25 «Секретні 

матеріали»

20.15, 21.10, 22.10 Т/с 

«Відьма»

23.10, 01.25 Х/ф «Дика»

06.15, 00.55 Д/п «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.10 Х/ф «Мільйон у 
шлюбному кошику»

12.20, 13.10, 14.00 
«Речдок»

15.00, 18.00, 21.00 
«Чемпіонат світу з 
футболу FIFA 2018»

17.00 «Щоденник ЧС 
2018»

20.00, 01.50, 05.25 
«Подробиці»

23.00 Т/с «Наліт»
02.30 «Орел і Решка. 

Шопінг»
03.55 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

1+1 ІНТЕР

05.35, 10.10 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.05 Антизомбі
12.05, 13.20 Х/ф «Багряні 

ріки»
14.45, 16.20 Скетч-шоу 

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

і магія»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.40 Х/ф «Ворог біля 

воріт»
01.55 Т/с «Морська 

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

ICTV

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

відьми»
12.00, 00.30 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенічкіним

13.00, 21.00 Серіал 
«Останній москаль»

14.00, 03.20 Віталька
16.00, 02.30 Панянка-

селянка
17.00 Казки У
17.30 Країна У
19.00, 20.00 Танька і 

Володька
19.30, 20.30 Одного разу 

під Полтавою
22.00 Готель Галіція
23.00 Серіал «Помста» 
02.00 БарДак
05.50 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 Євромакс
01.00 Джем
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

08.00, 02.50 «Нове Шалене 
відео по-українськи»

09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55 «Загублений світ»
12.55 «Помста природи»
13.40 Х/ф «Король Артур 

і лицарі круглого 

2+2 столу»
15.25 Х/ф «Орден 

дракона»
17.15 «Загублений світ»
19.25 Т/с «Опер за 

викликом»
20.25 Т/с «Опер за 

викликом-2»
21.30, 23.05 Т/с «Касл-2»
00.55 Х/ф «Ерагон»
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, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень «Модуль 

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

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

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

культури»
19.46 Серіал «За 

службовим обов’язком»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

05.55 Х/ф «Крах 
інженера Гаріна»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Це я»
10.40 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.45 «Свідок»
12.50 «Таємниці 

кримінального світу»
15.10, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»
19.30, 00.45 Т/с 

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

партнери»
03.15 «Випадковий 

свідок»
04.00 «Речовий доказ»
04.50 «Правда життя. 

Професії»

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, 23.45, 
02.00, 04.00 Погода

09.35 М/с «Гон»
10.10 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ц «Часи змін – 

Китайські традиції і 
сучасне життя»

12.00 Энеида
12.25 Д/ц «Смачні історії»
13.10 :РадиоДень
13.40, 15.20 Лайфхак 

українською
13.55, 02.30 До справи
14.30 :Радіо. День
15.35 Т/с «Гранд готель»
16.50, 22.40 Т/с «За 

службовим обов’язком»
18.00, 00.15 Інформаційна 

година
19.00 «Етапом через пів-

Землі: історія ув’язнення 
Сенцова і Кольченка»

20.05 Д/ц «Неповторна 
природа»

20.30 Схеми
21.25 Новини. Спорт
21.40 Д/с «Земні 

катаклізми»
23.50, 04.05 #NeoСцена з 

Олегом Вергелісом
01.10 Світло
02.05 Складна розмова
04.35 Розсекречена історія

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.10 Зона ночі

04.00 Абзац

06.00, 00.10 Т/с «Кобра»

07.59, 09.29 Kids Time

08.00 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

09.30, 17.10 Кохання на 

виживання 16+

11.40 Половинки

19.00 Топ-модель по-

українськи

02.05 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 За живе! 16+
07.20 Національне талант-

шоу «Танцюють всі!-7»
10.50 Звана вечеря 12+
12.45 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис 16+
15.25 Містичні історії з 

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

тіла 16+
22.45 Х/ф «Біля річки 

два береги-2»
00.40 Я соромлюсь свого 

тіла 18+

СТБ
07.40 «TiBi Абетка»
07.50 «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»
22.00 «Вірю не Вірю»
23.50 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
00.50 Х/ф «Вибір»
02.35 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 02.15 
Сьогодні

09.30, 03.10 Зірковий шлях
10.30, 04.40 Реальна 

містика
12.30 Т/с «Черговий лікар»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Анка з 

Молдаванки»
23.20 Контролер
00.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
01.45 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.20, 14.00 Правда життя
08.20, 22.30 Загадки планети
09.20 Створені вбивати
10.20 Довідник дикої 

природи
11.10 Наші
12.00 Прихована реальність
13.00 Скептик
15.00, 21.40 Річкові монстри
16.00 Мистецтво 

виживання
16.50 Пригоди Стівенса
17.50 Секретні території
19.40, 00.20 Речовий доказ
20.50 Скарби зі сховищ
23.20 Завоювати небо
01.30 Містична Україна
03.00 Бандитська Одеса

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20, 12.50 

«Одруження наосліп»
14.25, 15.35 «Міняю 

жінку»
17.10 Т/с «Кохання 

Мер’єм»
19.20 «Секретні 

матеріали»
20.15, 21.10 Т/с «Відьма»
22.10 «Право на владу 

2018»
00.05 Х/ф «Белль»
02.05 Х/ф «Реквієм за 

вбивцею»

06.15, 01.00 Д/п «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.10 Х/ф «Сімейне 
коло»

12.20, 13.10, 14.00 
«Речдок»

15.00, 18.00, 21.00 
«Чемпіонат світу з 
футболу FIFA 2018»

17.00 «Щоденник ЧС 
2018»

20.00, 01.50, 05.20 
«Подробиці»

23.00 Т/с «Наліт»
02.30 «Орел і Решка. 

Шопінг»
03.50 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

1+1 ІНТЕР

05.35, 11.10 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Секретний фронт
12.10, 13.20 Х/ф «Другий 

у команді»
14.25, 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
23.30 Х/ф «Сволота»
01.25 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
04.10 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон

ICTV

06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Білосніжка»
11.00 Серіал «Усі жінки – 

відьми»
12.00 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенічкіним

13.00, 21.00 Серіал 
«Останній москаль»

14.00 Віталька
16.00 Панянка-селянка
17.00 Казки У
17.30 Країна У
19.00, 20.00 Танька і 

Володька
19.30, 20.30 Одного разу 

під Полтавою
22.00 Готель Галіція
23.00 Серіал «Помста» 
23.45 Місто
02.00 Х/ф «Залізна сотня»
03.30 Щоденники Темного
05.50 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
15.20 Англійські Класи

АВЕРС 15.30 М/с «Тачки»
16.00 Все про спорт
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 Шіфт
00.45 Тільки регтайм, і не 

тільки...
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»
12.55 «Облом.UA.»
15.20 Х/ф «Ніч у музеї-2»

2+2 19.25 Т/с «Опер за 
викликом»

20.30 Т/с «Опер за 
викликом-2»

21.35 Т/с «Касл-3»
23.10 Т/с «Касл-2»
00.05 Х/ф «Чужий проти 

Хижака»
01.55 «Помста природи»

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

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

09.00 Д/с «Неповторна 
природа»

09.26 Д/с «Таємниці 
підводного світу»

13.40, 19.20 Тема дня
14.10 Надвечіря. 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 «Б.Гаврилишин: 

«Місія – Свобода»
18.31 Д/с «Незвичайні 

культури»
19.20 Погода
19.46 Серіал «За 

службовим обов’язком»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

05.50 Х/ф «Крах 

інженера Гаріна»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф 

«Звинувачення»

10.40 «Кримінальні 

справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.50 «Свідок»

12.50 «Таємниці 

кримінального світу»

15.10, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»

19.30, 00.45 Т/с 

«Криміналіст»

22.40, 23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»

03.20 «Випадковий 

свідок»

04.00 «Речовий доказ»

ПОМЕРЛА УКРАЇНСЬКА 
РЕЖИСЕРКА КІРА 
МУРАТОВА

6 червня на 83-му році померла 
українська кінорежисерка, 

академік Національної академії 
мистецтв України Кіра Муратова.

Останні роки вона 
жила й працювала в Одесі. 
Її фільми завжди вирізня-
лися неповторним стилем, 
а перші кінострічки «Корот-
кі зустрічі» (1967) та «Довгі 
проводи» (1971) зробили 
режисерку справжньою 
знаменитістю.

Фільми Кіри Муратової 
отримували нагороди Бер-
лінського кінофестивалю та брали участь у 
багатьох світових фестивалях. У 2017 році 
вона навіть увійшла до складу Американ-
ської кіноакадемії, яка визначає володарів 
найпрестижнішої премії «Оскар».

Останніми роботами режисерки стали 
драми «Мелодія для шарманки» і «Вічне 
повернення. Кастинг».

втрата

Фільм «Ворог біля воріт»

23:40

uakino.club

Фільм  «Залізна сотня»

02:00

kinokopilka.pro

КАРПАЧОВ ІДЕ З СТБ

СТБ залишає його ведучий-
старожил Дмитро Карпачов, 

пише УНІАН. За словами джерел 
«Медіаняні», він виграв у лотерею 
Green Card і зовсім скоро емігрує до 
США. 

У тому, що йде з каналу, Карпачов зі-
знався після фінального випуску проек-
ту «Один за всіх», у якому пропрацював 
шість років. Він також був експертом та 
ведучим всіх гостросоціальних проектів і 
сімейних реаліті каналу: «Правила життя», 
«Кохана, ми вбиваємо дітей», «Детектор 
брехні», «Врятуйте нашу сім’ю», пост-шоу 
«Доньки-матері», «Вагітна у 16».

неочікувано

viva.ua

stb.ua



Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
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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  

ІГОР ПАЛИЦЯ: «ПОГАНО 
ПРАЦЮЄ СВІДОМІСТЬ 
ТИХ, ВІД КОГО ЗАЛЕЖИТЬ 
РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ»

Чи отримає область кошти з 
митного експерименту на 

ремонт доріг, як дерибанять 
волинську землю, яка ситуація 
в Луцькій міській раді, 
розповів голова Волинської 
обласної ради Ігор Палиця під 
час програми «Відкрита влада» 
на телеканалі «Аверс».

ОБЛАСТЬ МОЖЕ 
ЗАЛИШИТИСЯ БЕЗ 
«МИТНИХ» ГРОШЕЙ 
НА ДОРОГИ

Цьогоріч область може зали-
шитися без додаткових надходжень 
на ремонт доріг в рамках митного 
експерименту, адже Кабмін може 
навмисно завищувати індикативні 
показники, аби в результаті недо-
виконання залишити місцеві мит-
ниці без коштів, якими ті могли б 
розпоряджатися.

– Торік прикордонні області 
отримували чималі надходження 
на будівництво доріг. Це дуже допо-
могло розвитку транспортної інф-
раструктури. Але від чого залежать 
надходження в обласний дорожній 
фонд? Від того, який індикатив ви-
значить Мінфін для митниць, – по-
яснив Ігор Палиця. 

У випадку, коли Волинь, на-
приклад, розпочне заробляти на 
легальному видобутку бурштину 
через КП «Волиньприродресурс», 
уряд може ввести, приміром, 
90-відсотковий податок на прибу-
ток від видобутку каміння. 

«ВОЛИНЬПРИРОД-
РЕСУРСУ» НЕ ДАЮТЬ 
ПРАЦЮВАТИ ЧЕРЕЗ 
ВКАЗІВКУ ПОРОШЕНКА

Комунальне підприємство «Во-
линьприродресурс» не може розпо-
чати роботу з легального видобутку 
корисних копалин та наповнювати 
бюджет області за рахунок спла-
ти податків через розпорядження 
Президента.

Як пригадав Ігор Палиця, з по-
переднім очільником облдержадмі-
ністрації Володимиром Гунчиком 
розмови щодо КП важко назвати 
спілкуванням чи обговоренням. 
Із теперішнім головою ОДА Олек-
сандром Савченком мови про «Во-
линьприродресурс» і легальний ви-
добуток бурштину поки не було.

– Прекрасно розумію, що ця 
розмова безперспективна, тому що 
Президент відразу дав йому коман-
ду, – зауважив голова Волиньради. 

Тож Ігор Палиця резюмував, 
що поки немає сенсу спілкуватися 
щодо цього питання з очільником 
області, хіба «голова ОДА вирі-
шить, що йому посада неважлива», 
натомість важливіше наповнення 
бюджету за рахунок сплачених по-
датків.

НА ВОЛИНІ Й ДАЛІ 
ДЕРИБАНЯТЬ ЗЕМЛЮ

Попри ухвалене урядом роз-
порядження, відповідно до якого 
Держгеокадастр має передати землі 
державної власності за межами на-
селених пунктів у власність ОТГ, і 
заяву про те, що за ігнорування цьо-
го рішення буде чітка кримінальна 
відповідальність, у Волинській об-
ласті й далі дерибанять землі.

Голова Волинської облради 
зазначив: незважаючи на щирі 
наміри Прем’єр-міністра Воло-
димира Гройсмана, припинити сва-
вілля Держгеокадастру та махінації 
із землями можна лише у випадку 
ухвалення відповідних законодав-
чих актів і за наявності належної 
реакції прокуратури.

Він пригадав випадок на Ма-
невиччині, коли шахрайським 
шляхом 220 га земель, багатих на 
поклади бурштину, продали в при-
ватні руки.

– Землі видали на звичайних 
селян – по 2 га в руки. Пізніше ці ді-
лянки скупили Віталій Солдатихін, 
бандит, який видобуває бурштин 
у Житомирській області, та його 
брат, на якого все це зареєструва-
ли через нотаріуса контори «Ари-
ванюк і Книш». Це зробили неза-
конно, було відкрито кримінальні 
справи, а що далі? 220 га землі у 
громади забрали, її ніхто не вико-
ристовує, вона стала приватною 
власністю за допомогою геокада-
стру, прокуратури, яка ні на що не 
реагує, нотаріусів, які мають за це 
відповідати. А що відбувається? Ні-
чого! – зауважив Ігор Палиця.

Голова облради впевнений: аби 
ситуація змінилася, причетні до ма-
хінацій із землею мають відповісти. 

ФОНД «ТІЛЬКИ РАЗОМ» 
ДАСТЬ ПРЕМІЮ 
ТОМУ, ХТО ВИЯВИТЬ 
ДЖЕРЕЛО СМОРОДУ 
В ЛУЦЬКУ

Ігор Палиця закликав лучан до-
помогти владі з’ясувати причину 
поширення містом неприємного 
запаху та притягнути до відпові-
дальності винних, а також пообі-
цяв тому, хто зможе виявити дже-
рело поширення смороду, видати 
від Фонду «Тільки разом» премію. 

– Ми прекрасно розуміємо, що 
нині всі вважають, що владу в місь-
кій раді захопив УКРОП, Палиця, 
який повністю контролює місто. 
Тобто Палиця в принципі має бути 
зацікавлений у тому, щоби канди-
дати на вибори мера, які підуть від 
нього – чи це буде Ігор Поліщук, 
чи Григорій Недопад, чи хтось ін-
ший – мали позитивну практику 
роботи в міській раді. І ви розумі-
єте, що той сморід сьогодні б’є по 
їхньому іміджу і їм не потрібен, – 
зазначив він. – Хочу сказати, що 
міська влада робить все, аби ви-
значити, звідки йде сморід, аби ло-
калізувати проблему. Як це можна 
зробити, я не уявляю, адже ми не 
маємо спеціального обладнання, 
яке чітко може визначити, звідки 

поширюється неприємний запах.
Голова облради додав: його ди-

вує те, що до моменту, коли в міс-
ті не змінилася влада, смороду не 
було.

– У мене немає жодних доказів, 
але відчуваю, що це чиясь диверсія, 
щоб показати, що влада неспро-
можна знайти джерело неприємно-
го запаху, – сказав Ігор Палиця. 

ДЕРЖАВА НЕ 
ЗАЦІКАВЛЕНА В 
ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ 
ПОДАТКОВОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА

Очільник депутатського корпу-
су констатує: на Волині вперше не-
має перевиконання бюджету, тому 
на сесії обласної ради 31 травня 
питання про розподіл вільних за-
лишків для об’єктів медичної, со-
ціальної, освітньої сфер, ремонту 
доріг навіть не виносили. 

Ігор Палиця переконаний: 
проб лема не в тому, що хтось не-
якісно збирає чи нерегулярно пла-
тить податки, а в загальній негатив-
ній, навіть небезпечній економічній 
ситуації в державі.

– Економічна ситуація в держа-
ві не дозволяє підприємцям, керів-
никам підприємств комунальної, 

державної, приватної власності 
платити більші зарплати, тож люди 
їдуть на заробітки за кордон. Упро-
довж чотирьох останніх років в 
умовах нестабільної ситуації дер-
жава не зробила жодного кроку в 
напрямку лібералізації податко-
вого законодавства, щоб сприяти 
створенню підприємств, щоб зрос-
тав інвестиційний клімат, щоб по-
долати корупцію, щоб інвестори 
приходили до нас і вкладали гроші. 
Хтось каже, що погано податкова 
працює? Ні. Хтось каже, що пога-
но працює обласна державна адмі-
ністрація? Теж ні. Погано працює 
свідомість тих, від кого залежить 
шлях до того, аби бізнес заробляв, 
а держава розвивалася. І що далі, то 
буде гірше. І це тільки початки того, 
що ми отримаємо в кінці літа, – пе-
реконаний Ігор Палиця.

Жодні програми міжнародного 
транскордонного співробітництва 
чи реклама не залучать зовнішніх 
інвесторів в Україну, поки у держа-
ві не буде встановлено прозорі та 
чіткі правила гри.

– Інвестори бояться не Волині, 
вони бояться України. Бояться того, 
що в нас відбувається, що завтра 
до них прийдуть поліція, служба 
безпеки, прокуратура, фіскальна 
служба чи ще хтось і перепишуть 
їхнє майно на Національне агент-
ство України з питань виявлення, 
розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та 
інших злочинів, а те реалізує май-
но через рішення суду, – стверджує 
він. – Це відповідно до нового по-
даткового законодавства, що його 
ухвалювали проти Курченка, Аза-
рова і їм подібних. Але в них ще 
нічого не забрали, а от українці вже 
стикаються з тим, що за тисячу-дві 
гривень, недоплачених у бюджет 
відповідно до рішення суду, на-
кладають арешт на майно, яке пе-
редають на зберігання в АРМА, а 
АРМА реалізовує його на якісь свої 
структури. Таке сьогодні роблять з 
квартирами простих людей. Такий 
сьогодні інвестиційний клімат.

Ігор Палиця наголошує: щоб 
мати вплив на ситуацію, варто ду-
мати перед тим, як заходити в ка-
бінку для голосування, причому 
думати не про сьогоднішню кише-
ню, а про завтрашній день. Лише 
тоді, за переконанням голови об-
ласної ради, можна обрати у владні 
й законодавчі структури людей, які 
направду зможуть змінити інвес-
тиційний клімат в Україні та при-
ведуть її до розвитку.

Анна ВОЛОЩУК, 
Катерина ОСТАПЕНКО,

Луцьк

Голосуючи на виборах, слід думати не про власну кишеню, а про завтрашній день
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ІРИНА ВАХОВИЧ: «ПОТРІБНО АКУМУЛЮВАТИ 
ВСІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
ЯКІСНИХ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ» 

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

ДЕПУТАТСЬКА РОБОТА БЛАГОУСТРІЙ

ЗА СПРИЯННЯ 
ДЕПУТАТА НА 
ВУЛИЦІ ПОНИЗИЛИ 
ТРОТУАРИ

ЗАВДЯКИ УКРОПІВЦЯМ У ЛУЦЬКИХ ДВОРАХ 
ПРОВЕДУТЬ КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ

Перспективи розвитку і 
фінансування професійно-

технічної освіти області, 
потреби реформування 
діяльності навчальних 
закладів професійного 
спрямування обговорила 
разом з депутатами обласної 
ради, представниками 
влади й роботодавців в ефірі 
телепередачі «Відкрита влада. 
Область» на телеканалі «Аверс» 
голова комісії Волиньради з 
питань бюджету, фінансів та 
цінової політики, член партії 
УКРОП Ірина Вахович.

Загалом на Волині щорічно в 
закладах профтехосвіти здобу-
вають професію 9,5 тисячі учнів. 
Наразі в області діє 20 таких за-
кладів, де навчається 7543 учні за 
65 професіями. Основні напрями, 
за якими готують кадри, – аграр-
на сфера, легка промисловість, 
метало- та деревообробка. Проф-
техосвіта перебуває на стадії ре-
формування, як того вимагають 
ринок праці і бюджетні обмежен-
ня щодо її утримання. У державі 
підтримують політику укрупнен-
ня професійно-технічних закла-
дів, аби зменшити видатки на їхнє 
функціонування.

Фінансування діяльності проф-
техучилищ майже стовідсотково 
цьогоріч перейшло на регіональ-
ний рівень. Відповідно до чинного 
законодавства, фактично всі на-
вчальні заклади профтехосвіти, 
які розташовані за межами міст 
обласного підпорядкування, фі-
нансуються з обласного бюджету.

– Для області їх утримання 
обходиться у 206 мільйонів, з них 
100 – це власні кошти обласного 
бюджету, решта – субвенційні, 
тобто державні, – зазначила го-
лова бюджетної комісії облради 
Ірина Вахович. – Якщо раніше об-

ласний бюджет не фінансував ці 
заклади, то зараз доводиться це 
робити. Відповідно, ті кошти, які 
мали спрямувати на ремонт, бу-
дівництво доріг чи задоволення 
інших потреб регіону, тепер скеро-
вуємо на заклади профтехосвіти. 
У попередні роки були трохи не 
готові до такого, а цього року вже 
разом з ОДА запланували кошти. 
Хоча змушені економити на інших 
статтях витрат.

За словами депутатки, у 2017 
році профтехосвіта обійшлася об-
ласті у 185 млн грн, цього року на її 
витрати заплановано вже 206 млн 
грн. Тобто спостерігається збіль-
шення видатків, що пов’язано із 
збільшенням рівня заробітної пла-
ти, зростанням вартості комуналь-
них послуг, енергоресурсів тощо.

Ірина Вахович переконана: 
варто готуватися до того, що вна-
слідок децентралізації на регіо-
нальний рівень можуть перейти 
й інші статті видатків, тому вже 
зараз варто шукати додаткові дже-
рела для наповнення бюджету.

– На квітневому засіданні сесії 
обласної ради для потреб проф-
техосвіти виділено із залишків 
освітньої субвенції 23 мільйо-
ни, – заявляє голова бюджетної 
комісії. – Перед тим з кожним із 
керівників навчальних закладів 
поспілкувалися, щоб обговорити 
першочергові потреби. Результа-
ти узгодили з управлінням осві-
ти і науки облдержадміністрації. 
Це перша така практика. Таким 
чином, спрямували кошти, щоб 
залатати дірки: на ремонт покрі-
вель у шести навчальних закладах, 

ники зустрічі, потребує кадрових 
ресурсів, які якісно та ефективно 
готували б робітничі кадри. Для 
цього, за переконанням Ірини Ва-
хович, потрібно врегулювати сис-
тему оплати праці викладачів.

– Нинішній міністр освіти 
робить акцент на підвищенні за-
робітної плати вчителям у загаль-
ноосвітніх закладах, – зазначила 
депутатка. – Зараз професор у 
виші отримує заробітну плату 
фактично на рівні учителя школи. 
Не можна так в один бік усе тягну-
ти. Те саме стосується стипендії: у 
студентів педагогічного профі-
лю вища стипендія, ніж за більш 
складними професіями та спеці-
альностями. Це не збалансовує 
систему освіти, а розхитує.

Учасники телеефіру перекона-
ні: варто профтехосвіті удоскона-
лити застосування механізмів дер-
жавного приватного партнерства, 
використання дуальної системи 
навчання.

– В умовах обмеженості фі-
нансових ресурсів нам потріб-
но знайти точки зростання, щоб 
акумулювати всі можливості для 
підготовки кваліфікованих робіт-
ничих кадрів відповідно до потреб 
роботодавця регіону, – підсумува-
ла Ірина Вахович. – Щоб отримати 
кращу якість, потрібно об’єднати 
профтехзаклади навколо більш 
сильних. Це вимушений крок. Ре-
формам завжди чинять опір, але 
треба пояснити людям, щоб вони 
розуміли, для чого це робиться. 
Тоді цей процес мине безболісно і 
з користю для всіх сторін: робото-
давця, профтехзакладу й учнів, а 
також для бюджету області.

Світлана ЧУНЬ,
Луцьк

облаштування головних корпу-
сів. Лише незначне фінансування 
скеровано на модернізацію, нове 
обладнання для навчальних май-
стерень. У підсумку 17 млн пішло 
на поточні капітальні видатки, 8,6 
млн грн – на протипожежну сиг-
налізацію.

Ірина Вахович стверджує: 
раніше державне фінансування 
профтехосвіти закривало лише 
захищені статті – заробітну пла-
ту, комунпослуги, а на розвиток 
закладів спрямовували кошти зі 
спеціальних фондів. Таким чином, 

мізерна частка ресурсів припадала 
на утримання великих корпусів, 
які здебільшого є в закладів проф-
техосвіти.

– Тепер залишки освітньої 
субвенції дозволяють забезпечити 
цей розвиток, – зазначила депу-
татка. – Додатково розподілили 
на засіданні бюджетної комісії 
державні кошти – 4,8 млн грн – на 
модернізацію та переобладнання 
професійних закладів у Ковелі та 
Володимирі-Волинському.

Окрім матеріального забезпе-
чення, освітня галузь, кажуть учас-

Днями радник міського голови Луцька, 
голова фракції «УКРОП» у Луцькій 
міській раді Ігор Поліщук разом з 
представниками міського осередку 
політичної партії провели зустрічі з 
мешканцями. 

Головна їх мета – презентація розробле-
ної документації, адже ремонтні роботи у 
дворах розпочнуться уже найближчим ча-
сом. Нагадаємо, такі зустрічі для міста вже 
стали традиційними.

Цього разу Ігор Поліщук зустрівся з лу-
чанами, що проживають на проспекті Со-
борності, 29, 31, 35, 35а, 37, вулиці Кравчука, 
22, 24. 

Незважаючи на те, що вулиці та двори 
різні, проблеми у містян здебільшого од-
накові: відсутність дорожнього покриття, 
освітлення, старі дитячі майданчики. Не 
варто забувати і про вже традиційну сміт-
тєву проблему – мешканці будинків ніяк не 
можуть дійти згоди щодо того, де ж у дворі 
місце сміттєвим бакам.

Місцеві жителі зазначають, що навіть по-
при утворення ОСББ, яке загалом відкриває 
перспективи розвитку, залагодити всі проб-
леми самотужки просто неможливо.

– Ми сформували ОСББ «Кравчука – 22» 
два роки тому, бо коли зверталися до жеку, 
наші звернення залишалися без відповіді, – 
розповідає місцева жителька Валентина. – За 
ці два роки нам вдалося замінити опалення, 
розв’язати проблему з водою у підвалі. Вда-
лося також встановити лічильник на тепло. 
Хоч усі проблеми відразу годі залагодити, 
але хочеться, щоб у дворі також був лад.

На проспекті Соборності люди також 
нав випередки розповідали раднику місько-
го голови про наболіле.

– На ремонт прибудинкової території ми 
чекаємо вже не перший рік. І це бажання уже 

Жителі вулиці Стрілецької 
звернулися до депутата Луцької 
міської ради від УКРОПу Сергія 
Шкоди з проханням посприяти 
проведенню робіт для пониження 
тротуарів. За словами депутата, 
місцеві жителі нарікали, що людям на 
інвалідних візках складно виїжджати 
і з’їжджати з пішохідних доріжок. 

– Важко уявити, скількох зусиль 
молодим мамам або людям із інвалід-
ністю вартував звичайний перетин 
вулиці. Пониження зроблять вули-
цю комфортнішою, адже прогулянка 
містом має приносити задоволення, 
а не втому. Крім цього, на проїжджу 
частину нанесли свіжу розмітку, –  за-
значив Сергій Шкода.

Депутат зауважив, що втілити ідею 
вдалося завдяки ініціативі громади та 
готовності Луцької міської ради до 
співпраці.

– На сесії депутати підтримали 
ідею жителів. Невдовзі після цього 
вдалося розпочати реконструкцію, і 
вже зараз роботи на вулиці Стрілець-
кій завершилися. Сподіваюся, що лу-
чани й надалі будуть ініціативними, 
готовими до співпраці задля розвит-
ку нашого міста, адже разом можна 
розв’язати будь-яку проблему, –  під-
сумував депутат. 

Катерина ОСТАПЕНКО,
Луцьк

«Варто шукати додаткові джерела 
для наповнення бюджету», – 
переконана Ірина Вахович

давно перетворилося на гостру потребу, бо у 
нашому дворі мешкає багато людей із вадами 
зору, а відсутність тротуарів та дорожнього 
полотна ускладнює їхнє життя ще більше, – 
зазначила місцева жителька Надія.

Принагідно мешканці будинків розпові-
ли й про проблему з автомобілями, які по-
стачають товар до місцевого магазину, що 
стоїть просто посеред двору. За словами 
жителів будинку, машини становлять небез-
пеку для дітей, адже перетворюють двір на 
проїжджу частину, а ще руйнують і без того 
погане дорожнє покриття.

Ігор Поліщук запевнив лучан, що вже 
найближчим часом у згаданих дворах розпоч-
нуться ремонтні роботи, які усунуть пробле-
ми відсутності тротуарів та доріжок, дитячих 
майданчиків і дорожнього покриття.

– На ремонтні роботи на вулиці Кравчу-
ка Луцька міська рада виділила 4 мільйони 
гривень, на проспекті Соборності – 6 міль-
йонів. Уже розпочинаємо капітальний ре-
монт прибудинкових територій у цих дворах. 
Плануємо провести ремонти дорожнього 
покриття, облаштувати тротуари, встанови-
ти дитячі та спортивні майданчики. Якщо в 
червні буде перевиконання бюджету, то на 
території біля будинків на проспекті Собор-
ності облаштуємо футбольне поле зі штуч-
ним покриттям для дітей. Головна мета на-
шого сьогоднішнього візиту – обговорити з 
мешканцями всі нюанси, аби потім усі були 
задоволені результатом, – зазначив Ігор По-
ліщук.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Луцьк 

Проект оновленого двору 
обговорювали спільно з громадою

Замість старої гірки в дворі 
буде новий дитячий майданчик 



13

Міцна держава – сильна і здорова нація

Фонд Ігоря Палиці

№ 23 (122) від 14 червня 2018 року УКРОПУКРОП
УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

ukrop.com.ua
vol.party@ukrop.com.ua

facebook.com/ukrop.volyn
УКРОП ВОЛИНЬ – YouTube

Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

ПАМ’ЯТЬ ПРО ГЕРОЇВ

ВЯЧЕСЛАВ РУБЛЬОВ: «МИ МАЄМО 
ПАМ’ЯТАТИ НАШУ ІСТОРІЮ ТА 
НЕ ПОВТОРЮВАТИ ПОМИЛОК»

СЬОГОДЕННЯ 

СПІЛЬНА СПРАВА

ДОРОГИ, ШКОЛИ, КУЛЬТУРА: 
НА ЩО НАРДЕП ПРОСИТЬ ГРОШІ ДЛЯ ВОЛИНІ

У ВОЛОДИМИРІ-ВОЛИНСЬКОМУ – АКЦІЯ «ЧИСТИЙ ДВІР» 

Волинські укропівці 
Вячеслав Рубльов та 

Михайло Імберовський 
спільно з однопартійцями з 
Рівненської області вшанували 
Героїв Берестецької битви. 

Як відомо, цими днями на те-
риторії Національного історико-
меморіального заповідника «Поле 
Берестецької битви» в селі Пля-
шева Радивилівського району 
Рівненської області відзначали 
367-му річницю битви під Берес-
течком. 

Зокрема, у Свято-Геор гіївсь-
кому соборі на території музею 
відбулося богослужіння за участю 
святійшого патріарха Київсько-
го і всієї Руси-України Філарета. 
Священнослужителі та віряни 
молилися за спокій душ загиблих 
українських козаків і новітніх 
українських героїв, які полягли за 
незалежність України. Після бого-
служіння присутні поклали квіти 
до пам’ятника Героям Берестець-
кої битви. 

– Такі події важливі для кожно-
го громадянина України, бо це по-
казник нашого патріотизму, того, 

як ми пам’ятаємо і цінуємо нашу 
історію. Укропівці з дубенсько-
го осередку партії беруть участь 
у відзначенні цієї події. Зокрема, 
вони влаштували своєрідний ко-
зацький курінь з усіма атрибута-

ми, аби ознайомити відвідувачів із 
побутом козаків, – зазначив голо-
ва дубенського осередку УКРОПу 
Юрій Момотюк. 

– Спільно з духовенством ми 
молилися не тільки за загиблих 

під Берестечком, а й за сучасних 
Героїв, які загинули за незалеж-
ність України. Вони для нас – 
прик лад справжнього патріотизму 
та людей з високими моральними 
цінностями, – зазначив очільник 

волинського УКРОПу Вячеслав 
Рубльов.

До слова, битва під Берестеч-
ком відбулася у червні 1651 року. 
Це була одна з найважливіших 
сторінок в історії визвольної бо-
ротьби Богдана Хмельницького. У 
великомасштабній сутичці взяли 
участь війська гетьмана і крим-
ського хана з одного боку та по-
тужна польська армія з іншого. 
Через низку причин козаки в Бе-
рестецькій битві зазнали поразки.

Анна ВОЛОЩУК,
Рівненська область

Наведений лад на прибудинковій території, 
розфарбовані дитячі майданчики та входи до 
під’їздів, закріплені інформаційні таблички, 
відремонтовані дашки над підвальними 
приміщеннями – такий результат толоки, яку 
організували мешканці ОСББ «Наше містечко», 
що у Володимирі-Волинському. Керівником цього 
об’єднання є член партії УКРОП Анна Медведєва.

Днями на Волині відбулося виїзне 
засідання бюджетного комітету 
Верховної Ради України. Голова 
бюджетного комітету Андрій Павелко 
подякував волинянам за теплий прийом 
та зауважив, що такі виїзні засідання є 
хорошою ініціативою.

Голова Волинської обласної ради Ігор 
Палиця наголосив, що для того, аби залу-
чити іноземні інвестиції та розвивати еко-
номіку, в Україні потрібно ухвалити подат-
кове законодавство та не змінювати його, 
аби інвестори могли мати гарантії повер-
нення коштів, вкладених у бізнес.

– Бізнес не може знайти на зарплату в 
10 тисяч гривень людей, бо вони їдуть за 
кордон, – зазначив Ігор Палиця та додав, що 
для розвитку економіки України вкрай важ-
лива наявність іноземних інвестицій. Проте 
інвестори не поспішають вкладати гроші, 
бо кожен бюджетний рік Міністерство фі-
нансів і Кабмін, аби забезпечити бюджет, 
змушують «підганяти» під витрати дохідну 
частину бюджету.

Для цього змінюють податкове законо-
давство, відтак інвестори не вірять, що в 
Україні можна вкладати гроші, розрахову-
ючи бізнес-план хоча б на 10 років.

– Щороку до 700 тисяч працездатної 
молоді ми втрачаємо, бо вони виїжджають 
за кордон. Якщо нічого не змінити, то ця 
цифра може зрости до 2,2 мільйона. Прошу 
звернути увагу на освітній сегмент, він дуже 
потрібний для Волині й України, – зазначи-
ла нардеп. 

Також вона підготувала звернення до 
бюджетного комітету, в якому передала про-
хання тисяч жителів Волині відремонтувати 
автошлях Р-14, який починається в Луцьку, 
проходить через Ківерці, Колки, Маневичі, 
Любешів, Дольськ та закінчується на кордо-
ні з Білоруссю. Також Ірина Констанкевич 
просить звернути увагу на фінансування 
будівництва шкіл, яке закладено в бюдже-
ті ще у вересні. Йдеться про села Башлики 
і Стобихівка, куди досі не виділили кошти. 
Аналогічна ситуація і з виконанням поста-
нови про відзначення 150-річчя від дня на-
родження Лесі Українки – кошти на це досі 
не виділили, попри те, що депутати прого-
лосували позитивно.

Іван САВИЧ, Дарина ТИХА, 
Луцьк

На фінансуванні ремонту дороги, яка 
сполучає Волинь з Білоруссю, виділенні 
грошей на будівництво шкіл у селах Башли-
ки та Стобихівка, а також на забезпеченні 
фінансування відзначення 150-річчя від дня 
народження Лесі Українки акцентувала ува-

гу присутніх народний депутат від 23 округу 
Волині Ірина Констанкевич.

Першочергово вона зазначила, що Укра-
їна втрачає людський потенціал та робочі 
ресурси через перекидання фінансування 
освіти на місцеві бюджети. 

Активні володимиряни скористалися 
програмою «Чистий двір», що її реалізову-
ють за фінансової підтримки Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». 

Акція об’єднала не тільки мешканців бу-
динку, а й посадовців. Дорослі та малі впро-
довж дня активно працювали над упорядку-
ванням території біля будинків, що належать 
до ОСББ. Спільно з чиновниками та депута-
тами люди чистили і фарбували стовпчики 
біля під’їздів, вішали дошки для оголошень 
та загалом допомагали наводити лад.

Активна керівниця ОСББ при нагоді 
показала гостям-помічникам новий дитя-
чий майданчик та тренажери, які встанови-
ли у рамках проекту громадського бюджету 
«Спортивно-гімнастичний комплекс у вій-
ськове містечко».

– Бюджет проекту передбачав вико-
ристання більш як 93 тисяч гривень, – роз-
повіла авторка проекту Анна Медведєва. 
– Мали на меті урізноманітнити дозвілля 
молоді, підлітків, дітей, скерувати до здо-
рового способу життя шляхом облашту-
вання території у дворі будинків на вули-
ці Академіка Глушкова, 2, 4, 6, 8, 10 та 12 
(військове містечко №1). Окрім виділених 
коштів з бюджету, вдалося залучити й до-

помогу спонсорів.
Мешканці ОСББ «Наше містечко» 

вдячні укропівцю Сергію Радкевичу, а 
також Миколі та Сергію Юнакам за дофі-
нансування. За ці гроші вдалося додатково 
зробити майданчик для гри в баскетбол. 

Активні громадяни, які готові ді-
яти та організувати благоустрій біля 

своїх помешкань, можуть скористатися 
прик ладом ОСББ «Наше містечко» й 
долучитися до акції «Чистий двір», аби 
отримати фінансову підтримку Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» для орга-
нізації толоки у власному дворі.

Світлана ЧУНЬ,
Володимир-Волинський

Святійший патріарх Філарет разом зі священнослужителями 
молився за спокій душ українських героїв Волинські укропівці вшанували учасників Берестецької битви

Мешканці будинків разом з 
посадовцями впорядковували двір

Дорослі й малі разом працювали над 
впорядкуванням прибудинкової території

Голова Волинської ОДА Олександр Савченко, голова бюджетного комітету 
Верховної ради Андрій Павелко, голова Волинської облради Ігор Палиця
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Українського режисера Олега Сенцова разом 
із кримським активістом Олександром 
Кольченком затримали російські 
спецслужби у Криму в травні 2014 року. Їх 
звинуватили в організації терактів на 
півострові. 25 серпня 2015 року Північно-
Кавказький військовий окружний суд Росії 
визнав Олега Сенцова винним в організації 
терористичного угрупування і засудив 
його до 20 років колонії суворого режиму. 
Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва 
провину не визнали.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив 
безстрокове голодування з вимогою 

звільнити всіх українських політв’язнів 
у Росії. За словами адвоката Сенцова 
Дмитра Дінзе, український режисер 
голодуватиме до кінця.
Українські громадяни Олег Сенцов та 
Олександр Кольченко можуть стати не 
останніми, кого покарає Росія.
Міністерство закордонних справ України 
назвало політичними в’язнями 11 громадян 
України, які або вже покарані судами в Росії, 
або перебувають у слідчих ізоляторах. Їх 
звинувачують у «тероризмі», «екстремізмі», 
«шпигунстві». Строки ув’язнення за такими 
звинуваченнями можуть сягати 20 років.

УКРОПІВЦІ ЗАКЛИКАЛИ 
ДИПЛОМАТІВ ЗАХИСТИТИ 
УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТВ’ЯЗНІВ

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: 
«ЗАВДЯКИ УКРОПУ 
ВЕРХОВНА РАДА МОЖЕ 
ПЕРЕРАХУВАТИ ПЕНСІЇ 
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УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

Центральний 
офіс Фонду 

Ігоря Палиці 
«Тільки разом»: 

Українська влада не 
робить жодних дієвих 

кроків для визволення 
незаконно засуджених 
бранців кремлівського 
режиму. Міністерство 
закордонних справ 
України має посилити 
дипломатичний тиск на 
Російську Федерацію і 
домогтися визволення 
українських бранців з 
путінських в’язниць. 

Про це під час виступу у 
Верховній Раді заявив голова 
УКРОПу, народний депутат Тарас 
Батенко. Разом з парламентарем 
на трибуну піднялися представ-
ники «Українського об’єднання 
патріотів» Ірина Констанкевич, 
Віктор Шевченко, Валентин Ді-
дич, Олександр Дубінін та Віта-
лій Купрій. Укропівці прийшли у 
Верховну Раду в футболках з на-
писом #FREESENTSOV.

У політсилі закликають 
партнерів з Європейського Со-
юзу не ручкатися з президентом 
Володимиром Путіним, а наго-
лошувати на необхідності визво-
лення українських політв’язнів 
у кожній розмові з господарем 
Кремля.

За словами Тараса Батенка, 
українська влада на чолі з Пре-
зидентом Петром Порошенком 
і Міністерством закордонних 
справ мають вжити всіх можли-
вих заходів для визволення неза-
конно засуджених українців.

– Представники «Українсько-
го об’єднання патріотів» у пар-
ламенті, а також наші представ-
ники у всіх обласних і місцевих 
радах України приєднуються до 
тих зусиль, яких сьогодні докла-
дають українська громадськість, 
вітчизняні та міжнародні право-
захисні організації, щоб визво-
лити з російських тюрем україн-
ських в’язнів сумління, зокрема 
кінорежисера Олега Сенцова, – 
наголосив Тарас Батенко. 

Комітет Верховної Ради 
з питань соціальної 
політики, зайнятості та 
пенсійного забезпечення 
рекомендував парламенту 
ухвалити в першому читанні 
законопроект УКРОПу 
щодо підвищення пенсій 
громадянам, які мають сорок і 
більше років страхового стажу. 

Цей проект закону напра-
цювали народні депутати від 
УКРОПу Ірина Констанкевич, 
Тарас Батенко, Віктор Шевчен-
ко, Валентин Дідич, Олександр 
Дубінін, Віталій Купрій спільно з 
представниками інших політич-
них сил.

– Законопроект має розв’я-
зати проблеми великої кількості 
людей, які мають стаж сорок і 
більше років, проживають пере-
важно у сільській місцевості й 
отримують мізерну пенсію, – за-
явила співавтор документа Ірина 
Констанкевич.

Водночас профільний комі-
тет рекомендував Верховній Раді 
ухвалити в першому читанні 
альтернативний законопроект, 
який містить дещо розширений 
перелік осіб, чия пенсія має бути 
підвищена. Під час підготовки до 
другого читання обидві ініціати-
ви будуть об’єднані в єдиний до-

Громадянська мережа ОПОРА 
презентувала весняний рейтинг 
депутатів-мажоритарників з Волині. 
Їх у парламенті працює п’ятеро: Ірина 
Констанкевич (центр округу – Маневичі), 
Ігор Гузь (центр округу – Володимир-
Волинський), Степан Івахів (центр 
округу – Ковель), Сергій Мартиняк (центр 
округу – Горохів), Ігор Лапін (Луцьк).

Роботу у Верховній Раді оцінювали 
за шістьма критеріями: відвідування пле-
нарних засідань, комітетів, участь у голо-
суванні, законотворча діяльність, депутат-
ські запити та виступи у парламенті.

Також шість критеріїв лягли в основу 
аналізу роботи в округах: наявність гро-
мадської приймальні, особисті прийоми 
громадян, візити в округ та робота на міс-
ці, участь у роботі органів місцевого само-
врядування, телеефіри (лише на суспільно-
му мовленні) та прес-конференції в окрузі, 
звітування. Загалом було сформовано три 
окремі рейтинги.

Перший стосується лише роботи в 
парламенті. Згідно із ним, Ірина Констан-
кевич має найбільше досягнень, на друго-
му місці – Ігор Лапін, на третьому – Ігор 
Гузь, на четвертому – Сергій Мартиняк, 
останній – Степан Івахів.

Щодо роботи в окрузі, то тут лідиру-
ють Ігор Гузь та Ірина Констанкевич. Третє 
місце – в Ігоря Лапіна. Далі – Сергій Мар-
тиняк і Степан Івахів.

У загальному рейтингу активності лі-
дирують Ірина Констанкевич (166 балів), 
Ігор Гузь (164 бали), Ігор Лапін (144 бали). 
Завершують рейтинг Сергій Мартиняк та 
Степан Івахів. 

За даними ОПОРИ, Ігор Гузь відвідав 
усі пленарні засідання. Ірина Констанке-
вич та Ігор Лапін мають по одному про-
пуску. 

Щодо кількості підготовлених законо-
проектів та запитів, у трійці лідерів – Ірина 
Констанкевич, Ігор Гузь та Степан Івахів.

Консультанти ОПОРИ відзначають на-
ступні позитивні тенденції щодо роботи 
депутатів з виборцями: у всіх є громадські 
приймальні, троє з п’яти нардепів звіту-
ють перед виборцями щомісяця, більшість 
відвідують свій виборчий округ та мають 
активні сторінки у соціальних мережах, 
власні сайти.

Іван ТИХИЙ

Також укропівці провели 
брифінг шодо цього питання у 
Верховній Раді.

– Ми не маємо опускати 
рук. Щодня мають відбуватися 
акції протесту під російськими 
посольствами в усьому світі, а 
не тільки в Україні. Ми мусимо 
боротися за живого Сенцова, за 
живого Кольченка, за кожного 
українського громадянина, – за-

уважив Батенко.
Народний депутат від 

УКРОПу Ірина Констанкевич за-
кликала закордонних диплома-
тів долучитися до акцій на під-
тримку Олега Сенцова, які цими 
днями відбуваються у десятках 
європейських міст.

– Наша партія готує звер-
нення до всіх посольств, які 
перебувають в Україні, із про-

опрацьований документ.
– Рішення комітету є спра-

ведливим. Депутати від УКРОПу, 
по суті, виступили не тільки іні-
ціаторами обговорення проблем 
людей, яких дискримінували. Ми 

повернулися до розмови про те, 
що треба відновити соціальну 
справедливість стосовно гро-
мадян, працю яких не оцінила 
держава, – зауважила Ірина Кон-
станкевич.

ханням підтримати свідомих 
громадян України і європей-
ських столиць у захисті укра-
їнських політв’язнів і надати 
оцінку злочинним діям Путіна 
та Росії. Ми наполягаємо, щоб 
наша позиція була спільною й 
консолідованою, – наголосила 
Ірина Констанкевич.

Іван ТИХИЙ,
Київ

Ірина Констанкевич

За словами нардепа, зако-
нопроект УКРОПу пропонує 
змінити формулу нарахування 
пенсій для громадян із сорока-
річним стажем. Коефіцієнт нара-
хування виплат має підвищитися 
з нинішнього 1% до 1,35%. У разі 
ухвалення документа підвищені 
пенсії одержать передусім жи-
телі сільської місцевості, які все 
життя працювали за мізерні за-
робітні плати.

– Цих людей двічі надурили. 
Спочатку – коли їм усе життя 
платили низькі зарплати, а по-
тім – коли добили низькими пен-
сіями. Це несправедливо, – вва-
жає укропівка.

Незважаючи на позитивне 
рішення профільного комітету, 
представники Міністерства соці-
альної політики виступили про-
ти підвищення пенсій для гро-
мадян із сорокарічним стажем. 
У відомстві звично послалися на 
брак коштів.

– Настав час називати цю 
установу «міністерством асоці-
альної політики». Мінсоцполіти-
ки не може не розуміти глибини 
проблем, які вони самі ж ство-
рюють. 70% українців живуть за 
межею бідності, а тому незадо-
волені діями центральної зако-
нодавчої та виконавчої влади, – 
констатувала парламентар.

Борис ХВИЦЬ,
Київ

Пенсії в Україні часом не сягають і 
встановленого прожиткового мінімуму

«У кожній країні під посольством РФ мають пройти акції на 
підтримку Олега Сенцова», – переконані нардепи від УКРОПу
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СУБОТА 23 червня

П’ЯТНИЦЯ 22 червня
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, 16.50, 
22.40, 23.45 Погода

09.35 М/с «Гон»
10.10 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ц «Часи змін – 

Китайські традиції і 
сучасне життя»

12.00 Энеида
12.25 Д/ц «Смачні історії»
13.10 :РадиоДень
13.40, 15.20 Лайфхак 

українською
13.55 Схеми
14.30 :Радіо. День
15.30 Країна на смак
16.25 Д/ц «Смаки 

Культур»
17.00 «Золотий вересень. 

Хроніка Галичини 1939-
1941»

18.00 Інформаційна година
19.00 Культурна афіша 

здорової людини
19.25 Д/с «Наглядачі 

заповідника»
20.30 Перша шпальта
21.25 Новини. Спорт
21.40 Сильна доля
22.50 Д/с «Найбільш 

завантажений у світі»
23.50 Як дивитися кіно
01.15 Д/ц «Пліч-о-пліч»
02.05 Складна розмова
02.35 До справи

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.05 Зона ночі

04.10 Абзац

06.10, 00.00 Т/с «Кобра»

07.59, 09.59 Kids Time

08.00 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

10.00, 17.10 Кохання на 

виживання 16+

11.50 Половинки

19.00 Топ-модель по-

українськи

02.00 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
05.55 Х/ф «Рідна кров»

07.45 Х/ф «Білоруський 

вокзал»

09.45 Х/ф «Час бажань»

11.50 Х/ф «Розлучниця»

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.05 Х/ф «Провідниця»

20.05 Не можу сказати 

«прощавай»

22.45 Давай поговоримо 

про секс 16+

02.30 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

СТБ
07.40 «TiBi Абетка»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 Мультфільми
08.50 Х/ф «Вибір»
10.50, 19.10 «Орел і 

Решка. На краю світу»
14.50 «Орел і Решка»
20.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
21.00 «Орел і Решка. Рай 

та пекло 2»
22.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
01.00 «Вечірній квартал»
02.35 «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
10.50 Т/с «Я поруч»
14.30, 15.30 Т/с «Листи з 

минулого»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Анка з 

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

Йорк»
01.30 Телемагазин
03.30 Реальна містика

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса
07.20, 14.00 Правда життя
08.20, 22.30 Загадки планети
09.20, 16.50 Пригоди 

Остіна Стівенса
10.20 Довідник дикої 

природи
11.10 Наші
12.00 Прихована реальність
13.00 Скептик
15.00, 21.40 Річкові 

монстри
16.00 Мистецтво виживання
17.50 Секретні території
19.40, 00.20 Речовий доказ
20.50 Скарби зі сховищ
23.20 Завоювати небо
01.30 Містична Україна
02.10 Брама часу

МЕГА

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30 «ТСН»

09.30, 11.20, 12.20, 13.20 

«Одруження наосліп»

15.00 «Міняю жінку»

17.10 Т/с «Кохання 

Мер’єм»

19.20 «Секретні 

матеріали»

20.15, 21.10, 22.10, 23.05 

Т/с «Відьма»

00.05, 01.00 «Розсміши 

коміка»

02.00 «Вечірній Київ»

06.15, 23.00 Д/п «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.10 Х/ф «Алегро з 
вогнем»

12.20, 13.10, 14.00 «Речдок»
15.00, 18.00, 21.00 

«Чемпіонат світу з 
футболу FIFA 2018»

17.00 «Щоденник ЧС 
2018»

20.00, 00.45 «Подробиці 
тижня»

03.35 Х/ф «Жіночі 
радощі та печалі»

04.55 «Україна вражає»
05.20 Д/п «Євген 

Моргунов. Нестерпний 
балагур»

1+1 ІНТЕР

05.35, 11.10 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 02.30 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Інсайдер
12.05, 13.20 Секретний 

фронт
13.55, 16.20 Х/ф «Ворог 

біля воріт»
16.50 Т/с «Майор і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30 Т/с «Правило бою»
01.00 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
02.50 Х/ф «Я – Хортиця»
03.55 Провокатор

ICTV

06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Каштанчик: 

герой Центрального 
парку»

11.00 Серіал «Усі жінки – 
відьми»

12.40, 00.30 Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенічкіним

14.40 М/с «Пригоди 
Котигорошка та його 
друзів»

16.00 М/ф «Долина 
папороті: Тропічний ліс»

17.20 М/ф «Пухнасті проти 
зубастих»

18.45 М/ф «Турбо»
20.30 М/ф «Книга життя»
22.15 Місто
02.00 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька
05.50 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 Тема дня
14.10 РадіоДень «Модуль 

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

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
17.10 «Схеми»
17.36 «Протилежний 

погляд»
18.31 Д/с «Незвичайні 

культури»
19.20 «Звіти. Наживо» 
20.12 «Таємниці 

підводного світу»
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

АВЕРС 15.30 М/с «Тачки»
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 Джем
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, 03.10 «Облом.UA.»
09.50, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.45 «ДжеДАІ»
11.00, 17.10 «Загублений 

світ»
13.00 Т/с «Сліди 

2+2 апостолів»
19.25 Т/с «Полювання на 

Вервольфа»
23.35 «Змішані 

єдиноборства. UFC 
Найкращі бої Лоулера та 
Дос Анхоса »

01.55 «Нове Шалене відео 
по-українськи»

НТН

06.40 Х/ф «Дот»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Преферанс по 

п’ятницях»
10.50 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.35 «Свідок»
12.50 Х/ф «Пам’ятай ім’я 

своє»
14.55, 16.55 «Легенди 

карного розшуку»
19.30, 00.45 Т/с 

«Криміналіст»

22.45, 23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»

03.10 «Випадковий 

свідок»

03.25 «Легенди 

бандитської Одеси»

04.10 «Речовий доказ»

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, 

00.40, 03.00 Новини
09.30, 13.30, 19.55, 02.00, 

03.20, 04.25 Погода
09.35 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.35 Д/ц «Фестивалі 

планети»
11.00 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»
12.00 Х/ф «Мрія 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 «Незвичайні 

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

людського мозку»
21.25 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком
21.55 Промінь живий
22.50 Х/ф «Таксі»
01.10 Марії Бурмаки & 

Gypsy lyre «Нове та 
улюблене»

02.10 Д/ц «Смачні історії»
03.30 Розсекречена історія
04.30 Фольк-music
05.30 #ВУКРАИНЕ

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
05.40 Т/с «Кобра»
07.39, 08.59 Kids Time
07.40 М/с «Лунтик і його 

друзі»
08.00 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»
09.00 Х/ф «Йоко»
10.50 Хто зверху 12+
19.10 Х/ф «Будинок з 

приколами»
21.00 Х/ф «Мисливці на 

привидів»
23.10 Х/ф «Мисливці на 

привидів»
01.10 Х/ф «БайБайМен»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 ВусоЛапоХвіст
08.10 Караоке на Майдані
09.10 Все буде смачно!
10.05 Х/ф «Учитель 

музики»
12.00 Х/ф «Провідниця»
17.10 Х/ф «Не можу 

сказати «прощавай»
19.00 Х/ф «Кафе на 

Садовій»
23.05 Я соромлюсь свого 

тіла 16+
02.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

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

Шопінг»
11.00 «Ух ти show»
11.30 «Ух ти show 2»
12.00 Х/ф «Слава»
14.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний 2»
23.50 Х/ф «Їх поміняли 

тілами»
01.45 «Бійцівський клуб»
02.30 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

07.15, 05.20 Зірковий шлях

08.15, 15.20 Т/с «Анка з 

Молдаванки»

17.50, 19.40 Т/с 

«Перехрестя»

22.10 Х/ф «Райський 

куточок»

00.00, 02.15 Т/с «CSI: Нью-

Йорк»

01.45 Телемагазин

03.40 Реальна містика

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.40 Прокляття скіфських 

курганів
08.40, 00.40 Містична 

Україна
09.30, 20.00 У пошуках 

істини
11.30 Бойова залізниця
13.10 Міста мрій
15.00 Грами та карати
16.00 Довідник дикої 

природи
18.00 Річкові монстри
22.00 Літаки, що змінили 

світ
01.40 Там, де нас нема

МЕГА

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

Вихідний»
10.00 «Життя без обману »
11.15, 23.10 «Світське 

життя 2018»
12.15 «Концерт гурту ТІК 

«Люби ти Україну»
13.40 «Ліга сміху 2018»
15.40 «Вечірній квартал. 

Спецвипуск»
16.30, 21.15 «Вечірній 

квартал »
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
00.10, 02.05 «Вечірній 

Київ»
05.45 Мультфільм

1+1

06.00 «Мультфільм»
06.25 «Чекай мене. 

Україна»
08.00, 03.25 Х/ф «Беремо 

все на себе»
09.30 Х/ф «Мерседес» 

тікає від погоні»
11.00 Х/ф «А зорі тут 

тихі...»
15.00, 18.00, 21.00 

«Чемпіонат світу з 
футболу FIFA 2018»

17.00 «Велика Гра»
20.00, 02.00, 04.35 

«Подробиці»
23.00 «Великий бокс. 

Поєдинок з участю 
Дениса Беринчика і 
Карена Чухаджяна»

02.40 Д/п «Олег Даль. 
Останні 24 години»

05.15 «Top Shop»

ІНТЕР

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

національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
15.15 Т/с «Правило бою»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Похмілля у 

Вегасі»
22.00 Х/ф «Холостяцька 

вечірка-2: З Вегасу у 
Бангкок»

00.00 Х/ф 
«Законослухняний 
громадянин»

02.00 Х/ф «Фантазії 
Веснухіна»

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф «Долина 

папороті: Тропічний ліс»
12.15 Х/ф «Красуня»
13.30 Чотири весілля
14.30 Серіал «Останній 

москаль»
16.30 М/ф «Турбо»
18.30, 23.00 Країна У
20.00 Х/ф «Неймовірне 

життя Волтера Мітті»
22.00 Одного разу під 

Полтавою
00.30 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенічкіним

02.00 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька
05.50 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 Все про спорт
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 «Генеральна 

репетиція»
23.30 На Часі 18.00. 

Повтор
00.15 МузейОк
00.30 КультУра!
01.00 Джем
02.00 На Часі 21.00. 

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

08.00 «102. Поліція»
08.50 «Зброя»
10.15 «Загублений світ»
16.10 Х/ф «Ерагон»
18.10 Х/ф «В ім’я 

короля-2»
20.00 Х/ф «В ім’я 

короля-3»

2+2 21.45 Х/ф «100 000 000 
до н.е.»

23.30 Джош Тейлор ( 
США) – Віктор Постол 
(Україна). Визначення 
претендента на бій за 
титул чемпіона світу WBC

01.30 «Нове Шалене відео 
по-українськи»

02.20 «Облом.UA.»

НТН

05.00 Х/ф «Не було б 
щастя...»

06.05 Х/ф «Тіні зникають 
опівдні»

11.55 «Свідок. Агенти»
12.30 «Щоденник 

чемпіонату світу з 
футболу FIFA 2018»

13.00, 03.20 «Речовий 
доказ»

15.20 «Склад злочину»
17.05 «Круті 90-ті»
19.00, 02.35 «Свідок»
19.30 Х/ф «Суєта суєт»
21.15 Х/ф «Людина-

оркестр»
23.00 Х/ф «Планетаріум»
01.05 «Таємниці 

кримінального світу»
03.05 «Випадковий 

свідок»
04.35 «Легенди 

бандитської Одеси»

ОЛЕНА ШОПТЕНКО 
СТАЛА МАМОЮ 

Український хореограф та учасниця 
проекту «Танці з зірками» Олена 

Шоптенко 9 червня народила 
хлопчика, пише «24 канал». 

Про це стало відомо з Instаgram її чо-
ловіка Олексія Іванова, з яким вони таємно 
побралися 2016 року. Він опублікував фото, 
на якому тримає бирку новонародженої 
дитини блакитного кольору.

«Ласкаво просимо, Олексію Олексійо-
вичу. Тут не завжди гостинно, але ти точно 
впораєшся», – підписав фото Іванов.

Про свою вагітність Олена Шоптенко 
вперше зізналався у інтерв’ю Каті Осадчій в 
лютому 2018 року й заявила, що збирається 
провадити активний спосіб життя та не йти у 
декрет. Своєї обіцянки вона дотрималась і не 
кинула танцювати! Навіть записувала танець 
з уже округлим животом під колискову.

вісті від лелеки

m
egogo.net

Фільм «Алегро з вогнем»

10:10

КІБЕРПОЛІЦІЯ 
ЗАКРИЛА ОНЛАЙН-
КІНОТЕАТР 
«КІНОПРОСТІР»

Кіберполіція України ліквідувала 
сайт kinoprostir.com, який 

поширював фільми та музику з 
порушенням авторських прав, 
повідомляє «Новое Время». 

Із заявкою про кінопі-
ратів до правоохоронців 
звернувся правовласник – 
Українська антипіратська 
асоціація. Поліцейські від-
крили кримінальне про-
вадження за ч. 3 ст. 176 
(«Порушення авторського 
права і суміжних прав») Кримінального 
кодексу України. У ході розслідування вда-
лося з’ясувати, що сайт діє вже три роки, а 
його сервери розташовані за кордоном.

Оперативники встановили особу 31-
річного чоловіка, який адміністрував ре-
сурс. Сума шкоди, завданої компаніям, 
складає більш ніж 2,5 млн грн. Чоловікові 
загрожує до шести років в’язниці.

кіна не буде

Фільм «Будинок з приколами»

19:10

kinobaza.com
.ua

aalhy.com

24tv.ua
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ФУТБОЛ 1

ПН 18 червня ВТ 19 червня СР 20 червня ЧТ 21 червня ПТ 22 червня СБ 23 червня НД 24 червня
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
16.45, 18.45, 23.35, 01.40, 03.45 
Топ-матч 06.10 Маріуполь – Зір-
ка 08.10 Динамо (К) – АЕК. 1/16 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 10.10 
Арсенал – Брайтон. Чемпіонат 
Англії 12.10 Челсі – Барселона. 
1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
14.00 Огляд матчів. Ліга Чемпі-
онів УЄФА 14.55 ПСЖ – Селтік. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 16.55 
Сталь – Олімпік 19.00 Мілан – 
Ліверпуль. Фінал (2006/2007). 
Золота колекція Ліги Чемпіонів 
21.10 «Моя гра» Ю. Вірт 21.45 
Евертон – Бернлі. Чемпіонат 
Англії 23.50 Герта – Атлетік. Ліга 
Європи УЄФА 01.55 Борнмут 
– Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
03.55 Ліон – Евертон. Ліга 
Європи УЄФА 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
16.45, 18.45, 01.40, 03.45 
Топ-матч 06.10 Зірка – Шахтар 
08.10 Лаціо – Динамо (К). 
1/8 фіналу. Ліга Європи УЄФА 
10.10 Ньюкасл – Ліверпуль. 
Чемпіонат Англії 12.10 Барсе-
лона – Челсі. 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 14.00 Огляд 
матчів. Ліга Чемпіонів УЄФА 
14.55 Селтік – Андерлехт. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 16.55 
Маріуполь – Олександрія 19.00 
МЮ – Челсі. Фінал (2007/2008). 
Золота колекція Ліги Чемпіонів 
22.00 Вотфорд – Арсенал. 
Чемпіонат Англії 23.50 Атлетік 
– Зоря. Ліга Європи УЄФА 01.55 
Реал – ПСЖ. 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 03.55 Ліон – 
Аполлон. Ліга Європи УЄФА 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
16.45, 18.45, 21.35, 23.35, 
01.40, 03.45 Топ-матч 06.10 
Ворскла – Зоря 08.10 Динамо 
(К) – Лаціо. 1/8 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА 10.10 Саутгемп-
тон – Ньюкасл. Чемпіонат 
Англії 12.10 Барселона – Рома. 
1/4 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 14.00 Огляд матчів. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 14.55 
Селтік – Зеніт. 1/16 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 16.55 Олімпік 
– Маріуполь 19.00 Барселона – 
МЮ. Фінал (2008/2009). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів 21.00 
«Моя гра» Н. Костов 21.45 
Брайтон – Евертон. Чемпіонат 
Англії 23.50 Естерсунд – Атле-
тік. Ліга Європи УЄФА 01.55 
Зірка – Верес 03.55 Аталанта – 
Ліон. Ліга Європи УЄФА 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 16.45, 
18.45, 20.55, 21.40, 23.35, 01.40, 
03.45 Топ-матч 06.10 Олімпік 
– Динамо 08.10 Аустрія – 
Мілан. Ліга Європи УЄФА 10.10 
Ліверпуль – МЮ. Чемпіонат 
Англії 12.10 Рома – Барселона. 
1/4 фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
14.00 Огляд матчів. Ліга Чемпі-
онів УЄФА 14.55 Зеніт – Селтік. 
1/16 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 16.55 Олександрія – Зірка 
19.00 Баварія – Інтер. Фінал 
(2009/2010). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів 21.00 «Моя гра» 
І. Шуховцев 21.45 Лестер – Вест 
Бромвіч. Чемпіонат Англії 23.50 
Атлетік – Естерсунд. Ліга Європи 
УЄФА 01.55 Евертон – Свонсі. 
Чемпіонат Англії 03.55 Ліон – 
Вільярреал. 1/16 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА 

06.00, 08.00, 10.00, 18.50, 
21.40, 23.35, 01.40, 03.45 Топ-
матч 06.10 Шахтар – Карпати 
08.10 Мілан – Рієка. Ліга 
Європи УЄФА 10.10 Вест Гем – 
Брайтон. Чемпіонат Англії 12.00 
Тоттенгем – Боруссія (Д). Ліга 
Чемпіонів УЄФА 13.50 Огляд 
матчів. Ліга Чемпіонів УЄФА 
15.10 Порту – Бешикташ. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 17.00 Сталь – 
Зоря 19.00 Барселона – МЮ. 
Фінал (2010/2011). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів 21.00 
«Моя гра» С. Ковалець 21.45 
Челсі – Вотфорд. Чемпіонат 
Англії 23.50 Атлетік – Герта. Ліга 
Європи УЄФА 01.55 Баварія 
– Бешикташ. 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 03.55 Вільяр-
реал – Ліон. 1/16 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА 

06.00 Шахтар – Ворскла 07.45 
Світ Прем’єр-Ліги 08.15 Мілан 
– АЕК. Ліга Європи УЄФА 10.00, 
18.50, 03.45 Топ-матч 10.10 
Саутгемптон – Вест Бромвіч. 
Чемпіонат Англії 12.00 Боруссія 
(Д) – Реал. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 13.50 Огляд матчів. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 15.10 Монако 
– Порту. Ліга Чемпіонів УЄФА 
17.00 Олімпік – Олександрія 
19.00 Баварія – Челсі. Фінал 
(2011/2012). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів 22.10 МЮ – 
Тоттенгем. Чемпіонат Англії 
00.05 Зоря – Атлетік. Ліга 
Європи УЄФА 01.55 Арсенал 
– Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
03.55 ЦСКА – Ліон. 1/8 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА 

06.00, 08.00, 10.00, 18.50, 
23.40, 01.40, 03.45 Топ-матч 
06.10 Зірка – Карпати 08.10 
АЕК – Мілан. Ліга Європи УЄФА 
10.10 Тоттенгем – Ліверпуль. 
Чемпіонат Англії 12.00 АПОЕЛ 
– Боруссія (Д). Ліга Чемпіонів 
УЄФА 13.50 Огляд матчів. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 15.10 Лейпциг 
– Порту. Ліга Чемпіонів УЄФА 
17.00 Олександрія – Верес 
19.00 Боруссія (Д) – Баварія. 
Фінал (2012/2013). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів 
21.20 Світ Прем’єр-Ліги 21.50 
Евертон – Арсенал. Чемпіонат 
Англії 23.50 Спартак – Атлетік. 
1/16 фіналу. Ліга Європи УЄФА 
01.55 Шахтар – Зоря 03.55 
Ліон – ЦСКА. 1/8 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА 

фестиваль

НЕДІЛЯ 24 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, 

00.40, 03.00 Новини
09.30, 11.05, 23.10, 00.10, 

02.00, 04.25 Погода
09.35 Х/ф «Мрія лю-

бові»
11.10 Д/с «Дешевий від-

починок»
12.10 Перший на селі
12.40 Энеида
13.35, 00.15 Д/ц «Гордість 

світу»
14.00 Телепродаж
14.20, 04.30 Фольк-music
15.25 Промінь живий
16.20 Д/ц «Незвичайні 

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

ського мозку»
21.25 з Майклом Щуром
22.15, 01.35 Букоголики
22.40 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком
23.20 Д/ц «Вагасі – япон-

ські смаколики»
01.10 Культурна афіша 

здорової людини
02.10 Д/ц «Смачні історії»
03.25 Интермариум
05.30 #ВУКРАИНЕ

05.00, 12.45 Факти
05.25 Інсайдер
07.20 Т/с «Ніконов і Ко»
09.20 Т/с «Відділ 44»
11.05, 13.00 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
14.55 Х/ф «Похмілля у 

Вегасі»
16.50 Х/ф «Холостяцька 

вечірка-2: З Вегасу у 
Бангкок»

18.45 Факти тижня. 100 
хвилин

20.35 Х/ф «Холостяцька 
вечірка-3»

22.40 Х/ф «Йолопи-
розбійники»

00.20 Х/ф «Сволота»
02.10 Т/с «Морська полі-

ція. Лос-Анджелес»
03.40 Провокатор

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф «Книга життя»
13.30 Чотири весілля
14.30 Серіал «Останній 

москаль»
16.30 Х/ф «Неймовірне 

життя Волтера Мітті»
18.30, 23.00 Країна У
22.00 Одного разу під 

Полтавою
00.30 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенічкіним

01.30 Х/ф «День пере-
можених»

03.10 Віталька
05.50 Корисні підказки

07.00 М/с «Принцеса Сісі»
08.00 «Школа Мері Попінс»
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»

06.05 ВусоЛапоХвіст

07.50 Планета земля

08.55 Все буде смачно!

09.50 Караоке на Майдані

10.50 ЕксперименТИ 16+

12.50 Хата на тата 12+

14.50 Х/ф «Кафе на 

Садовій»

19.00, 01.10 Слідство ве-

дуть екстрасенси 16+

23.00 Я соромлюсь свого 

тіла 18+

07.40 «TiBi Абетка»

07.50 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 Мультфільми

09.00 «Ух ти show»

10.00 «Ух ти show 2»

10.35 Х/ф «Слава»

12.30 «Орел і Решка. 

Ювілейний 2»

00.00 «Вечірній квартал»

01.50 «Бійцівський клуб»

02.40 «Нічне життя»

06.00 Бандитська Одеса
07.40 Органи на експорт
08.40, 04.30 Містична 

Україна
09.30, 20.00 У пошуках 

істини
11.30 Завоювати небо
13.10 Літаки, що змінили 

світ
16.00 Довідник дикої 

природи
18.00 Річкові монстри
22.00 Міста мрій
23.50 Грами та карати
00.40 Ілюзії сучасності

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.10 «ТСН»
07.05, 04.20 «Українські 

сенсації»
08.00 «Сніданок. Ви-

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

ведмідь»
09.50, 10.50, 11.50 «Світ 

навиворіт – 9»
12.55 «Світ навиворіт – 5»
13.45 Х/ф «Хрещена»
17.30, 21.00 Х/ф «Інша 

жінка»
19.30, 05.00 «ТСН-

Тиждень»
22.55 «Ліга сміху 2018»
00.55 «Аргумент кiно»
01.35 «Світське життя 

2018»

05.45 «Мультфільм»
06.25 Х/ф «Мерседес» 

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

Морський сезон»
11.00 «Орел і решка»
13.00 Х/ф «Іграшка»
15.00, 18.00, 21.00 «Чем-

піонат світу з футболу 
FIFA 2018»

17.00 «Велика Гра»
20.00, 01.20 «Подробиці»
23.00 Х/ф «Гра їхнього 

життя»
02.00 «Речдок»

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.20 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»

07.50 Х/ф «Пастка для 
привида»

09.50 Х/ф «Мисливці на 
привидів»

11.50, 01.00 Х/ф «Мис-
ливці на привидів»

14.00 Х/ф «Мисливці на 
привидів»

16.10 Х/ф «Оз: Великий 
та Могутній»

18.50 Х/ф «Аліса в краї-
ні чудес»

21.00 Х/ф «Червона 
Шапочка»

23.00 Х/ф «БайБай-
Мен»

06.00 Джем
07.00 Клуб Суперкниги
07.30 На Часі 18.00 
08.00, 09.00 Новини «На 

Часі». Спецвипуск
08.15, 20.05, 20.50 Як це 

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

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

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

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

Підсумки тижня
22.00 Д/ф «Фіалка 

терору»
23.30 На Часі 18.00. Повтор
00.00 Новини «На Часі». 

Підсумки тижня
00.30 КультУра!
01.00 Джем
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
02.30 Новини «На Часі». 

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

08.00 «Бушидо»
08.45, 09.45 «ДжеДАІ. 

Дайджест»
11.45 Т/с «Полювання на 

Вервольфа»
15.50 Х/ф «Мисливець 

на крокодилів»
17.30 Х/ф «Транс»

2+2 19.25 Х/ф «Цінний 
вантаж»

21.10 Х/ф «Балістика: 
Екс проти Сівер»

23.00 «Змішані єдинобор-
ства. UFC Найкращі бої 
Лоулера та Дос Анхоса »

01.25 «Нове Шалене відео 
по-українськи»

02.40 «Облом.UA.»

НТН

05.45 Х/ф «Весь світ в 
очах твоїх...»

07.00 «Страх у твоєму 
домі»

10.40 Х/ф «Одиночне 
плавання»

12.30 «Щоденник чемпі-
онату світу з футболу 
FIFA 2018»

13.00 «Чемпіонат України 
з шосейно-кільцевих 
перегонів»

14.00 Х/ф «Командос»
17.00 Х/ф «Людина-

оркестр»
18.45 Х/ф «Відпустка за 

власний рахунок»
21.25 Х/ф «Револьвер»
23.35 Х/ф «Планета-

ріум»
01.40 «Речовий доказ»

ЛУЦЬКА ІНСТА-
БАБУСЯ ПІДКОРИЛА 
СТОЛИЧНИЙ ПОДІУМ

Волинянка Алла Рогозіна, відома під 
творчим ніком Степанида Цвіт, стала 

обличчям відомого бренда Schwarzkopf.

Світлинами й відео з вечірки до 120-
річчя модної компанії поділилася донька 
зірки Надія Рогозіна. До слова, саме вона 
майже два роки тому вигадала для мами 
образ яскравої інстаграмної Степаниди 
Цвіт, пише «Таблоїд Волині».

«Я стояла біля подіуму і не могла по-
вірити. Жарт, який ми задумали півтора 
року тому, зажив своїм життям! 120 років 
#Schwarzkopf, а «цвях програми», її феє-

ричний фінал – моя мама! Вона 
стала обличчям рекламної 
кампанії разом з незвичними 
людьми по всьому світу», – 
йдеться у дописі.

Степанида Цвіт за-
кривала найголовні-

ший показ дня на од-
ному подіумі з Натою 
Звєрєвою (PurPur), 
Кароліною Ашіон, 
Катро Заубер та 
Дмитром Діром.

гламур

Фільм «Аліса в країні чудес»

18:50

vorobey.com

06.50 Сьогодні
07.45 Зірковий шлях
08.45 Х/ф «Мільйонер»
10.50 Т/с «Перехрестя»
14.50 Х/ф «Зведені 

сестри»
17.00, 21.00 Т/с «Гра в 

кохання»
19.00 Події тижня з Оле-

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

рною дружиною»
01.50 Телемагазин
03.00 Х/ф «Райський 

куточок»
04.30 Реальна містика

Фестиваль 
середньовічного 
духу «Князівський 

бенкет» цими вихідними 
уже втретє поспіль 
відгримів у Луцьку.

Розпочалося дійство ходою в 
середньовічних костюмах. У ній 
брали участь лицарі з клубу іс-
торичного середньовічного бою 
«Айна Бера», актори театру «ГаРмИ-
дЕр» та Волинського академічного 
обласного українського музично-
драматичного театру ім. Тараса 
Шевченка, ансамбль старовинної та 
народної музики Kings and Beggars. 
Усі ці переодягнені міщани, князі, 
волхви, циганки мандрували від 
Театрального майдану до Замкової 
площі, де й відбувалися потім усі 
гуляння, пише «Таблоїд Волині». Зі 
слів організаторів, такий імпровізо-
ваний З’їзд європейських монархів 
1429 року провели для того, аби 

У ЛУЦЬКУ БЕНКЕТУВАЛИ КНЯЗІ 

лучани знали історію свого міста й 
пишалися ним.

Учасникам фестивалю пропо-
нували чималий вибір вуличної їжі 
та напоїв, готували куліш. Усі охочі 
могли повправлятися у їзді верхи, 
послухати старовинні історії, при-

дбати цікаві сувеніри на ярмарку 
чи сходити на магічний сеанс до во-
рожки з чарівною кулею.

У рамках «Князівського бенке-
ту» відбувався конкурс на найкра-
щий костюм. Прийти та позмагатися 
зголосилося близько 20 учасників. 

Цього року представили найрізно-
манітніші образи: міщан, куртиза-
нок, волхвів тощо. Діти й дорослі 
були в окремих категоріях. Якщо 
наймолодші за перемогу отриму-
вали великих м’яких ведмедів, то 
старші – путівки на двох до Європи.

До слова, наступного року буде 
святкування 590-ї річниці З’їзду єв-
ропейських монархів. Організато-
ри обіцяють влаштувати ще більше 
свято, гуляти близько тижня та пов-
ністю занурити місто в середньовіч-
ну атмосферу.

ричний фі
стала о
кампанії
людьми
йдеться

кр

facebook.com
/nadiiarohozinna

volynnew
s.com
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ПОСПІШАЙТЕ ПРИДБАТИ

335 000 ãðí

дешево і дієво фітотерапіяСОДА, СІЛЬ І КЕФІР – 
ДЛЯ РОСЛИН ТРАВ’ЯНІ ЧАЇ – КОМОРА 

ВІТАМІНІВ
ВІТАМІННИЙ 
НАПІЙ ІЗ ХВОЇ

Фітотерапевти рекомендують 
його за авітамінозу, цинги, запаль-
них і застудних захворювань, після 
тривалих хвороб і операцій, у разі 
виснаження, недокрів’я. Напій ре-
комендують заживати короткими 
курсами (4-5 днів) по 1 скл. на день. 
Між курсами слід робити перерви 
не менш як по два-три дні. 

1 л дрібно посіченої хвої сос-
ни чи ялини, 2,5 скл. холодної 
води, 2 ч. ложки лимонного соку.

Хвою промити і подрібнити но-
жицями. Залити водою, додати ли-
монний сік. Настоювати у темному 
місці 3 дні. Процідити. 

Напій можна приготувати іншим 
способом. 200 г хвої подрібнити й 
ретельно перетерти з такою ж кіль-
кістю води. Додати лимонну кисло-
ту до смаку і півгодини кип’ятити в 
емальованій каструлі під кришкою. 
Залишити на 3 год настоюватися. 
Охолоджений відвар процідити. 
Пити по 0,5-1 скл. на день. Можна 
підсолоджувати медом.  

ЛІСОВИЙ ЧАЙ
Добре впливає на нервову сис-

тему, можна пити щодня.
Трава материнки, сушені листки 

малини, брусниці, іван-чаю, дрібно 
посічена хвоя. 

ЧАЙ ІЗ ЯЛІВЦЮ
Напій активізує роботу внутріш-

ніх органів і залоз внутрішньої се-
креції, наділений протизапальною 

БУДІВНИЦТВО

 Продам у Луцьку котли (газові, твер-
допаливні, електричні), газові колонки, 
конвектори, електричні бойлери, раді-
атори опалення (стальні, алюмінієві, бі-
металічні), циркуляційні насоси і насо-
си для свердловин, обсадні труби для 
свердловин, запірну арматуру і автомати-
ку, 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.

мо, 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 (ро-
бота з кінця травня). Проживання та част-
кове харчування – безплатно. Оплата – 
1 злотий за кг (на початку). Запрошуємо 
працівників із біометричними паспортами 
або з будь-якими візами. Без вікових об-
межень. Допомагаємо у відкритті візи на 9 
місяців. Веземо на місце праці. Виїзд з Но-
воволинська. 097-908-64-46 (Вікторія).

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

ПОСЛУГИ

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

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

РІЗНЕ

 Куплю дрова з різних порід дерев (Луць-
кий, Ківерцівський р-ни). 099-721-53-07, 
068-778-78-37, 099-229-46-92.

 Куплю вовну, шкіри нутрії, бобра та інші. 
097-645-15-54, 095-506-01-64.

 КУПУЄМО ДОРОГО МЕТАЛОБРУХТ чор-
них та кольорових металів: мідь, бронзу, 
свинець. САМОВИВЕЗЕННЯ. Демонтаж та 
порізка. 097-029-95-50, 066-500-63-49.

У продуктовій крамниці 
знайдеться чимало 
корисних товарів для 

боротьби зі шкідниками 
та хворобами городніх 
культур, приготування 
біонастоянок. Досвідчені 
дачники давно й успішно 
застосовують для захисту 
рослин сироватку, молоко, 
гірчицю та багато інших 
безпечних речовин. 

СІЛЬ
Щоб позбутися хрону на дачній 

ділянці, його листя зрізують, а місця 
зрізу посипають сіллю. 

Півсклянки солі розчиняють у 
відрі води й раз за сезон поливають 
цибулю для профілактики борош-
нистої роси і для знищення цибуле-
вої мухи. 

Підживку соляним розчином 
люблять столові буряки. Їх підгодо-
вують двічі: у стадії 4-5 листків і за 
місяць до збору врожаю. Підживку 
готувати дуже просто: 100 г солі на 
10 л води. 

СОДА 
У період дозрівання винограду 

лозу обприскують розчином соди – 
75 г на 10 л води. Така процедура 
захищає від сірої гнилі, а також під-
вищує вміст цукру в ягодах. 

Сода – ефективний засіб проти 
борошнистої роси. Розчин 1 ч. лож-
ки соди в 1 л води застосовують для 
профілактичного обприскування 
огірків. Аґрус і смородину оброб-
ляють комплексним засобом: 1 ст. 
ложка соди, 1 таблетка аспірину, 
1 ч. ложка засобу для миття посуду 
чи рідкого мила, 1 ст. ложка олії на 
4,5 л води. 

Розчином соди (1 ст. ложка на 
10 л води) поливають огірки, щоби 
запобігти дочасному пожовтінню 
листя. 

Щоб позбутися гусені, содою 
посипають капустяні листки. 

ГІРЧИЧНИЙ 
ПОРОШОК

Гірчицю розсипають між рос-
линами, коли їм починають шко-
дити слимаки.

Гірчичний порошок – один із 
компонентів настою проти капус-
тяної тлі. 

Настоянка гірчиці результа-
тивно діє проти шкідників ягідних 
кущів. 100 г порошку заливають 
10 л води і настоюють два дні. 
Проціджують, розбавляють водою 
50:50 і в кожне відро додають 40 г 
рідкого мила. Обприскують ягідні 
кущі на початку літа. 

і сечогінною дією. 
Для приготування чаю знадоб-

ляться по кілька листків чорниці, 
брусниці, дрібно посічена хвою, 3-4 
ягоди ялівцю. Хвою промити, посік-
ти. Всі компоненти покласти в чай-
ник, залити окропом, настоювати 
5-7 хв. Підсолодити медом. 

ЧАЙ «МАГІЯ 
ПОЛІСЬКОГО ЛІСУ»

Напій стимулює і регулює обмін 
речовин, чинить протизапальну і 
сечогінну дію. Прекрасний вітамін-
ний напій. 

Плоди шипшини, листя ожини, 
суниці, смородини, ягоди ялівцю. 

ЧАЙ З МАТЕРИНКОЮ 
І ЯЛІВЦЕМ

Ароматний і оздоровлюваль-
ний напій. Регулює обмін речовин, 
можна пити регулярно. 

Листя смородини і чорниці, тра-
ва материнки, хвоя сосни або яли-
ни, плоди шипшини.

laraltai.ru

 Продаж та доставка будматеріалів у 
Луцьку: цегла червона (рядова), пісок, 
щебінь (різних фракцій), відсів (граніт, ба-
зальт), камінь бутовий, ґрунт на вимощу-
вання, чорнозем. Послуги самоскидами 
ЗІЛ, Volvo. Доставка бортовими платфор-
мами (від 1 до 30 т). 097-187-90-50. 

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, підшип-
ники, пічку ЮМЗ та ін. 066-389-02-25, 
050-088-13-07, 068-907-06-22.

 Продам трактори Т-25, Т-40 АМ у хо-
рошому робочому стані. Доставка в 
межах Волинської області безплатна. 
066-470-91-24, 097-127-72-34.

 Продам трактор Т-25, картоплекомбай-
ни «Анна», «Болько», «Карлик», гноєроз-
кидач, прес, підбирач, картоплекопалку, 
дворядну саджалку, привезені з Польщі. 
066-299-23-28, 097-116-35-35.

Продам трактори Т-16, Т-25, Т-40, 
ЮМЗ-6 АКЛ, причіп тракторний у хоро-
шому стані. Недорого. 096-804-87-33, 
066-380-58-82.

 Куплю трактори Т-16, Т-25, Т-40, ЮМЗ, 
МТЗ в будь-якому стані. 068-738-90-27.

 Продам трактори ЮМЗ  у доброму стані, 
виробництво – Польща. Недорого. Горохів. 
096-162-42-87.

 Продам комбайн для збирання гарбузів, 
трактор МТЗ-82 (мала кабіна), а також за-
сіб проти дротяника. Недорого. Ціна дого-
вірна. 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), 
вільне планування, є підвал. Ціна договір-
на. Власник. 095-205-13-16 (до 21:00).

 Продам цегляний будинок у Луцьку, р-н 
вул. Львівської, металопласт. вікна, утеп-
лений, усі комунікації, газифікована літ-
ня кухня. 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 соток під забудову в с. Цеперів Луць-
кого р-ну (9 км від міста). Є льох, крини-
ця, тимчасівка. Підведено електрику. Ціна 
договірна. 095-077-39-82 (Віта).

 Продам дерев’яний будинок у м. Лю-
бомль, вул. 1 Травня (3 кімн., є літня кух-
ня, гараж, хлів, льох, земельна ділянка 
13 соток). Ціна договірна. 093-008-03-92, 
099-555-94-92.

 Продам землю під забудову: с. Заріч-
чя, Володимир-Волинський р-н, вул. Озер-
на. 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 споруда-
ми в с. Марковичі, Локачинський р-н, зе-
мельна 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 до-
говірна. 096-73-16-855, 099-635-88-75.

РОБОТА

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

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

 На харчове та кондитерське виробни-
цтво потрібні працівники (жінки) для ро-
боти на устаткуванні (з/п від 6 тис. грн за 
15 змін), інженер-механік, водій катего-
рій В, С, змінний слюсар-механік. Навчає-

КЕФІР І СИРОВАТКА
Кисломолочні продукти за-

стосовують для профілактики і 
боротьби з патогенними грибко-
вими захворюваннями.  

Кефіром обприскують листя 
огірків, щоб призупинити пожов-
тіння. 2 л кефіру розбавляють у 
відрі води. 

Для профілактики фітофтори 
томати обприскують наступним 
розчином: 0,5 л кефіру, 1 скл. 
пепсі-коли на відро води. У червні 
помідори рекомендують обприс-
кувати розчином кефіру навпіл із 
водою. 

1 л кефіру розбавляють у відрі 
води і підживлюють дорослі кущі 
помідорів. 

До слова, у всіх згаданих ре-
цептах кефір можна замінити си-
роваткою. 

МОЛОКО
Несправжню борошнисту 

росу на огірках можна вивести, 
обприскуючи листя розчином із 
9 л води, 1 л знежиреного молока 
і 10-12 крапель йоду. 

Суміш із 20 г господарського 
мила, 1 л молока і 30 крапель йоду 
на 10 л води допоможе запобігти 
дочасному пожовтінню огірків. 

КОКА-КОЛА І ПЕПСІ
На кока-колу, налиту в негли-

бокі, прикопані в землю посуди-
ни, сповзаються слимаки, як на 
приманку. 

Деякі дачники стверджують, 
що обприскування ягідних кущів 
колою позбавить від нашестя тлі. 

dachavrem
ya.ru

Слимаки бояться гірчиці

Пити фіточаї і 
приємно, і корисно



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

ЖИТТЯ18 www.volynnews.com

Ви не можете навчити людину чогось, ви можете лише допомогти їй знайти це у собі. 
Галілео Галілей
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  Ольга ШЕРШЕНЬ
Луцьк

практична психологія

Щоб дитина 
виросла 
успішною і 

самодостатньою, ї ї 
треба сприймати такою, 
якою вона є, помічати ї ї 
характер, особливості, 
способи поведінки й не 
намагатися переробити 
ї ї на краще. Не менш 
важливими є стосунки 
між подружжям, а 
також власна реалізація 
кожного з партнерів, 
пояснює дитячий 
психолог, гештальт-
терапевт, спеціаліст 
громадської організації 
«Центр психології та 
психотерапії» Віта 
Ковальчук.

КОЛИ ПОРА 
ЗВЕРНУТИСЯ ДО 
ПСИХОЛОГА?

Усе залежить від віку дитини та 
від обставин. Насторожити дорос-
лих мають:

• безпричинні зміни в поведінці 
(дитина стала замкнутою, мовчаз-
ною або ж плаче і не говорить чому, 
перестала хотіти ходити в школу чи 
садочок);

• зміни в найближчому оточенні 
дитини (розлучення батьків, хворо-
ба або смерть когось із рідних);

• травматичні, стресові події, 
тобто такі, під час яких була загро-
за здоров’ю та життю (наприклад, 
ДТП, ситуації насилля чи загрози 
насилля – емоційного, фізичного, 
сексуального);

• надмірна агресивність, яка 
впливає на будування стосунків (із 
батьками, сестрами, братами, друзя-
ми, однокласниками), невміння дава-
ти раду імпульсам вираження злості;

• сором’язливість, замкнутість, 
скутість, які заважають соціалізації;

• психосоматичні вияви, коли піс-
ля медичного обстеження не знай-
дено фізіологічних причин, або ж це 
паралельні симптоми (наприклад, 
нервові тики, енурез, постійні ГРВІ);

• страхи;
• вікові кризи, коли відбуваєть-

ся перебудова дитячо-батьківських 
стосунків (найчастіше це стосується 
підліткового віку, але й період істе-
рик у трирічок також минає непрос-
то, а в дітей 6-7 років – період соціа-
лізації).

КОЛИ ЯЙЦЕ 
РОЗУМНІШЕ ЗА КУРКУ 

Розвиток технологій спричинив 
багато змін у суспільстві, спровоку-
вавши утворення великого розриву 
між поколіннями. Наприклад, чого 
раніше міг навчити першокласник 
свою бабусю? Сьогодні ж він по-
яснить їй, як користуватися Viber. 
Сучасні діти частину вільного часу 
присвячують комп’ютерним іграм 
і соціальним мережам. Це частина 
сьогодення, і її годі відокремити. 
Але й тут можливі точки дотику – 
потрібно обговорювати захоплен-
ня та разом бавитися. Це справді 
зближує. Можна підбирати розви-
вальні, стратегічні, логічні ігри з ці-
кавими сюжетами. Поширена дум-
ка, що агресивними діти стають 
через вплив ігор. Так, виснаження 
та прос та втома через напружен-
ня й концентрацію уваги протягом 
тривалого часу перед монітором 
можливі. Це батькам потрібно 
контролювати. Не варто очікувати 
від 7-10-річної дитини, що вона са-
мостійно зупиниться. Таке теж трап-
ляється, але це радше виняток.

ПЕРЕБУВАННЯ З 
ҐАДЖЕТАМИ МАЄ 
БУТИ ДОЗОВАНИМ

Потрібно заздалегідь обговори-
ти час, який ви дозволяєте дитині 
проводити за комп’ютером, конт-
ролювати це і бути послідовними. І 
неодмінно пропонувати альтерна-
тиву: більше проводити часу разом, 
спілкуватися, гратися, гуляти. Дитина 
сама себе чимось іншим не  займе. 
Якщо вона була привчена до ґадже-
тів, то для відновлення зацікавлен-
ня  іншими речами їй потрібен час, 
а також підтримка батьків. Налаш-
туйтеся, що ви будете додатково за-
трачати свої ресурси (час, емоційну 
витримку) щонайменше два тижні. 

З ГУРТКАМИ ГОЛОВНЕ 
– НЕ ПЕРЕСТАРАТИСЯ

Сьогодні модно бути успішним, 
відвідувати багато гуртків, шкіл і 
ще й ходити, наприклад, до театру. 
Графік у дітей дуже інтенсивний, і 
в ньому вкрай мало часу для «пе-
ретравлення» отриманого досвіду. 
Окрім того, потік інформації наси-
чений, а темп життя дуже швидкий. 
Емоційно не всі діти можуть із цим 
впоратися, вони на рівні темпера-
менту та нервової системи влашто-
вані інакше, їм потрібно більше часу 
для відпочинку та, наприклад, ігор. 
Якщо не розуміти цього, натомість 
постійно вимагати чогось від дити-
ни, це може призвести до агресив-
ного спротиву чи психосоматичних 
виявів, коли для того, щоб відпочи-
ти, потрібно захворіти. 

А егоїстичними діти можуть 
стати тоді, коли в родині все обер-
тається навколо них. Сьогодні ма-
ятник виховання колихнувся в бік, 
коли дитячі потреби та їхній емо-
ційний світ стали головними в ро-
дині. Батьки стали більше розуміти 
причини виникнення емоційних 
травм, і це добре, але ж і про себе 
потрібно не забувати. Ще років 20 
тому було заведено тільки «наго-
дувати, полікувати, попрати», тоб-
то ставлення до батьківства було 
більш функціональним. Золота се-
редина – в поєднанні: коли батьки 
забезпечують дитину та емоційно 
включаються в її життя, одночасно 
для них не менш важливі стосунки в 
парі (між чоловіком і дружиною) та 
власна реалізація. 

У БАТЬКІВ ТЕЖ 
БУВАЮТЬ ПРОБЛЕМИ 

Проблема дотримання слова, 
іншими словами – проблема послі-
довності. Найчастіше вона виявля-
ється у вигляді покарання, заборо-
ни, а потім дозволеності.

Проблема пошуку спільної мови 
у процесі виховання між татом і ма-
мою. У такому випадку дитина рос-
те в подвійних стандартах, коли в 
тата й мами різні вимоги, а ще їй 
доводиться маніпулювати та ство-
рювати секрети з одним із батьків. 
Про знаходження однієї лінії пове-
дінки вони можуть домовитися на 
батьківській консультації чи на кон-
сультації пари.

Невміння чи неможливість да-
вати раду різним дитячим емоціям, 
наприклад, злості, суму чи відчаю. А 
також своїм емоціям, які в афектив-
ному вигляді виявляються у формі 
побиття ременем.

Складні періоди сепарації, коли 
дитина відділяється від батьків. У 
цей час досить важко буває від-
пустити від себе чадо й доводиться 
стикатися зі своїми переживаннями 
самотності.

КАРАТИ НЕ МОЖНА 
ПОМИЛУВАТИ

Дитина має розуміти правила, 
які є в родині, і «що їй за це буде». 
У такому випадку покарання – це 
елемент виховання. Але дитина має 
чітко розуміти (для цього це про-
говорюють батьки), які це правила 
і за що саме її покарано. Звичайно, 
покарання має бути об’єктивним і 
продуманим заздалегідь. Із досві-
ду, найчастіше це заборона пере-
гляду телевізора чи користування 
комп’ютером. І дитина має також 
розуміти, коли воно закінчиться. Не 
варто карати їжею (наприклад, за-
бороною солодкого) чи відбиран-
ням кишенькових грошей. І окремо 
наголошу: бити не можна.

МЕТОДИ ПРОТИ 
ІСТЕРИК

Істерики найчастіше характерні 
для віку до п’яти років. Якщо дитя-
ча психіка перевантажена (насиче-
ний подіями день, багато вражень, 
нові люди), то істерика – це спосіб 
емоційно звільнитися від такого на-
вантаження. Потрібно залишатися з 

дитиною, не кричати і не бити. Якщо 
є подразник, варто забрати малюка 
в інше місце. 

Є й інший варіант, коли істе-
рика – це спосіб комунікації, і ди-
тина просто не навчена робити 
по-іншому. Перевірити це просто: 
якщо вона заспокоюється після 
отриманого, то це, найімовірніше, 
маніпуляційна істерика. Цей спосіб 
зберігся з того періоду (орієнтовно 
рік), коли дитина не вміла говори-
ти, а про свої потреби (в їжі, любо-
ві, обіймах, фізичному комфорті) 
давала знати через плач. Потрібно 
переучувати її та просити говорити 
словами. Фраза «не розумію, ска-
жи словами» поступово переведе 
малечу в інший спосіб взаємодії. 
Ще важливо не відштовхувати, а 
допомагати їй впоратися. І варто 
пам’ятати про послідовність дій та 
вміння сказати «ні», інакше ниття 
стане продовженням цієї звички.

ЖИТИ РАЗОМ ЗАРАДИ 
ДИТИНИ – НЕ ВИХІД

Якщо батьки віддалилися одне 
від одного, але живуть разом, ди-
тина росте з постійним почуттям 
провини за те, що її тато й мама 
нещасливі та заради неї терплять 
одне одного. Особливо, коли сину 
чи доньці про це неодноразово 
наголошують. І дитина бачить, що 
терпіти та бути нещасливим – це 
нормально. Ненавидіти свого 
партнера, але продовжувати з ним 
жити – це нормально. Брати на себе 
відповідальність і змінювати сто-
сунки – це страшно. Жертвувати 
своїм життям – це нормально. Це, 
звісно, дещо згущені фарби, але 
зміст такий. І для дитини набагато 
важливіше, коли вона бачить досвід 
домовленості й поваги одне до од-
ного – і коли батьки живуть у парі, і 
коли вони розлучені. 

БАТЬКИ МАЮТЬ БУТИ 
МУДРИМИ 

У будь-якому випадку розлучен-
ня – стресова ситуація для дитини, 
але рівень цього стресу залежить 
від батьків. Дуже часто провину за 
їхнє розлучення діти можуть взяти 
на себе. У цей час важливо:

• пояснювати дитині те, що від-
бувається;

• підбирати прості слова від-

повідно до її віку, наприклад, «ми 
розлучаємося, бо нам важко жити 
разом»;

• говорити про любов до дитини 
та про те, що в неї завжди будуть 
тато й мама, незалежно від того, чи 
живуть вони разом;

• говорити про те, що дитина ні 
в чому не винна і ви розлучаєтеся 
не через неї;

• пояснити, як саме зміниться 
її життя (як часто будуть бачитися, 
хто заводитиме на тренування, як 
будуть проводити вихідні тощо), це 
поступово знизить тривогу дити-
ни й допоможе їй адаптуватися до 
змін;

• стежити за собою та не втягу-
вати дитину в суперечки, які стосу-
ються розлучення;

• налагодити спілкування на-
пряму (листування, телефонні роз-
мови);

• розуміти, що швидко все не 
відбудеться, на адаптацію потрібен 
приблизно рік.

ТАТО НА ВИХІДНИЙ
Звичайно, більше навантажен-

ня припадає на того, хто залишаєть-
ся з дитиною. У нашому суспільстві 
це найчастіше мама. І шкода, якщо 
вона не отримує достатньої під-
тримки в будь-якому вигляді. При 
цьому важливо уникати негативних 
висловлювань про тата. Особливо 
болючі для дітей фрази типу «ти 
такий/така, як твій тато», «ти схо-
жий/схожа на тата», «от він теж так 
робив». Це відштовхування дитини, 
неприйняття її. При тому, що вона 
не винна й батьків собі не обирає, 
а тато – її родина, частина її самої, 
якщо ж цю частину не сприймають, 
то виникає відчуття покинутості, 
непотрібності, самотності. І у ви-
падках, коли тато рідко приходить, 
слова «мені шкода, що тато так ро-
бить», принесуть більше підтримки, 
ніж звинувачення на адресу колиш-
нього чоловіка. 

Не потрібно дитину інваліди-
зувати через те, що її батьки роз-
лучилися. Вона, наприклад, може, 
спостерігаючи, добирати чоловічий 
образ від різних людей: від тренера, 
вчителя, дідуся, дядька, хресного. І 
не почуватися якоюсь особливо не-
щасною.

ДИТЯЧІ РЕВНОЩІ – 
НОРМАЛЬНЕ ЯВИЩЕ

Дитині треба заздалегідь роз-
повідати, що в неї буде братик чи 
сестричка. Не варто запитувати, чи 
вона хоче братика чи сестричку, 
адже це від неї не залежить. Треба 
розповідати про те, як зміниться 
життя, попереджати, що мама біль-
ше уваги приділятиме новонаро-
дженому. Дуже добре, коли в цей 
час хтось із близьких у родині почи-
нає більше уваги приділяти старшій 
дитині або є няня.

Дитячі ревнощі – це нормальне 
явище. Немає провини дитини в 
тому, що в неї виникають такі почут-
тя. Мова про те, що батькам потріб-
но бути до цього готовими. Дитина 
в цей час може відчувати злість, 
образу, самотність. На ці моменти 
потрібно звертати увагу, аби допо-
могти малечі швидше адаптувати-
ся. Якщо йдеться про речі (іграш-
ки, стільчик для годування тощо), 
які старша дитина знає, пам’ятає 
про них, то потрібно запитувати, 
чи можна їх віддати братику чи се-
стричці. Якщо не дозволяє – не вар-
то віддавати. Також треба зважати 
на те, що старша дитина має право 
на свій простір, де зможе, наприк-
лад, спокійно погратися.

Основне, хай як банально це 
звучить, – любити дитину. Залюбити 
малюка годі. Скільки хочеться обій-
мати – обіймайте, скільки хочеться 
цілувати – цілуйте. Хіба дитина сама 
скаже, що досить. Розпестити її в 
цьому плані неможливо.

НЕДОЛЮБЛЕНІ ДІТИ НЕ 
БУВАЮТЬ УСПІШНИМИ

foto-elf.ru

Не шкодуйте своїм дітям любові

Віта Ковальчук
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Посередня людина говорить. Хороша людина пояснює. Чудова людина демонструє. 
Видатна людина надихає інших. Харві Маккей
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  Наталія ЛЕГКА
Старовижівський район

  Дарина ГОГОДЗА
Маневицький район

самородок

се ля ві дари природи

І ЖУРИТЬСЯ СКРИПКА В 
ЧОТИРИ ПЕЧАЛЬНІ СТРУНИ

ПОДАРУНКИ 
КУРОРТНОГО 
РОМАНУ

Колись майже в 
кожному поліському 
селі був свій 

скрипаль, бо ж жодні 
весілля, хрестини чи 
звичайні вечорниці не 
обходилися без музики. 
Про такі інструменти, як 
нині, магнітофони або 
інші технічні прилади, що 
можуть відтворювати 
музику, люди й не 
здогадувалися. Мелодії 
народжувалися в душі, 
тому і звучали щемливо.

– У сусідніх Шкробах колись 
було аж чотири такі музиканти: Іван 
Міліщук, Іван Ромах, Іван Михале-
вич, забув ім’я одного, згадується 
лише прізвище Кіндер, – розпові-
дає Яків Іллюк із Синового. – У на-
шому – Омелян Михалевич. Трішки 
награвав для себе й мій батько. І 
коли я дивився на той інструмент, 
то дуже хотілося мати власний та 
навчитися на ньому грати. Купити 
скрипку було нереально, тому, ви-
пасаючи худобу, а було мені тоді 
років з дванадцять, вирішив зроби-
ти її самотужки. Знайшов кленову 
дошку і вирізав з неї нижню деку, 

  Марта ЮЛАНТОВА

У вісімнадцять я 
скептично сприймала 

слова, що у 30 років 
жінка твердо знає, чого 
хоче. Себе уявляла в 
такому віці поважною 
заміжньою матроною з 
двома дітьми шкільного 
віку. Але склалося 
інакше. 

Спочатку треба було закін-
чити університет, потім – аспі-
рантуру, далі – здобути автори-
тет серед колег... Непомітно для 
себе я стала 30-літньою старою 
дівою. Правда, з квартирою і ма-
шиною, але без чоловіка й дітей. 
Відсвяткувавши цю круглу дату 
в товаристві кота (найближчі 
подруги відпочивали на морях, 
а я працювала в приймальній 
комісії), твердо усвідомила: 
хочу народити дитину! Пер-
спектива вдалого заміжжя мені 
не усміхалася, а стати мамою 
можна і без штампа в паспорті. 
З того вечора у мене з’явилося 
відчуття, ніби омріяний малюк 
уже перебуває в мені. Я просто 
сяяла від щастя, тому колеги по-
чали делікатно цікавитися, чи я 
не закохалася.

– Так, і до того ж взаємно, – 
загадково відповідала я.        

Однак реалізацію заповіт-
ної мрії стримувала суттєва 
обставина – хто буде батьком 
майбутньої дитини? Штучне за-
пліднення якось насторожува-
ло, вагітніти від чоловіка, який 
живе зі мною в одному місті, теж 
не хотілося... Вирішила поїхати 
на море у розпал оксамитового 
сезону і там закрутити любов, 
щоби біологічний батько навіть 
не здогадувався про існування 
дитини.

Ще вдома визначилася: це 
має бути випадкове знайом-
ство, приємне для душі й тіла, 
необтяжливе, без душевних 
травм. Маючи конкретну мету, 
я запустила весь механізм жіно-
чих хитрощів – кокетувала, жар-
тувала, демонструвала стрункі 
ноги. Уже за три дні я мала з 
кого вибирати. Зупинилася на 

насправді ж у кожної звук свій.
Незважаючи на поважний вік – 

вісімдесят шість років – Яків Іллюк 
залишається активним учасником 
сільської художньої самодіяльнос-
ті. Чи то концерт у Синовому, чи 
якесь районне свято – улюблений 
інструмент завжди з маестро. Воло-
димир Калачук з баяном, Яків Іллюк 

зі скрипкою – дует, якому гаряче 
аплодують глядачі. Колись незмін-
ними супутниками скрипаля були 
гармоніст Федір Лябук і барабан-
щик Микола Савенюк, та, на жаль, 
товаришів уже немає серед живих. 
Минуло кілька років, як не стало й 
дружини Клавдії Сергіївни, яка та-
кож брала участь у мистецькому 

цілком пристойному варіанті: 
інтелігентний, витриманий, стар-
ший лише на два роки. Одне сло-
во, сталося те, що мало статися. 
Ми не обмінювалися адресами й 
телефонами, роз’їхалися – і все.

Через кілька тижнів я зрозу-
міла, що вагітна. Це були найщас-
ливіші дев’ять місяців чекання у 
моєму житті. На початку літа наро-
дилася Даринка. Я жодного разу 
не нарікала на недоспані ночі й 
дитячі хвороби, бо мене перепов-
нювало відчуття материнського 
щастя. Коли брала на руки доню, 
думала: «Невже вона була в мені? 
Невже я змогла?».

Але через чотири роки доля 
піднесла мені ще один сюрприз. 
Коли вибирала Дарині подарунок 
у ЦУМі, до мене озвався незна-
йомий чоловік. Як підняла голо-
ву, мало не знепритомніла: поряд 
стояв Олег, біологічний батько 
Дарини! 

– А я тебе не забув, от приїхав 
у ваше місто на стажування і за-
програмував нашу зустріч, – тепло 
усміхався він. – Кудись сходимо 
увечері? Я бачу, ти без обручки...

– Мені треба забрати доньку 

з дитсадка, – різко відповіла я, 
адже ця зустріч ніяк не входила в 
мої плани.

– Ну, то запроси мене у гості. 
Я люблю дітей, – не відступав чо-
ловік.

Виходу в мене не було, бо я і 
так запізнювалася в садочок. Тож 
пішли обоє. Коли Олег побачив 
Дарину, змінився на обличчі. Вже 
у квартирі попросив переглянути 
її дитячі фото, а потім почав роз-
мову зі мною.

– Ти можеш бути надеманси-
пованою жінкою, але дитині по-
трібна повноцінна сім’я. Навіть 
не намагайся доводити, що це не 
моя донька. Я буду з нею спілкува-
тися і допомагати матеріально, – 
заявив Олег.

Виявилося, що за десять років 
подружнього життя вони з дру-
жиною так і не дочекалися попов-
нення родини. Саме тому Олег 
вирішив розлучитися і жити з 
нами. Його дружина приїжджала, 
влаштовувала скандали, але ні-
чого змінити не змогла. Олег став 
чудовим батьком та чоловіком. 
Ми вже півроку разом і плануємо 
подарувати Дарині братика. 

astroguide.ru
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аталія Легка

Народний скрипаль Яків Іллюк  

житті села. 
 – Ми з нею прожили в любові 

та злагоді чудових п’ятдесят сім ро-
ків подружнього життя, – ділиться 
сокровенним мій співрозмовник. 
– Виховали двох дітей, діждали 
п’ятьох правнуків, вчителювали в 
одному педагогічному колективі. 
Пам’ятаю, як зводили власний дім, 
рано-вранці, до початку уроків їз-
дили в сусіднє село Буцин, брали на 
цегельному заводі ще гарячу цеглу 
прямісінько з печі, привозили до-
дому, розвантажували і встигали на 
роботу.

При згадці про дружину його 
погляд стає сумним, на очі набіга-
ють сльози, та Яків Іванович не на-
магається їх приховати. То ось чому 
так печально звучить нині його 
скрипка!

 – Коли Клавдії Сергіївни не ста-
ло, почав виливати душу на папері, 
писати вірші, – зізнається скрипаль. 
– Ось, – розгортає блокнот у вигляді 
книжечки, – невістка його привез-
ла, каже, щоб мав де записати свої 
поетичні думки.

А там – ціла скарбниця віршова-
них рядків, багато з яких присвяче-
ні рідному селу Синовому.

Я слухала скрипку, що плакала 
в руках старого скрипаля, і шкоду-
вала, як мало залишилося в наших 
селах таких простих, талановитих, 
самобутніх музикантів! Як швидко 
закінчується їхня епоха!

Важливим напрямком 
діяльності держлісгоспів 

Волині є розвиток 
бджільництва. Як повідомляє 
Волинське ОУЛМГ, у ДП 
«Маневицьке ЛГ» є дві 
пасіки – у Ново-Червищанському 
та Соф’янівському лісництвах, 
де заготовляють цілющий 
лісовий мед.

Ново-Червищанське лісництво 
налічує 20 бджолосімей, а Соф’янів-
ське  утримує 54. В одній бджолосім’ї 
налічується від 80 до 120 тисяч осо-
бин. Це матка, трутні та робочі бджо-
ли. Матка відповідає за репродуктив-
ну роль вулика, трутні являють собою 
чоловічу половину населення роди-
ни комах, а робочі бджоли виконують 
усю роботу у вулику – від збору нек-
тару, його переробки до стану меду, 
прибирання, догляду за майбутнім 
потомством.

На пасіках лісгоспу вже розпоча-
ли викачування меду. Різноманіття лі-
сових трав та цвіту дерев забезпечує 
хороший медозбір. Медовий сезон 
розпочинається навесні та триває до 
осені. У травні, червні й серпні збира-

У ПОЛІСЬКИХ ЛІСАХ 
ЗАГОТОВЛЯЮТЬ 
ЦІЛЮЩИЙ МЕД

ють з вуликів мед. А вже на початку 
вересня пасіки готують до зими.

На пасіці у Соф’янівському лісни-
цтві працює В’ячеслав Оксенюк, саме 
він відповідає за медозбір у цьому 
лісництві.

– Вулик – це маленька держава. 
Кожна бджола, яка народжується, 
розпочинає діяльність із вигодову-
вання личинок. Коли вона підростає, 
то може робити стільники, а через 
деякий час летіти по нектар. Радіус 
польоту бджіл – три кілометри, а рій 
може відлетіти від вулика на понад 
10 кілометрів. Ще є у вулику охоро-
на, яка стоїть нерухомо і стежить, аби 
жодна бджола із сусіднього вулика не 
влетіла до їхнього. Є бджоли, які пе-
ребувають завжди з маткою, вони її 
доглядають, чистять, годують. Матка 
виконує дуже велику роботу у вули-
ку. За один літній день вона відкладає 
півтори-дві тисячі яєць. Є й такі бджо-
ли, які збирають пилок, а інші – про-
поліс, – розповідає В’ячеслав.

Лісовий мед має цілющі та смако-
ві властивості, він екологічно чистий 
та містить багато різнотрав’я. Фахівці 
відносять цей солодкий продукт до 
елітних сортів. Регулярне вживання 
такого меду сприяє позбавленню від 
багатьох недуг і зміцненню здоров’я. 
Він підвищує рівень гемоглобіну, доб-
ре впливає на роботу кровоносної, 
нервової, травної, імунної систем. 
Лісовий мед є антибактеріальним, 
протизапальним та противірусним 
засобом.

Але саме травневий мед вважа-
ється найкориснішим, тому що бджо-
ли збирають пилок із кульбаби, мати-
й-мачухи, верби. Він зцілює організм. 
Цей бджолиний продукт має незви-
чайний смак. Для збираня нектару 
комахи використовують лісові угіддя, 
де є багато духмяних конвалій, смач-
них суниць, малини, чорниці.

Лісова пасіка – місце з особливою 
аурою, де немає поспіху і суєти. Там 
працюють добрі та щирі люди, адже 
бджоли ніколи не підпускають до сво-
їх домівок тих, у кого злі помисли.

верхню зробив із сосни, бо вже на 
той час знав, що для цього годиться 
матеріал із густою текстурою. Там 
же, на пасовищі, навчився й грати.

Полька, оберечок, оберек, 
краков’як – ці та інші народні танці, 
такі популярні в часи наших праді-
дів, добре знайомі Якову Івановичу. 
Шкодує, що сучасна молодь їх не 
відає. Так і втратиться незабаром 
українська автентична спадщина. 
Переймав мелодії здебільшого на 
весіллях. А скільки разів виконував, 
коли завідував сільським клубом, 
коли працював у місцевій школі 
вчителем!

 – Колись у Новій Волі довелося 
грати на весіллі з циганом, – згадує 
Яків Іванович. – Як побачив у нього 
в руках скрипку, від якої дух пере-
хопило, не мав спокою, поки-таки 
не вмовив рома обміняти її на свою, 
звичайно ж, з доплатою. Ще одну 
привіз із Мінська. Ось вона.

Музикант виймає із футляра 
свою красуню – оживають чотири 
печальні струни. 

– Тембр будь-якої скрипки схо-
жий з людським голосом, – каже 
Яків Іванович. – Це тільки так зда-
ється, що звучать вони однаково, 

lis.volyn.ua

Лісовий мед належить 
до елітних сортів

Їхала до моря по дитину, а знайшла ще й судженого
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ПЕРЕМОГИ ВОЛИНЯН 
МИНУЛОГО ТИЖНЯ

КУЛЬОВА СТРІЛЬБА. На чемпіо-
наті України з кульової стрільби серед 
спортсменів з вадами слуху у Львові  
волиняни здобули сім золотих медалей, 
два срібла та бронзу. Окрім цього, лу-
чанин Олександр Колодій став найкра-
щим спортсменом змагань, адже здобув 
п’ять золотих медалей.

Заслужений тренер України Олек-
сандр Платонов, який тренує наших 
спортсменів, розповів про їхні перемоги.

У стрільбі з пістолетів серед жінок 
майстер спорту України Наталія Дими-
трашко здобула срібну та бронзову на-
городи. Ще два золота й одне срібло по-
клала в скарбничку волинської команди 
у стрільбі з гвинтівки майстер спорту 
України міжнародного класу Світлана 
Яценко.

Заслужений майстер спорту Укра-
їни Олександр Колодій переміг у всіх 
вправах зі стрільби із спортивних пісто-
летів та став найкращим спортсменом 
чемпіо нату.

КАНОЕ. Волиняни допомогли збір-
ній України з веслування на байдарках 
і каное виграти срібну та бронзову ме-
далі на чемпіонаті Європи в Белграді. 
Чоловіча каное-четвірка у складі Андрія 
Рибачка, Юрія Вандюка, Олега Боровика 
та Олександра Сівкова завоювала сріб-
ло на дистанції 500 м. Золото у росіян, а 
третє місце посіла польська збірна. Ри-
бачок та Вандюк – спортсмени з Волині, 
учні Волинської обласної ШВСМ. Могла 
здобути медаль і ще одна волинська 
спортсменка, учасниця Олімпійських 
ігор Марія Повх. Байдарочниці у складі 
Марії Повх, Анастасії Тодорової, Марії 
Кічасової та Інни Грищун на дистанції 
500 м стали четвертими. 

ГАНДБОЛ. У київському гідропарку 
відбувся  Чемпіонат України з пляжного 
гандболу сезону 2018. Наш регіон пред-
ставляли луцька «Волинь» та місто Но-
воволинськ.  Обидві команди дісталися 
півфіналів. Там нововолинці обіграли у 
серії пенальті чинного чемпіона країни 
южненський «Портовик» 2:1, а лучани 
також в серії гандбольних пенальті взя-
ли гору над Броварами.

У фіналі зіграли дві волинські ко-
манди. Перемогли лучани з рахунком 
2:1, тож золоті медалі чемпіонату країни 
з пляжного гандболу повернулися на 
Волинь.

Двох луцьких гандболістів визнали 
найкращими на турнірі. Микола Шнит 
став найкращим захисником, а Максим 
Олексюк – найкращим бомбардиром.

ГІМНАСТИКА. Дві золоті, дві срібні 
та сім бронзових медалей привезли юні 
волинські гімнастки зі всеукраїнської 
першості, яка тривала у Запоріжжі. На 
всеукраїнські змагання «Літня Феєрія» 
приїхали 23 команди з Києва, Запоріж-
жя, Мелітополя, Одеси, Вінниці, Василь-
кова, Дніпра, Лозової, Херсона, Вишго-
рода, Южного, Кривого Рогу та команда 
з Італії.

Перше місце в Запоріжжі здобула 
п’ятирічна Христина Галуза у вправі без 
предмета, друге і третє – Дарина Вічел-
ковська й Діана Карпюк у цьому ж виді. 
Восьмирічна Вікторія Дорофєєва вигра-
ла змагання з обручем і м’ячем. 

Для того щоб отримати досвід, стар-
ші гімнастки з Волині залишилися в За-
поріжжі на майстер-клас однієї з провід-
них українських спортсменок Вікторії 
Мазур. 

додому – з медалями

  Вадим ПАНАФІДІН
Луцьк

мистецтво миру

гра чи здоров’я?

спорт поза політикою?

АТОВЕЦЬ З ВОЛИНІ: «АЙКІДО – 
ШЛЯХ МИРНОГО ВОЇНА»

Волинянин Богдан 
Лащ із 2014-го 
боронить цілісність 

нашої держави, він 
знайшов себе в умінні 
поєднувати спокій, 
гармонію та енергію 
японського бойового 
мистецтва айкідо. Богдан 
розповів про шлях 
мирного воїна й про те, як 
він свій досвід передає 
дітям.

...Коли розпочалася війна на 
Донбасі, у 28-річного волинянина 
не було жодних сумнівів. «Хоч в 
армії я не служив, але в спецпід-
розділ «Світязь» пішов, коли по-
чалася анексія Криму. У підрозділі 
я з перших днів. Пригадую, коли 
поїхали в Іловайськ, була команда 
із 40 чоловіків, тоді 30 вирушили 
на завдання, а 10, серед яких був 
і я, лишилися на базі. Семеро на-
ших побратимів загинули... Хоча 
ми й не були в тому пеклі, але і в 
нас було неспокійно – обстрілю-
вали з мінометів. Звісно, в Луцьку 
проходили хорошу фізичну та тех-
нічну підготовку, але в реальному 
бою все по-іншому, треба швидко 
орієнтуватися, ухвалювати пра-
вильні рішення та зберігати спо-
кій, адже паніка може вартувати 
життя. До цього нас дуже добре 
готував командир Олександр Фа-
цевич», – розповідає Богдан.

Зберігати спокій та рівновагу 

handball.net.ua

Пляжний гандбол – це видовищно

ЕФЕКТ КАРІУСА, 
АБО ЯК МОЖУТЬ ЗМІНИТИСЯ 
МЕДИЧНІ ПРАВИЛА В ФУТБОЛІ

ЗАКАРПАТСЬКІ УГОРЦІ ВИГРАЛИ 
КУБОК СВІТУ СЕРЕД «СЄПАРІВ»

Айкідо – це шлях мирного 
воїна, який вчить діяти там, 
де це потрібно, і водночас не 
нести в собі агресію

Федерація футболу України 
з’ясовуватиме ситуацію з участю 
збірної угорців Закарпаття в 
Кубку світу серед невизнаних 
територій. ФФУ вже звернулася до 
правоохоронців, щоб ті перевірили 
гравців і тренерів «Карпатальї» щодо 
пропаганди сепаратизму.

Збірна угорців Закарпаття не просто взяла 
участь, а виграла так званий Кубок світу-2018 в 
Англії, який відбувався під егідою ConIFA (Кон-
федерація незалежних футбольних асоціацій). 
У фіналі угорці за пенальті обіграли Північний 
Кіпр (0:0, з пен. 3:2).

на війні допомагало айкідо. Коли 
триває тренування, забуваєш, де 
перебуваєш, що можуть стріля-
ти, всі турботи відходять, розум 
стає світлим, приходять спокій та 
самоконтроль. У випадку екстре-
мальної ситуації айкідо допомагає 
зберігати спокій та чітко викону-
вати роботу.

Тому навіть у відрядженнях 
Богдан намагався тренуватися. У 
Костянтинівці він знайшов спор-
тивний клуб, познайомився з міс-
цевими айкідоками і в перервах 
між нарядами тренувався з ними.

У спорт Лащ прийшов у 2007 

  Іван БОГДАНОВИЧ

Ситуація з Лорісом 
Каріусом у фіналі Ліги 

чемпіонів може призвести 
до невеликої революції в 
сучасному футболі. Отож, 
у фіналі Ліги чемпіонів 
німецький голкіпер 
«Ліверпуля» отримав струс 
мозку після удару ліктем 
від Серхіо Рамоса. До 
медиків він не звернувся, 
в динаміці матчу ніхто 
з лікарів не побачив 
небезпеки у цьому 
моменті, а остаточний 
діагноз йому поставили 
через вісім днів після 
фіналу.

Струс мозку – одна з найне-
безпечніших травм для спортс-
менів. Вона може призвести до 
невиправних наслідків. Серед ко-
лишніх гравців НХЛ, наприклад, 
поширені депресії і навіть само-
губства внаслідок струсів мозку.

УЄФА планує спочатку реко-
мендаційно, а потім, можливо, як 
обов’язок медиків команд ввести 
перегляд потенційно небезпеч-
них моментів матчу на планшеті 
просто на лавці запасних.

До речі, така практика поши-
рена в англійській Прем’єр-лізі з 

2016 року. Медики англійських 
команд стежать за матчем не тіль-
ки наживо, а й переглядають по-
втори моментів, у яких може бути 
підозра на травму голови.

Якщо лікарі визнають, що є 
ризик отримання струсу мозку, 
гру буде перервано на три хвили-
ни, протягом яких медики мають 
ухвалити вердикт: знімати футбо-
ліста з гри і проводити заміну чи 
небезпеки немає.

Тепер УЄФА буде наполегли-
во рекомендувати всім клубам 
ввести таку практику. Поки що це 
обговорюють на рівні допомоги 

командам у плані придбання спе-
ціального обладнання та інструк-
тажу лікарів. Але цілком імовірно, 
що з часом це стане обов’язковою 
нормою.

Британські медики давно і різ-
ко критикують футбольну систему 
за недостатню увагу до травм го-
лови.

В інтерв’ю ВВС один з найкра-
щих британських нейрохірургів 
Уіллі Стюарт розніс в пух і прах 
чинні правила: «У футболі немає 
зупинок гри, які дозволили б ви-
значити, чи є у гравця травма го-
лови. Лікарям просто бракує часу, 

щоб провести потрібні процеду-
ри. Немає обов’язкових перегля-
дів відео, на яких можна помітити 
ті моменти, які непомітні відразу в 
ході гри. Це абсолютно неприпус-
тимо на сьогодні».

До 2014 року особливих ін-
струкцій з приводу травм голови 
не було. Але коли медики «То-
ттенхема» дозволили Уго Льорісу 
повернутися в гру проти «Евер-
тона» після ушкодження голови, 
отриманого на полі, керівництво 
АПЛ зобов’язало скласти і впо-
рядкувати правила дій гравців, 
медиків, суддів та офіційних осіб у 
разі травм голови футболістів.

Основні деталі цих змін сто-
сувалися трьох пунктів: гравець 
з травмою голови має негайно 
покинути поле; рішення про його 
повернення або заміну ухвалює 
не тренер, а ТІЛЬКИ клубний ме-
дик; на кожному матчі має бути 
присутнім незалежний лікар, так 
званий тунельний медик, який у 
разі потреби допомагає лікарям 
обох команд і оцінює ситуацію 
збоку.

Всі інші пункти стосувалися 
інструктажу лікарів і лекцій для 
футболістів.

Тому трагічна історія Каріу-
са, який запоров фінальний матч 
своєї команди в Києві та, ймовір-
но, і головний матч своєї кар’єри, 
може змінити й правила футболу. 

Півсвіту зненавиділо 
Каріуса за його ляпи. 
Але мало хто знав, що 
він догравав фінал Ліги 
чемпіонів зі струсом мозку.

uefa.com
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Засновником айкідо є Моріхей Уeсіба, який володів 
безліччю бойових мистецтв і став засновником «Мистецтва 
миру». Закладені принципи дозволяють зупинити агресора, 
не заподіявши йому шкоди. Заперечуючи боротьбу, 
уникаючи протиріч із природою, не схиляючись перед 
грубою силою, айкідо є військовим мистецтвом любові, що 
дає можливість бути в гармонії з іншими людьми і всім, що 
вас оточує. В айкідо немає змагань, адже це вияв агресії, 
що суперечить самій ідеї цієї науки.

році, коли приїхав до Луцька. 
Друзі порекомендували йому ка-
рате. «Ніби все було гаразд, але 
відчував, що це щось не те, надто 
багато агресії: постійні спаринги, 
приходиш з тренувань – кімоно в 
крові, збиті кулаки, весь у синцях. 
А я вважав, що спорт має бути 
для душі. Тоді почав шукати щось 
більш притаманне мені. Спробу-
вав ще кілька клубів, десь півроку 
відвідував різні зали», – перепові-
дає Богдан свій шлях до айкідо. 

Усе вирішилося після знайом-
ства зі столичним інструктором 
Геннадієм Бацковим. Такий вид 
спорту був для Луцька новинкою і 
Богдан захопився ним. Волинську 
федерацію айкідо айкікай створи-
ли торік. Нині в Луцьку є дитяча 
група – 5-14 років і старша – 14+, в 
якій тренуються навіть пенсіонери.

Богдан запевняє, що айкідо 
підходить для людей різних віко-
вих категорій та параметрів тіла. 

Тренер пояснює, що коли по-
чинаєш практикувати айкідо, це 

стає способом життя. Справжня 
перемога – це перш за все до-
сягнення контролю над своїм 
розумом, волею, почуттями, здат-
ність скеровувати власну енер-
гію та противника в потрібному 
напрямку. Саме так і трактується 
поняття ай-кі-до: Ай – об’єднання, 
Кі – енергія, До – шлях.

...Днями, спілкуючись із діть-
ми в групі, Богдан запитав, у кого 
були ситуації, що доводилося за-
стосовувати техніку на вулиці. 
Підняли руки майже всі. Семиріч-
ний учень пояснив, що в дворі до 
нього підійшов старший хлопчик 
та почав шарпати. Тоді він засто-
сував техніку айкідо, поклав на-
падника на землю та почав його 
контролювати. І старший хлоп-
чик, розповідає учень, відмовив-
ся далі нападати. «Це сталося без 
ударів та агресії. Ось чим і є на-
справді техніка айкідо – мирним 
бойовим мистецтвом, яке дозво-
ляє зупиняти агресію», – пояснює 
Богдан Лащ. 

У складі команди грали майже самі грав-
ці нижчих угорських ліг, а також ветерани, які 
народилися на території українського Закар-
паття або мають там коріння. Виконавців, які 
пограли на високому рівні в Україні, серед них 
не було.

ФФУ пояснила, що за участь в турнірі всіх 
гравців збірної буде дискваліфіковано й вони 
не зможуть більше грати ані на професійно-
му, ані на аматорському рівнях в Україні. Крім 
того, ФФУ звернулася до правоохоронних 
структур, щоб ті перевірили гравців і трене-

рів «Карпатальї» на предмет пропаганди се-
паратизму.

Асоціацію футболу невизнаних територій 
ConIFA заснували у 2013 році. Цьогорічний 
чемпіонат світу був для неї третім. Перші два 
турніри виграли графство Ніцца та Абхазія.

Відреагував на участь угорців Закарпаття 
в цьому заході й міністр закордонних справ 
України Павло Клімкін. У Facebook він закли-
кав правоохоронні органи зустріти команду 
вдома «дружньо» й перевірити, хто фінансував 
участь цієї збірної у змаганнях в Англії.

ЦЮ ЗБІРНУ ПОКАРАЮТЬ ЗА УЧАСТЬ У ЧЕМПІОНАТІ СВІТУ СЕРЕД СЕПАРАТИСТІВ
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А в спорті той, хто хоче домогтися переконливих перемог, 
зобов’язаний намагатися стрибнути вище за голову. Лев Яшин

  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

ФІФА НЕ ДОЗВОЛИЛА 
ВІДКРИВАТИ ФАН-ЗОНИ 
ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ З 
ФУТБОЛУ В КРИМУ

Окупаційна влада анексованого Кри-
му заявила, що ФІФА не дозволила від-
кривати офіційні фан-зони Чемпіонату 
світу з футболу на території анексовано-
го Росією Криму. 

Так званий міністр курортів і туризму 
півострова Вадим Волченко бідкається: 
«Ми не отримали відповіді. Така своєрід-
на позиція – немає ні відмови, ні відпо-
віді. Причепитися начебто ні до чого, але, 
по суті, це є заборона на офіційні фан-
зони Чемпіонату світу з футболу». Він 
додав, що «неофіційна трансляція» може 
спричинити штрафні санкції. 

Хоча на сайті ФІФА не оприлюднено 
позиції щодо цього рішення, але феде-
рація таким чином показує, що не визнає 
анексії Криму, адже фан-зона ЧС в Криму 
мусить організовуватися за участі Феде-
рації футболу України.

ТРАНСЛЯЦІЇ – БУТИ 
ВЕРХОВНА РАДА НЕ 
ЗАБОРОНИЛА ПОКАЗ ЧС-2018

Верховна Рада України не змогла за-
боронити показ на території країни мат-
чів Чемпіонату світу-2018.

Депутати навіть не включили до по-
рядку денного постанову про заборону 
показу ЧС, хоча раніше її було схвалено 
комітетом зі свободи слова. За внесення 
до порядку постанови про заборону по-
казу проголосували тільки 142 депутати. 

У Верховній Раді пропонували за-
боронити показ Чемпіонату світу-2018, 
оскільки він проходить в Росії, з якою 
Україна воює на Донбасі.

Деякий час показ ЧС був під великим 
питанням, але в підсумку НТКУ таки пе-
репродала права медіа-групі «Інтер», яка 
покаже турнір на однойменному каналі, 
а також НТН.

Уже відомо, що коментувати турнір 
будуть четверо коментаторів, а також за-
прошені експерти. Чемпіонат світу-2018 
пройде з 14 червня до 15 липня. Збірна 
України брала участь у відборі, але на 
турнір не пробилася.

жнива анексії

(не) заборона

перша ліга

вчинок машина часу

Два наступні 
роки головним 
тренером 

луцької «Волині» буде 
Андрій Тлумак. Про 
це тренер розповів 
під час офіційного 
представлення 
минулого тижня в 
Луцьку. Зараз у нього 
і львівської команди 
наставників хрестоносців 
відповідальна пора – 
підібрати виконавців, 
які зможуть виконати 
поставлене перед 
«Волинню» завдання: 
повернутися в Прем’єр-
лігу вже наступного року. 

ТЛУМАК БЕРЕ КУРС НА УПЛ

напередодні

У переліку гравців, які можуть 
посилити клуб, чимало відомих 
прізвищ. Підписано поки тільки 
одного Дениса Кожанова, який 
відомий за виступами в «Маріу-
полі», «Карпатах» і «Вересі». Але 
на олівці перебувають(ли) Тарас 

Михалик, Олег Голодюк, Сергій 
Сімінін, Ігор Ощипко, Дмитро 
Козьбан. Чи вдасться домовитися 
з цими гравцями, з’ясуємо дуже 
скоро, адже 14 червня «Волинь» 
виходить із відпустки й збереть-
ся в Луцьку на перший збір. Він 

ЧС-2018. ТОП-10 ГРАВЦІВ, ЯКІ 
МОЖУТЬ «ВИСТРЕЛИТИ» НА МУНДІАЛІ

буде «втягувально-ознайомчим», 
згодом команда має намір про-
вести закордонний збір для спа-
рингів. 

У Тлумака завдання подібне 
до того, що було у Віктора Бо-
гатиря на початку цього року: 
здружити й награти команду, яка 
і давала б результат, і показувала 
б пристойну гру. Виконати обидві 
ці частини в Богатиря не вийшло, 
тепер зліпити за короткий час 
якісну команду в Луцьку спробує 
Андрій Тлумак. Під час представ-
лення він сказав, що любить гра-
ти у відвертий та атакувальний 
футбол.

З-поміж інших новин зі стану 
«Волині» відзначимо, що юніор-
ська команда з Луцька гратиме 
наступного року у Вищій лізі чем-
піонату U-19.

Серії А. Дриблінг, техніка уда-
ру і гольове чуття Дібали до-
поможуть Лео Мессі нарешті 
щось виграти у складі збірної 
Аргентини. 

Габріел Жезус. Форвард 
«Манчестер Сіті» з 13 заби-
тими м’ячами в 29 матчах і 
74% точністю завданих уда-
рів став чемпіоном Англії. 
21-річний футболіст мріє по-
вторити долю свого кумира 
Роналдо: стати володарем і 
Кубка світу, і Золотої бутси 
Чемпіонату світу.

Іско. Півзахисника «Реа-
ла» вже п’ять років викли-
кають в збірну Іспанії, але 
саме світова першість у Росії 
може стати чек-пойнтом для 
визнання Іско на рівні націо-
нальних команд. Збірна Іспа-
нії потребує нових героїв!

Сергій Мілінкович-
Савич. Унікальний футболіст. 
Три роки тому «Лаціо» купив 
молодого сербського півза-
хисника у «Генка» за €18 млн, 
а згодом центральний хав-
бек зі зростом 191 см став 

ключовою ланкою в ігрових 
побудовах Сімоне Індзагі в 
римській команді.

Крістіан Еріксен. Хет-
трик Еріксена допоміг збір-
ній Данії здобути впевнену 
перемогу в плей-оф чемпіо-

нату світу над Ірландією. 
1908 пасів з точністю 83%, 97 
створених шансів, 10 голів і 
11 результативних передач 
півзахисника в 37 матчах до-
помогли його «Тоттенхему» 
завоювати бронзу англій-
ської Прем’єр-ліги.

Мохаммед Салах. На-
певно, якби форвард «Лі-
верпуля» кинув футбол після 
закінчення цього сезону й 
подався в політику, він легко 
виграв би вибори президен-
та і став Фараоном Єгипту. Із 
32 голами новий улюбленець 
«Енфілда» став найкращим 

бомбардиром в Англії і мало 
не виграв Лігу чемпіонів.

Гаррі Кейн. Нападник 
«Тоттенхема» проводить свій 
найкращий сезон у профе-
сійній кар’єрі. Форвард має 

неймовірні голеадорські 
показники – 41 гол у 48 по-
єдинках.

Кіліан Мбаппе. 19-річний 
хлопець їде на Чемпіонат сві-
ту в складі збірної Франції. 
Він – один з наймолодших 
учасників майбутньої фут-
больної події, але вже зараз 

його ринкова вартість до-
рівнює €120 млн. Мундіаль-
2018 – саме та подія, після 
якої Мбаппе може прокину-
тися повноцінною зіркою єв-
ропейського футболу.

Кевін де Брюйне. Най-
кращий диспетчер англій-
ського футболу. Його Бель-
гія представлена сильними 
виконавцями в кожній лінії, 
а знайома йому по кар’єрі в 
«Ман Сіті» схема 4-3-3 може 
стати вирішальним факто-
ром в успішному виступі чер-
воних дияволів у Рашці.

volynnew
s.com

Андрій Тлумак

Після продажу бразильця Фреда в 
«Манчестер Юнайтед» футбольний 
клуб «Шахтар» посів четверте 
місце у світовому рейтингу 
успішної трансферної політики. 
Клуб Ріната Ахметова у 2014-2018 
роках витратив лише €14,4 млн на 
придбання гравців, але при цьому 
заробив €159,3 млн. 

Відповідно до даних впливового ре-
сурсу Transfermarkt, цей показник є чет-
вертим у світі.

Починаючи із сезону 2014/15, «Шах-
тар» практично не витрачав кошти на 
трансферному ринку, в основному прода-
ючи гравців в іноземні чемпіонати.

За цей час клуб продав таких бра-
зильських футболістів: Луїса Адріано (в 
«Мілан», €8 млн), Фернандо (в «Сампдо-
рію», €8 млн), Дугласа Косту (в «Баварію», 
€30 млн), Алекса Тейшейру (в китайський 
«Цзянсу Сунін», €50 млн), Фреда (в «Ман-
честер Юнайтед», €60 млн).

Цього тижня в 
Росії стартує 21-й 

в історії Чемпіонат 
світу з футболу. 
Протягом місяця 
736 спортсменів 
будуть боротися за 
найпрестижніший 
у світі футбольний 
трофей.

Ми вибрали список з де-
сяти гравців, які можуть «ви-
стрелити» на Мундіалі-2018 і 
увірватися до зали слави гри 
мільйонів.

Тімо Вернер. Йому всьо-
го 22 роки, але Тімо завер-
шив чемпіонат Німеччини 
із 13 голами й 8 асистами в 
складі «Лейпцига», а також 7 
результативними ударами в 
11 матчах «Ред Булла» в євро-
кубках. Нападник перебуває 
у чудовій формі й стане №1 в 
атаці «манншафт».

Пауло Дібала. Цей хло-
пець і його «Ювентус» такі 
гарні, що зірка Пауло вже 
щосили сяє над обрієм Італії. 
У нього 22 голи в 33 матчах 

ВІД ЦИХ ВИКОНАВЦІВ ЧЕКАЮТЬ СПРАВЖНЬОГО ПРОРИВУ ЦЬОГО ЛІТА

УКРАЇНСЬКИЙ ХУДОЖНИК 
СТВОРИВ СЕРІЮ 
ПЛАКАТІВ ІЗ ЗАКЛИКОМ 
БОЙКОТУВАТИ ЧС В РОСІЇ

Український графік Ан-
дрій Єрмоленко створив 
серію плакатів на тему май-
бутнього чемпіонату світу з 
футболу в Росії. Роботи по-
казують трагедії, які спрово-
кувала РФ за останні кілька 
років. Цими постерами Єрмо-
ленко закликає іноземців від-
мовитися від поїздки в Росію. 

Одна з робіт присвячена 
отруєнню екс-співробітника 
ГРУ Сергія Скрипаля в Ве-
ликобританії, ще одна – звірствам російської 
армії в Сирії. Окремо розвинуто тему збитого 
«Боїнга» в небі над Донбасом у 2014 році. Піс-
ля того як Єрмоленко виклав свої постери в 
Facebook, соцмережа забанила його на вимогу 
представників РФ. Тому автор виклав ілюстра-
ції у відкритий доступ, щоб їх побачило якомо-
га більше людей. Єрмоленко обіцяє продовжи-
ти розпочату серію новими плакатами.

Інші трансфери за ці роки принесли Ахме-
тову менш як €5 млн.

У підсумку «Шахтар» опинився в топ-5 
світового рейтингу за трансферним саль-
до. Він четвертий з позитивним балансом 
у €144,9 млн. Вище за колишню донецьку 
команду тільки португальські «Порту» 
(+ €194,4 млн), «Бенфіка» (+ €337,2 млн) і 
французький «Монако» (+ €369,2 млн).

Київське «Динамо» розташувалося в спис-
ку на 13-му місці – у киян позитивний баланс 
в €71,2 млн.

АХМЕТОВ ЗАРОБИВ €145 МЛН НА 
ФУТБОЛІ ЗА ЧАС ВІЙНИ НА ДОНБАСІ

facebook.com
/andrey.erm

olenko

shakhtar.com

eurosport.com

tass.ru

football.ua

footballhd.ru

cam
peones.ua

ua-football.com
dynam

o.kiev.ua

football.ua

football24.ua

cam
peones.ua

Бразильця Фреда «Шахтар» 
продав за €60 млн
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Запропонували французу, американ-
цю й українцю: хто скільки об’їде на коні, 
тому стільки землі й дадуть.

Француз проїхав кілометр, зупинив 
коня і каже: «Мені досить. Тут я поставлю 
садибу. Там – квітник. А там на шезлонгах 
відпочиватиму. А ось там – виноградник».

Американець проїхав три кілометри 
й зупинив коня: «Мені вистачить. Тут буде 
моя вілла. Там – газон. А ось там – майдан-
чик для вертольота. Ще далі – майданчик 
для гольфу».

Українець заскочив на коня й по-
гнав... Жене-жене коня, жене-жене... За-
гнав коня, той упав. А українець на ноги й 
бігти! Біжить-біжить... Зашпортався, впав. 
Уже відчуває, що не може бігти. Повзе-
повзе – все, відчуває, вже більше й повзти 
не може.

Знімає з голови шапку, з останніх сил 
жбурляє її перед собою й стогне: «А там 
іще огірочки посаджу!».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Любий, я красива?
– Так, лайків на 15-20...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Хто перемотував аудіокасету олівцем, 
той спінер не придбає.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Яшо! У мене для тебе шикарна нови-
на!

– Софочко, і що за новина?
– Ти таки недарма платив страховку за 

авто!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Любий, ти мені купиш iPhone 7?
– Звісно, люба. 
– А коли?
– Коли вийде iPhone 12.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Витрати на оборону за останній рік: 
Молдова – $30 млн, Мальта – $57 млн, Ма-
кедонія – $106 млн, Албанія – $147 млн, 
Боснія і Герцеговина – $164 млн, «Манчес-
тер Сіті» – $226 млн.

№

Жартівливий гороскоп на 14 – 20 червня
Овен (21.03 – 20.04)
Анатолій Бринчук 
8 квітня 1967 р.
Голова Старовижівської 
райдержадміністрації
Турбуватися немає причин – 
усі колишні сварки та незгоди 
забуто. Позаду – світле 

минуле, попереду – ясне майбуття із 
роботою на всіх фронтах і у всіх тилах. Зорі 
бачать вас на залізному коні з конспектами 
бюджету в зубах. 

Телець (21.04 – 21.05)
Петро Нагорний 
25 квітня 1966 р.
Голова Любешівської 
районної ради
Не найкращий час планувати 
ділові зустрічі, нині не 
вельми сприятлива пора для 

будівництва фундаменту під процвітання 
бізнесу. Тому зосередьтеся на справах 
громадських. І більше спілкуйтеся з 
простаками – вони ваше майбутнє.

Близнята (22.05 – 21.06)
Олександр Ковальський 
17 червня 1979 р.
Директор КП «Луцькреклама»
Муситимете зробити 
важливий вибір – якість чи 
кількість. Хороша порада 
надійде від когось із близьких. 

З’явиться чудовий шанс прославитися й 
досягти успіху. Спробуйте покреативити, 
заповнюючи суспільну казну.

Рак (22.06 – 23.07)
Григорій Недопад 
23 липня 1981 р.
Перший заступник 
міського голови Луцька
Остерігатиметеся тих, 
хто дари данайців 
приносить. Гордієві вузли 

розрубуватимете легко й невимушено, 
але варто позбутися троянського коня 
в компанії. Зорі планують вам ефектний 
креативний час. 

Лев (24.07 – 23.08)
Ігор Коцан 
14 серпня 1960 р.
Ректор Східноєвропейського 
національного університету 
імені Лесі Українки
Висока ймовірність бути 
серед суб’єктів розчарування 

та народного гніву. Остерігайтеся дурних 
грошей і поспішних рішень. Якщо вже 
витягнули квитка на «Титанік», доведеться 
тонути разом.

Діва (24.08 – 23.09)
Олег Гирикович 
5 вересня 1977 р.
Перший заступник начальника 
ГУ Державної фіскальної служби 
у Волинській області
Зятягнеться кармічна 
невизначеність у борсанні в 

помиях і чужих секретах. Якщо ви шукаєте 
тепленьке місце, щоб пересидіти ймовірні 
шторми, майте на увазі: сухим із пробитого 
човна вам не вилізти. 

Терези (24.09 – 23.10)
Валентина Малютіна 
16 жовтня 1963 р.
Директор ДКП «Луцьктепло»
Тиждень принесе удачу, якщо 
відмовитеся від минулого 
досвіду й надокучливих 
помічників. Колеги 

запропонують цікаві ідеї, а використовуючи 
допомогу справжніх однодумців, Терези 
нарешті урівняють на своїх шальках 
потрібне та дозволене.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Аркадій Соломатін 
26 жовтня 1965 р.
Депутат Луцькради
Виникнуть труднощі у 
спілкуванні з колегами. 
Намагайтеся стримувати гнів, 
інакше зіпсуєте репутацію. 

Аби не «нагавкати» на тих, хто поряд, 
будьте уважнішим в роботі з паперами і 
документами. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Оксана Лєщинська 
10 грудня 1970 р.
Головний лікар Луцької міської 
дитячої поліклініки
Народ чекає на видовища. 
Настає вдалий період, під час 
якого ви зможете досягти 

бажаного майже у всіх сферах життя. 
Належить залагоджувати важливі проблеми, 
тому варто подбати про здоров’я.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Олександр Озінович 
24 грудня 1979 р.
Начальник департаменту 
економічної політики Луцькради
Тиждень додасть вам вольових 
рис, а це допоможе розв’язати 
багато завдань, передусім 

стратегічних. Допоможіть тим, хто поряд, 
ідеями і планами, вони будуть вам вдячні. 
Озирніться в минуле, щоб не втрапити у 
глухий кут.

Водолій (21.01 – 19.02)
Юрій Гупало 
29 січня 1973 р.
Депутат Волиньради
Коли побачите оптиміста, 
з’явиться непереборне 
бажання довести його 
до сліз. Слід остерігатися 

прагнення до авторитарності й надмірної 
прискіпливості до вад оточення, інакше 
ризикуєте залишитися на самоті. 

Риби (20.02 – 20.03)
Вячеслав  Рубльов 
25 лютого 1979 р.
Депутат Волиньради
Рибам не варто 
розраховувати на чиюсь 
допомогу. Всі свої сили й 
енергію треба скерувати на 

бажане. Подумаєте про матеріальне. Чекає 
приголомшливий успіх, якщо виберетеся за 
межі свого акваріума. 

ЯК МЕНЕ ВЧИЛИЛУЦЬКІ МЕМОРІАЛИ 
ВОЯКАМ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ

колесо історії

Ходив і я колись 
до школи. Узував 

батькові чоботи, мати 
підперізувала якимсь 
обривком, і я човгав 
собі. Чоботи – великі, 
нігті – великі, волосся – 
велике, розкуйовджене. 
А проте – ніхто мені 
нічого. Гігієн тоді ще на 
селі не водилося.

Перша лекція в школі була 
«Отче наш». Вставали й співали. 
А співали ми відчайдушно! Хто 
куди хотів, той туди й виводив. 
То батюшка, що правив у нас за 
лектора і головного вихователя, 
підходив ближче, брав за вухо й 
підтягував:

– Іже єси на небесі!..
При цьому він ставився до 

вашого вуха так, ніби це було не 
вухо, а якийсь нікчемний шку-
раток. Бере, було, баса за вухо й 
тягне, доки витягне аж на диш-
канта.

Наприкінці виходив напе-

У 2018 році світ 
відзначає сторіччя від 
завершення Першої 

світової. Це була перша 
серйозна бійня нового ХХ 
століття, в якій загинули 
приблизно 10 мільйонів 
людей і ще стільки ж 
поранено.

Волинь, і Луцьк зокрема, також 
стали ареною подій, часом навіть 
дуже визначальних для всієї війни. 
Ще донині на нашій землі місцями 
трапляються залишки чи символи, 
які вказують на історичні події тієї 
епохи.

Ще на початку війни в Луцьку 
стали створювати окремі цвинта-
рі, де ховали загиблих. Братське 
кладовище утворила російська 
влада ще до австрійської окупації 
біля приходського цвинтаря край 
Феодосіївської церкви на нинішній 
вулиці Володимирській. Від нього 
залишилися тільки два металеві 
хрести.

Після наповнення міста австрій-
цями поряд збудували кладовище 
для полеглих вояків різних націо-
нальностей у складі армії Австро-
Угорської імперії. А враховуючи те, 
що місто окупував 59-й піхотний 
полк Ерцгерцога Райнера, як ствер-

джують військові історики, у складі 
якого більшість були німцями, то, 
мабуть, на австрійському кладови-
щі на Володимирській були похова-
ні саме німці.

У центрі стояв обеліск. Сама 
територія цвинтаря була чітко по-
ділена на зони з доріжками та од-
наковими хрестами. Мандрівник і 
географ Мєчислав Орлович писав, 
що на цьому кладовищі було 530 за-
хоронень. Цвинтар ліквідували уже 
після Другої світової війни.

Інше місце захоронення австро-
угорських воїнів було на сучасному 

проспекті Перемоги. Там уже діяло 
православне кладовище з кінця 
ХІХ століття. Потім поряд виділили 
територію для поховань протестан-
тів, а в часи війни стали ховати вій-
ськових. Після приходу австрійців 
військові поховання там продов-
жилися. 

Приблизно наприкінці 1915 
року там спорудили меморіал Pro 
Patria, щоб увічнити тих, хто поліг у 
війні. Територію впорядкували, роз-
били клумби, доріжки, збудували 
символічний обеліск. Зараз на цьо-
му місці розташована школа №5.

  Олександр КОТИС
hroniky.com

  Олександр КОВІНЬКА ред і починав:
– Скільки я вам, дурням, казав: 

коли воздається молитва Господу 
Богу, не чухайтеся в пазусі. Ти, за-
мурзане! Чого мухи ловило, коли «І 
не введи нас во іскушеніє» співали? 
Стань у куток!

Починалася друга лекція.
– Ага! Ось ти скажи: якою оде-

жею прикривалися Адам і Єва в 
раю?

Мій сусіда по парті Гриць сьорб-
нув носом, кліпнув очима й нарешті 
бухнув:

– Вони, – каже, – прикривалися 
рядном.

– Олух царя небесного! Ступай у 
куток! Скажи ти! – це до мене.

Я довго й не думав:
– Лопухами! – кажу. – Бо мама 

казали, що ряден у раю не було.
– Ослиця валаамська! Марш і ти 

в куток!
Отак у кутку нас більшало й 

більшало. А за партами меншало 
й меншало. На цьому «премудра» 
лекція кінчалася.

І добре, що вона кінчилася на 
віки вічні!

Меморіал Pro Patria був на місці школи №5

Австрійська національна бібліотека

konivjab.net
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14 червня – Давид, Валер’ян, 
Харитон, Варлам, Денис, Устим, 
Павло, Василь, Харитина, Віра, 
Гаврило
15 червня – Никифор, Уляна, Іван, 
Петро, Олександр
16 червня – Дмитро, Клавдія, 
Павло, Лук’ян, Кирило, Панас, Юліан
17 червня – Юліан, Митрофан, 
Северин, Зосима, Софія, Марія, 
Назар, Марфа
18 червня – Дорофій, Ігор, Федір, 
Костянтин, Іона, Леонід, 
Гордій
19 червня – 
Іларіон, Сусанна, 
Віссаріон, 
Ростислав, Софія, 
Георгій, Фекла
20 червня – Зінаїда, 
Тарас, Марія, Федот, 
Богдан, Валерія, 
Калерія, Василь, 
Федір, Іван, Борис, 
Степан

14 червня – Давид, Валер’ян, 
Харитон Варлам Денис Устим

іменинники тижня

еонід, 

да, 
дот, 

с,

судоку

   Ігрове поле складається з квадрата 
розмі ром 9х9, розділеного на менші 
квадрати (їх ще називають «регіони») зі 
стороною 3х3 клітинки. Таким чином, 
усе поле налічує 81 клітинку. У деяких 
із них вже на початку гри розташовані 
числа (від 1 до 9). Мета голово ломки – 
заповнити вільні клітинки цифрами 
від 1 до 9 так, щоб у кожному рядку, 
в кожному стовпці і в кожному 
малому квадраті 3х3 кожна цифра 
траплялася лише один раз. Правильна 
головоломка має тільки один 
розв’язок.

Відповіді на сканворд 
від 7 червня 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 14 – 20 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

ГОЛОВНИЙ ГОДИННИК 
АНГЛІЇ РЕГУЛЮЮТЬ ЗА 
ДОПОМОГОЮ МОНЕТИБіг-Бен – популярна 

туристична назва 
годинникової вежі 

Вестмінстерського 
палацу. Офіційна назва 
з 2012 року – Вежа 
Єлизавети. Запустили 
знаменитий Біг-Бен у 
Лондоні в 1859 році на 
вежі парламенту.

Циферблати годинника див-
ляться на всі чотири сторони 
світу. Вони виготовлені з бірмін-
гемського опала, годинникові 
стрілки – з чавуну, а хвилинні – з 
міді.

Підраховано, що хвилинні 
стрілки за рік проходять загаль-
ну відстань у 190 км. У основі 
кожного з чотирьох циферблатів 
розташовується латинський на-
пис Domine salvam fac Reginam 
nostram Victoriam Primam – «Боже, 
бережи королеву Вікторію I». По 
периметру башти справа і зліва 
від годинника накреслена ще 

одна фраза на латині: Laus Deo – 
«Слава Богу».

Годинниковий механізм спо-

віщає про проходження кожної 
чверті години, а на початку кож-
ної години звучить великий дзвін. 

Перший удар молота об Біг-Бен 
абсолютно точно збігається з 
першою секундою години, що по-
чинається. У своєму передзвоні 
Біг-Бен та інші невеликі дзвони 
відбивають слова «Крізь цю годи-
ну Господь зберігає мене, і сила 
його не дасть нікому оступити-
ся».

Раз на два дні годиннико-
вий механізм ретельно переві-
ряють і змащують, при цьому 
обов’язково враховують атмо-
сферний тиск і температуру по-
вітря. Похибка годинника на 
вежі Англійського парламенту 
складає не більш як дві секун-
ди. Щоб виправити цю ситуацію, 
використовують монету – ан-
глійський пенні (випущений до 
реформи британської грошової 
системи 1971 р.). Монету  кладуть 
на маятник, унаслідок чого він 
прискорюється на 2,5 секунди 
за добу. Так за допомогою пенні, 
який то додають, то прибирають, 
домагаються абсолютної точнос-
ті ходу годинника.

jll.com
.tw

Запустили знаменитий Біг-Бен у Лондоні в 1859 році
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а ви знали?

НАУКОВЦІ СТВОРИЛИ 
ЕЛЕКТРОННУ ШКІРУ 
Група інженерів створила 
еластичний матеріал із 
електронним начинням, який 
може самостійно відновлювати 
свої схеми після пошкодження, 
повідомляє hi-tech.ua.

Нова електронна шкіра склада-
ється з крапель рідкого металу, які 
розміщені на матеріалі, подібному 
за складом до гуми. Його можна зги-
нати, тягнути і складати. Слід зазна-
чити, що гумова прокладка не може 
сама себе полагодити, функція само-
відновлення стосується мікросхем. 
Тобто коли схеми пошкоджені, ме-
тал вивільняється і негайно створює 
нові зв’язки замість старих. Це до-
зволяє шкірі функціонувати навіть 
тоді, коли вона отримала механічні 
ушкодження.

Інженери, які розробили мате-
ріал, сподіваються, що їхній винахід 
допоможе створювати все більш 
досконалих роботів. Такі матеріали 
зроблять машини довговічними. 

НАЙСТАРІШОМУ 
ДЕРЕВУ ЄВРОПИ – 
1230 РОКІВ 
Вчені з Тосканського університету 
виявили найдавніше дерево на 
території Європи. Його знайшли у 
національному парку Полліно на 
півдні Італії, пише Naked Science.

За оцінками дослідників, дереву 
близько 1230 років і воно досі рос-
те – за останні десятиліття у нього 
з’явилося кілька нових річних кі-
лець. Дослідникам відомі й старіші 
дерева, але їхній вік можна оцінити 
лише приблизно.

Дерево з парку Полліно нале-
жить до виду Pinus heldreichii (бос-
нійська сосна).

Дослідники вивчали найстарі-
ші дерева парку Полліно чотири 
роки. Найдавнішу сосну датували 
двома способами. Щоб проаналізу-
вати річні кільця, з дерева витягли 
кілька кернів, але з’ясувалося, що 
центральна частина стовбура, яка 
містить найдавніші кільця, розсипа-
лася на порох. Вік дерева уточнили 
за допомогою радіовуглецевого да-
тування зразків коренів, які зберег-
лися набагато краще.

За словами дослідників, сосна 
виросла в кінці VIII століття, ця епо-
ха відрізнялася порівняно холодним 
кліматом. Після цього рослина пере-
жила кілька періодів високої тем-
ператури, включаючи довгі сильні 
посухи.

cвіт вражає

рослини-довгожителі 

ЗУБИ ГІТЛЕРА – У ФСБ
Коронки та зуби, 

що зберігаються 
в архівах ФСБ 

Росії, справді належать 
нацистському диктатору 
Адольфу Гітлеру. Це 
встановили французькі 
вчені, які після довгих 
переговорів отримали 
доступ до решток.

«Уперше з 1946 року Феде-
ральна служба безпеки Росії і Дер-
жавний архів Росії дали повний 
доступ до решток, щоб провести 
незалежний науковий аналіз», – 
пишуть автори дослідження в на-
уковому журналі European Journal 
of Internal Medicine, повідомляє 
Gazeta.ua.

Зуби нацистського лідера пе-
редала у скриньці перекладачка 
при штабі Олена Ржевська.

«Тут у нас немає сейфа. І як 
жінка ви з меншою ймовірністю 
нап’єтеся і втратите їх», – пояснив 
тоді їй полковник Василь Горбу-
шин.

Гітлер і його дружина Єва Бра-
ун вкоротили собі віку в одному з 
бункерів у Берліні 30 квітня 1945 
року. Їхні спалені останки незаба-
ром і виявили радянські солдати.

Рештки Гітлера було остаточно 
знищено в Німеччині 1970 року. 
Зараз лише обгорілі фрагменти 
щелепи й кістка черепа з кульовим 
отвором зберігаються в Росії. 2000 
року зуби виставляли як експонат 
на виставці, присвяченій 55-річчю 

та представлені у вигляді метале-
вих протезів та коронок. Ці зуби 
мають сліди пародонтопатії. У 
зубах не було виявлено залишків 
м’ясних волокон, що відповідає 
відомостям про те, що Гітлер був 
вегетаріанцем.

Дослідники встановили повну 
схожість черепної кістки з рентге-
нівськими знімками, що їх зробили 
лікарі за рік до смерті Гітлера.

Вчені виявили невеликі сині 
відкладення і на металевій по-
верхні протезів, і на емалі зубів. На 
думку фахівців, вони могли утво-
ритися і від впливу високої тем-
ператури, і в результаті взаємодії 
отрути з металом. Для відповіді на 
це питання науковці пропонують 
провести більш ретельний еле-
ментний аналіз.

Електронна шкіра здатна 
самовідновлюватися

Сосна виросла в кінці VIII століття
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закінчення Другої світової війни.
Після війни почали ширитися 

чутки, що Гітлер не помер у Бер-
ліні, а втік до Антарктиди чи Пів-
денної Америки. Вчені вирішили 
розвіяти ці теорії.

У березні й липні 2017 року їм 
вдалося дослідити зуби і частину 
черепної коробки імовірно Адоль-

фа Гітлера, які зберігаються у ФСБ 
і ГАРФ. Вчені провели морфологіч-
не дослідження останків за допо-
могою електронного мікроскопа й 
елементного аналізу.

Згідно з медичними записами, 
на момент смерті у фюрера зали-
шалося лише чотири цілі власні 
зуби – різці нижньої щелепи. Реш-
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На півдні Таїланду 
помер чорний дельфін, 
який проковтнув 80 
пластикових пакетів, 
повідомила місцева 
влада.

Тварину вирвало п’ятьма па-
кетами, поки фахівці-зоологи на-
магалися її врятувати, передає 
УНІАН.

Пакети загальною вагою 8 кг 
застрягли у шлунку й горлі дель-
фіна, не даючи ковтати і перетрав-
лювати їжу. 

Як зазначив біолог-океано-
граф Тон Тамронгнавасават, від 

Більш як половина населення 
планети (55%) живе в містах. 

У середині минулого століття цей 
показник становив близько 30%, а до 
середини поточного досягне 68%.

Як повідомляє «24 канал», найшвидше збільшу-
ється міське населення країн Азії та Африки. На ці 
регіони припаде 90% зростання. Автори нової до-
повіді ООН закликають розвивати інфраструктуру 
і соціальні служби в містах, щоб забезпечити там 
гідні умови життя. Наразі найбільше містян у Пів-
нічній і Латинській Америці, де в містах проживає 
понад 80% населення. На другому місці – Європа.

Багато жителів Азії та Африки – більш як по-
ловина – сьогодні живуть у сільській місцевості. 
У деяких країнах світу, включаючи Росію, Україну, 
Польщу і низку інших держав Східної Європи, з 
2000 року населення скоротилося, в тому числі у 
містах. Люди емігрують або вмирають, а народжу-
ваність знижується. В основному це стосується не-
великих міст.

У Росії в кінці минулого століття було 32 міста з 

людина проти природи

урбанізація

ДЕЛЬФІН ПОДАВИВСЯ ПЛАСТИКОМ

БІЛЬШІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 
ПЛАНЕТИ – МІСТЯНИ

проковтнутих пакетів тварина не 
могла вижити, оскільки вже не 

була здатна приймати їжу. 
Екологи спробували підтриму-

населенням від 300 до 500 тисяч, зараз їх тіль-
ки 29 тисяч, а в 2030 році буде 27 тисяч. На 
сьогодні найбільш населеним містом світу за-
лишається Токіо, де проживає 37 млн людей.

вати дельфіна на плаву за допомо-
гою човнів і встановили над ним 
тент для захисту від палючих про-
менів сонця. Тварину намагалися 
врятувати протягом кількох днів, 
але марно.

У Таїланді через пластикові 
відходи щорічно гине понад 300 
морських мешканців, включаючи 
дельфінів, черепах і китів. 

До слова, Китай, Індонезія, 
Філіппіни, В’єтнам і Таїланд є най-
більшими забруднювачами навко-
лишнього середовища. На ці кра-
їни припадає більш як половина 
всіх пластикових відходів.

Очікується, що вже через 10 років пальма 
першості перейде до Нью-Делі. Зараз це міс-
то входить у першу п’ятірку поряд із Шанхаєм, 
Мехіко й Сан-Паулу.

У світлі стрімкої урбанізації ефективне 
управління міським господарством стає од-
ним з ключових завдань у сфері сталого роз-
витку. Особливо, коли йдеться про розселен-
ня жителів нетрів, забезпечення їх роботою, 
медичним обслуговуванням та освітою.

Громадський транспорт, безпека, енерге-
тика, доступне житло, чистота повітря – всім 
цим займаються в міському господарстві, що 
являє собою дуже складний механізм, який 
вимагає великих витрат. Багато країн, які роз-
виваються, зіткнуться з великою кількістю 
проблем, пов’язаних з високими темпами 
урбанізації. В ООН пропонують розв’язувати 
їх спільно, ділитися досвідом і готуватися до 
змін.

Дельфіна занапастили 8 кг непотребу
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Адольф Гітлер

Зуби нацистського лідера

Останки остаточно знищено в Німеччині у 1970 році

55% населення живе в містах
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