
НЕМАЄ НІЧОГО 
СТРАШНІШОГО 
ЗА ВІЙНУ
«Війна – це смерть 
і страждання. 
Нікому цього не 
бажаю й ніколи не 
забуду. Після того 
жаху думав, що 
хлібом ніколи не 
наїмся», – писав у 
спогадах волинянин 
Андрій Рубаха, якому 
зозуля накувала аж 
сто літ.

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: 
«ВИСОКІ ЗАРПЛАТИ 
УКРАЇНЦІВ МАЮТЬ 
ЗУПИНИТИ МАСОВУ 
ТРУДОВУ МІГРАЦІЮ»

Нове законодавство в галузі фахової 
передвищої освіти має зупинити 

масову міграцію молодих працездатних 
українців за кордон. Про це заявила 
народний депутат від УКРОПу Ірина 
Констанкевич.

ГУЦУЛ, ЯКИЙ НАЛЕЖАВ 
УСІЙ УКРАЇНІ, БУВАВ 
НА ВОЛИНІ

Цьогоріч 15 червня минуло 77 років 
від дня народження славетного 

українця, співця й творця поетичного 
кіно, актора та режисера Івана 
Миколайчука. Але вже 31-й рік рідні та 
друзі, шанувальники таланту згадують 
його за фільмами, телепрограмами. 
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БІЛЬШЕ ПАЦІЄНТІВ – 
БІЛЬШЕ ГРОШЕЙ

1941-1945

сьогодення

 читайте на стор. 18

 читайте на стор. 14

 читайте на стор. 19

пам’ять про легенду

калейдоскоп вражень
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Початок літніх канікул 
надовго закарбується 

в пам’яті волинських 
школярів яскравими 
враженнями. За успіхи в 
навчанні 249 учнів отримали 
змогу оздоровитися та 
відпочити в Міжнародному 

дитячому центрі «Артек-
Буковель». Такі оздоровчі 
поїздки сьомий рік поспіль 
організовує Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом» у 
рамках програми «Здоров’я 
волинян».

БЕЗ ЗГОДИ ЛЮДЕЙ В КОРИСТУВАННЯ 
АГРОФІРМІ ВІДДАЛИ 200 ГЕКТАРІВ

поживемо-побачимо

ІЗ ЛИПНЯ 
ЗБІЛЬШАТЬСЯ 
ПЕНСІЇ

майте на увазі

Передплатний індекс – 9800898008

Шановні читачі!
Якщо ви отримували нашу газету 

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

Вартість передплати

9 місяців 141,44 грн

6 місяців 97,16 грн

3 місяці 52,88 грн

У селищі Заболоття Заболоттівської 
об’єднаної територіальної громади, що 
у Ратнівському районі, за спиною селян 

віддали 200 гектарів землі в користування 
сільськогосподарській фірмі. Ці площі 
аграрники вже встигли обробити гербіцидами, 
щоправда, знову ж таки – без згоди людей. 
Через необізнаність на отруєні поля селяни 
випустили худобу, яка, за їхніми словами, 
встигла потруїтися кропленою травою.

Тишком-нишком перед Трійцею, коли в селах у 
людей найбільше хатньої роботи, на пасовища 
за Заболоттям приїхав трактор. Робітники 
причепили до нього розпилювачі та почали 
обприскувати високу траву. Хто приїхав та 
що тут відбувається – ніхто із селян не знав, 
тож техніку зупиняли мало не всім селом. А 
наступного ранку сюди, як зазвичай, вивели 
пасти корів.

 читайте на стор. 5

 читайте на стор. 11

ПАТРІАРХ ФІЛАРЕТ: 
«МОСКВА 
ВТРАЧАЄ СИЛУ»

духовність

 читайте на стор. 4  читайте на стор. 7  читайте на стор. 6

КОМУ ЗЕМЛІ?

«АРТЕК-БУКОВЕЛЬ» – 
ВИНАГОРОДА ЗА УСПІШНІСТЬ
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В АФГАНІСТАНІ – ТЕРАКТ
Щонайменше 25 людей загинуло 
14 червня внаслідок вибуху, який влаш-
тував смертник у час перемир’я з рухом 
«Талібан». Відповідальність за вибух на 
сході країни взяло екстремістське угру-
повання «Ісламська держава».

В ІНДІЇ – ПОВІНЬ
Щонайменше 23 особи загинуло 
17 червня внаслідок потужної повені на 
північному сході Індії. Близько 500 тисяч 
людей постраждали.

АВТОБУС ВРІЗАВСЯ В СКЕЛЮ
15 червня у Болівії пасажирський авто-
бус перевищив швидкість і врізався в 
скелю. Щонайменше 17 осіб загинуло, 
22 людини поранено.

У КЕНІЇ – ТЕРАКТ
17 червня на сході Кенії у результаті де-
тонації саморобного вибухового при-
строю загинуло восьмеро поліцейських. 
Вибуховий пристрій заклали бойовики 
з Сомалі, які намагаються скинути офі-
ційну владу в своїй країні.

У ЯПОНІЇ – ЗЕМЛЕТРУС
Від шестибального землетрусу 18 червня 
в Японії загинуло четверо осіб, майже 400 
людей постраждали. Без струму та газу 
залишилися понад 170 тисяч будинків.

У ГРЕЦІЇ – ПРОТЕСТИ
Македонська та грецька сторони 17 черв-
ня підписали угоду щодо переймену-
вання Македонії на Республіку Північна 
Македонія. Через це у Греції відбулися 
протести та  сутички з поліцією.
РФ МОДЕРНІЗУЄ ЯДЕРНИЙ 
БУНКЕР 
Росія відновила дію ядерного бункера 
поблизу Калінінграда. Федерація аме-
риканських учених опублікувала знім-
ки з супутника, на яких чітко видно, що 
російська влада значно модернізувала 
бункер для зберігання ядерної зброї.
США ЗАКЛИКАЮТЬ РОСІЮ 
ЗВІЛЬНИТИ ПОЛІТВ’ЯЗНІВ 
Сполучені Штати Америки стурбовані 
зростанням кількості ув’язнених за полі-
тичними та релігійними мотивами людей 
у Росії. Бранців Кремля наразі нарахову-
ють понад 150. Зараз голодують україн-
ські в’язні Олег Сенцов, Станіслав Клих, 
Олександр Шумков та Володимир Балух.
ЄС ДОПОМОЖЕ УКРАЇНІ 
ГРІШМИ
Європейський парламент проголосував за 
надання Україні кредиту в €1 млрд. Перший 
транш нададуть уже цьогоріч у вересні. 

МАНАФОРТА ВЗЯЛИ ПІД ВАРТУ 
Суд США ухвалив рішення взяти під вар-
ту екс-главу виборчої кампанії Дональда 
Трампа, політтехнолога Пола Манафор-
та. Він протягом останніх десяти років 
отримав від наближеного до Кремля 
російського олігарха Олега Дерипаски 
близько $60 млн.
ТРАМП ЗАЯВИВ, ЩО КРИМ 
РОСІЙСЬКИЙ 
Президент США Дональд Трамп заявив 
лідерам «Великої сімки», що Крим є росій-
ським, оскільки усі, хто живе на півостро-
ві, розмовляють російською мовою.

НА РОБОТУ – ВЕЛОСИПЕДОМ
Уряд Нідерландів платитиме працівни-
кам, які дістаються на роботу на вело-
сипедах. Міністерство хоче, щоб іще 200 
тисяч осіб змінили авто на двоколісний 
транспорт. За це їм виплачуватимуть по 
19 євроцентів за кілометр.
ІЛЛІНОЙС ВИЗНАВ 
ГОЛОДОМОР ГЕНОЦИДОМ
У американському штаті Іллінойс 2018-й 
проголосили роком пам’яті жертв Голо-
домору 1932-1933 років в Україні. До 
цього Голодомор в Україні визнали ге-
ноцидом десять штатів: Вашингтон, Ві-
сконсин, Іллінойс, Массачусетс, Мічиган, 
Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Канзас, Орегон 
та Пенсільванія.

НА ФОТО НА ВУЛИЦІ – ТАБУ 
Таке нововведення діє на території усіх 
без винятку 28 країн Євросоюзу. Не 
маєш згоди людини, яку фотографуєш, – 
не можеш оприлюднити фото. Незалеж-
но від того, чи ти турист, чи фотожурна-
ліст, чи стріт-фотограф.

світова хроніка НА СХОДІ ЗАГИНУВ ВОЛИНЯНИНгерої не вмирають

ЛЮБОМЛЬЩИНА ОТРИМАЛА КЕРІВНИКАЛЮБОМЛЬЩИНА ОТРИМАЛА КЕРІВНИКА

ПОСАДОВЦІ ПОСТАНУТЬ ПЕРЕД СУДОМПОСАДОВЦІ ПОСТАНУТЬ ПЕРЕД СУДОМ

СМЕРТЬ СМЕРТЬ 
НА ДОРОЗІНА ДОРОЗІ

КОНФІСКУВАЛИ КОНФІСКУВАЛИ 
36 КГ БУРШТИНУ 36 КГ БУРШТИНУ 

ПОКАРАЛИ… ПОКАРАЛИ… 
ВИЩОЮ ПОСАДОЮВИЩОЮ ПОСАДОЮ

ПОЛІЩУКИ СТАЛИ ЖЕРТВАМИ РОЗБІЙНИКІВПОЛІЩУКИ СТАЛИ ЖЕРТВАМИ РОЗБІЙНИКІВ

призначення

злочин і кара

біда

камінь спотикання

рука руку миє

за гарячими слідами

Уродженець села 
Старики 26-
річний Микола 

Вільчинський дочасно 
помер 12 червня. 
У нього поцілила 
куля снайпера в зоні 
проведення операції 
Об’єднаних сил.

У Миколи залишилися 
батьки, сестра, дружина та 
маленька донька, яка наро-
дилася 4 травня. Днями сол-
дат приїздив на хрестини.

Тіло військового 24-ї бри-
гади 15 червня привезли на 
Волинь. Провести в останню 
путь загиблого бійця при-
йшли рідні, близькі, сусіди, 

бойові товариші. Героя поховали на 
сільському кладовищі з усіма вій-
ськовими почестями.

До слова, минулого тижня на 
Волині раптово померли два демо-
білізовані учасники бойових дій. 

42-річний житель Рожищен-
ського району Олександр 
Мар’юк помер 14 червня 
у Луцьку поблизу скверу 
Героїв Небесного Легіону. 
Медики, які прибули на ви-
клик, не змогли врятувати 
чоловіка.

Того ж дня у Володимирі-
Волинському на вулиці По-
ліської Січі виявили без-
диханне тіло військового. 
Як повідомляє «Володимир 
медіа», раптово помер 49-
річний уродженець Рівнен-
щини. До 13 червня він пере-
бував на контрактній службі 
в 14-й бригаді. Звільнився за 
станом здоров’я.

Остання дорога додому 
Миколи Вільчинського

gorohiv.rayon.in.ua

ПАСІЧНИКИ СУДИТИМУТЬСЯ ПАСІЧНИКИ СУДИТИМУТЬСЯ 
З АГРОФІРМОЮЗ АГРОФІРМОЮ
Турійський район

Власник господарства, з вини якого 
масово загинули бджоли у селах 
Турійщини, відшкодував збитки 12 з 17 
пасічників. Інші принципово заявили, 
що подаватимуть до суду. 

Як інформує Держпродспоживслужба, 
комісія фахівців обласного управління об-
стежила пасіки, посіви ріпаку та відібрала 

резонанс

зразки підмору, розплоду бджіл, стільни-
кового меду, рослин ріпаку і бакову суміш 
пестициду.

З’ясовано, що причиною загибелі бджіл 
стало порушення норм законодавства під 
час обробки посівів ріпаку препаратами 
інсектицидної дії з активною речовиною 
лямбда-цигалотрин. Посіви ріпаку оброб-
ляло господарство екс-голови Ковельської 
РДА Івана Смітюха – Колодяжненське СТзОВ 
імені Лесі Українки.

galas.te.ua

Любомльський район

Новим головою Любомльської 
РДА став Олександр 
Устименко. Відповідне 
розпорядження видав 
Президент Петро Порошенко 
18 червня.

Випробувальний термін для 
новопризначеного чиновника – 
три місяці.  

До слова, попереднього го-
лову Любомльської РДА Миколу 
Пархомука затримали на отри-
манні хабара $2 тис. буцімто за 
те, що надасть в оренду 16 га зем-

лі з числа невитребуваних паїв за 
межами населеного пункту. 

Згодом Миколу Пархомука 
взяли під варту з можливістю 
внесення 480 тис. грн застави, 
що і зробила дружина держслуж-
бовця. Проте його захисник зумів 
зменшити розмір застави у понад 

13 разів – до 35 тис.
26 лютого екс-голові Лю-

бомльської РДА перекваліфіку-
вали злочин з особливо тяжкого 
на тяжкий. Тривалий час Пархо-
мук не був відсторонений з по-
сади і продовжував виконувати 
обов’язки голови РДА.

Колишнього начальника ГУ 
Держкомзему в області та директора 
ПП «Геомоніторинг-Волинь» судитимуть 
за службове підроблення та розтрату 
держмайна.

Зловживаючи становищем, посадовці 
розтратили 423500 грн бюджетних коштів, ін-
формує прокуратура області.

За результатами тендеру вони уклали до-
говір на проведення інвентаризації земель 

несільськогосподарського призначення за 
межами населених пунктів на території Рожи-
щенського, Володимир-Волинського та Горо-
хівського районів.

Однак підприємство фактично не вико-
нало замовленої роботи, оскільки виготов-
лена документація була непридатною для 
використання в роботі. Попри це, бухгалтерія 
Держкомзему оплатила рахунки. Невдовзі 
обоє обвинувачених постануть перед судом.

fakty.ua

Маневицький район

У селі Цміни виявили підпільний цех з 
обробки бурштину.

Правоохоронці провели обшук у госпо-
дарстві місцевого жителя. Виявили та вилу-
чили понад 36 кг бурштину й обладнання для 
його обробки, повідомляє прес-служба про-
куратури Волинської області.

Волинського митника оригінально 
покарали за контрабанду 1,5 тонни 
бурштину через митницю «Ягодин». 

Євгенія Шелігацького призначили на 
посаду керівника начальника управління 
одного з відділів Тернопільської митниці 
ДФС. Такий крок був потрібний, аби згодом 
перевести митника на вищу посаду на Во-
линську митницю, повідомляє телеканал 
«Аверс». 

Нині ж він повернувся на Волинь, але 
вже не в статусі виконувача обов’язків, а 
заступником начальника Волинської мит-
ниці.

Горохівський, Старовижівський райони

Внаслідок ДТП на Волині загинуло двоє 
людей. 

У селі Журавники 13 червня велоси-
педистка зіткнулася з автомобілем Subaru 
Forester. Як  повідомляє прес-служба волин-
ської поліції, 36-річна місцева жителька руха-
лася назустріч автомобілю в тій же смузі руху, 
що й іномарка. Жінка отримала смертельні 
травми.

На Старовиживщині у ніч на 18 червня 
між селами Поліське та Брунетівка 32-річний 
водій, керуючи мотоциклом Viper V150A, не 
впорався з керуванням і впав на проїжджу 
частину. Мотоцикліст загинув на місці події.

vl.npu.gov.ua

Маневицький район

Двох зловмисників, які вчинили 
розбійний напад у селі Колодії, 
затримали правоохоронці.

Як повідомляє прес-служба прокурату-
ри області, уночі 14 червня двоє 27-річних 
молодиків і їхній спільник приїхали автомо-
білем у село й проникли в будинок до 52-
річних братів-близнюків. 

Зловмисники зв’язали господарів скот-

чем, били, катували й погрожували, вимага-
ючи розповісти, де гроші та цінні речі.

Обшукавши будинок, літню кухню і га-
раж, нападники розжилися лише двома мо-
більними телефонами та втекли. 

Невдовзі двох із них – жителя села 
Рованці та жителя села Шепель Луцько-
го району – затримали й взяли під варту. 
Третій спільник розбійників перебуває у 
розшуку.

Бджіл таки отруїли

Службовці розтратили 
423500 грн 
бюджетних коштів

Велосипедистка отримала 
смертельні травми
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ОЛІГАРХИ ВЛАШТУВАЛИ 
ПТАШИНІ МОГИЛЬНИКИ 
Затримана за підозрою в організації 
пташиного могильника і забруднення 
навколишнього середовища в Київській 
області співвласниця підприємства з ви-
робництва курятини «Агромарс» Мари-
на Сігал вийшла під заставу. За неї внес-
ли 90 млн грн. 9 червня співвласницю 
холдингу ТМ «Гаврилівські курчата» та її 
чоловіка, екс-нардепа від Партії регіонів 
Євгена Сігала заарештували. А от їхньо-
го головного конкурента Юрія Косюка 
через близькість до Петра Порошенка 
правоохоронці не перевіряють, хоч до 
«Нашої Ряби» висувають ті ж самі пре-
тензії.
ТРУХАНОВА ПУСТИЛИ ЗА 
КОРДОН 
Солом’янський райсуд Києва повернув 
закордонні паспорти і дозволив виїзди-
ти за кордон Геннадію Труханову. Мера 
Одеси та його заступника підозрюють 
у розкраданні 185 млн грн державних 
коштів.

НА БЕЗПІЛОТНИКИ – ТАБУ
З 1 червня в Україні заборонили вико-
ристовувати безпілотні літальні апарати 
завважки понад 2 кг без спецдозволів. 
Аргумент влади: у повітрі мають бути 
встановлені такі ж правила руху, як на 
автошляхах, щоб уникнути хаосу. 
У КИЄВІ ПРОЙШОВ ГЕЙ-
ПАРАД 
У центрі Києва 17 червня відбувся 
«Марш рівності» представників ЛГБТ-
спільноти. Прийшло п’ять тисяч людей. 
Були учасники зі США, Канади, Ізраїлю, 
країн Європи. Без сутичок не обійшло-
ся. Затримали 57 осіб, 10 активістів по-
страждало. Світові політики назвали 
«Марш рівності» успіхом.

БАНКИ БОРГУЮТЬ МІЛЬЯРДИ 
Зовнішній борг українських банків ско-
рочується на третину вже три роки по-
спіль і на кінець 2017 року становив 
$6,2 млрд.
МАМА ЛЯШКА КУПИЛА 
КВАРТИРУ
Мати лідера Радикальної партії Олега 
Ляшка Любов оформила свідоцтва про 
право власності на квартиру площею 
77 м2 і 14-метрове машиномісце на сто-
личному Печерську. Жінка все життя 
працювала оператором котельні. Її до-
хід – 1600 грн пенсії на місяць.
ШКОЛЯРІВ У МИКОЛАЄВІ 
ОТРУЇВ УЧЕНЬ 
Масове отруєння дітей в Миколаєві 
21 травня влаштував 16-річний учень. 
Він розпилив у школі перцевий газ, а 
коли одноліткам стало зле, злякався 
і втік. Юнак зізнався. Йому загрожує 
штраф або рік умовного покарання.
НА ФОТОФІКСАЦІЮ 
ПОРУШЕНЬ ПДР БРАКУЄ 
КОШТІВ
Для введення автоматичної фото- та ві-
деофіксації порушень ПДР потрібно по-
над 1,1 млрд грн. Систему досі не впро-
вадили через брак грошей.

«УКРПОШТА» БАНКРУТУЄ
Перший заступник гендиректора ПАТ «Укр-
пошта» Олександр Чернявський заявив 
про скрутний фінансовий стан підприєм-
ства. «Укрпошта» має віддати наприкінці 
липня редакціям близько 260 млн грн. 
Однак на підприємстві інформацію про 
банкрутство спростовують.
ЗАМІСТЬ КАСОВИХ 
АПАРАТІВ – ПЛАНШЕТИ 
Уряд дозволив використовувати смарт-
фони і планшети замість касових апара-
тів. Це зменшить витрати бізнесу на 30%.
РОСІЯ ХОЧЕ ПЕРЕЙМЕНУВАТИ 
КРИМ 
Окупований РФ український півострів 
Крим пропонують перейменувати на «Рес-
публіка Крим – Таврида». Це історична на-
зва давнього і середньовічного Криму. 

АЛКОГОЛЬ ПОДОРОЖЧАЄ 
Ціна на горілку й лікеро-горілчані виро-
би підвищиться на 12,4-19,6%, на віскі, 
ром і джин – на 12%, на коньяк – на 6,6-
9,5%, а вино подорожчає на 4,5-13,5%.

українська хронікаВОЛИНЯНИ ВІДДАЮТЬ ВОЛИНЯНИ ВІДДАЮТЬ 
ГРОШІ АФЕРИСТАМГРОШІ АФЕРИСТАМ

У ПРИКОРДОННІ ВІДСТРІЛЯЮТЬ У ПРИКОРДОННІ ВІДСТРІЛЯЮТЬ 
ДИКИХ СВИНЕЙДИКИХ СВИНЕЙ

пильнуймо

ПІШЛИ НА ДНОПІШЛИ НА ДНО ЗАБИВ СУСІДА ЗАБИВ СУСІДА 
ДО СМЕРТІДО СМЕРТІ

раптово і страшно інцидент

Любомльський район

Трупи чотирьох диких свиней, які 
загинули від африканської чуми свиней, 
виявили прикордонники неподалік села 
Бережці 16 червня. 

За словами начальника місцевого 
управління Держпродспоживслужби Ми-
коли Вавриша, в урочищах Вільшина і За-
казник, де було знайдено мертвих тварин, 
встановлено захисну зону радіусом три кі-

Волиняни часто 
стають жертвами 
комп’ютерних шахраїв 

унаслідок ігнорування 
правил поводження з 
картковими рахунками. 

Зі слів правоохоронців, почина-
ючи з 2014 року, представники не-
законних збройних формувань так 
званих ДНР/ЛНР низку протиправних 
методик поставили на потік. 

Прокуратура Волині нещодавно 
повідомила про отримання теле-
фонних дзвінків та розісланих у ме-
сенджері Viber нібито від імені ке-
рівників прокуратури області вимог 
до фізичних осіб та суб’єктів підпри-
ємницької діяльності про надання чи 
позику коштів. 

Керівники пенітенціарних закла-
дів, що тимчасово перебувають під 
контролем бойовиків, фактично ле-

галізували шахрайські схеми та дали 
добро особам, які відбувають там по-
карання, на вчинення злочинних дій 
стосовно громадян України. 

Правоохоронці наголошують: 
щоб не стати жертвою комп’ютерних 
шахраїв, треба при розрахунках в ме-
режі інтернет використовувати тіль-
ки перевірені сайти; не вдаватися до 
послуг невідомих нових сервісів, про 
які немає інформації і відгуків в ін-
тернеті; переконатися, що вибраний 
платіжний сервіс є надійним. Якщо 
вам телефонує нібито представник 
банку, ніколи не повідомляйте кон-
фіденційні дані банківської картки 
(термін дії, тризначний код безпеки 
зі зворотного боку картки або код 
CVC2/CVV2).

Значна частина вкрадених грошей 
осідає в так званих ДНР/ЛНР

pravda.if.ua

У разі смерті свиней внаслідок АЧС 
передбачені державні відшкодування

Луцький район

У Липинах місцевий житель 
побив до смерті 41-річного 
односельчанина.

Інцидент трапився 10 червня під 
час застілля, інформують в поліції об-
ласті. Завдані тілесні ушкодження ви-
явилися несумісними з життям.

До слова, 30-річного правопоруш-
ника вже притягували до криміналь-
ної відповідальності. Йому загрожує  
від семи до десяти років ув’язнення.

Днями у волинських водоймах утопилося 
троє чоловіків.

Як інформує «Район. Шацьк», 13 червня на 
Світязі 25-річний лучанин стрибнув із катама-
рана і став тонути. Трагедія трапилася непода-
лік дитячого табору «Чайка».

Під час купання утопився і 36-річний жи-
тель села Білин Володимир-Волинського райо-
ну, інформує УДСНС в області. Інцидент трапив-
ся 14 червня на місцевому ставку.

На Горохівщині у водоймі села Холонів 
12 червня знайшли утопленим місцевого чоло-
віка, пише «Волинська правда». Біля місця, де ви-
явили утопленика, лежали велосипед та вудки.

лометри, передає «КОРДОН».
Наразі впроваджують комплекс про-

тиепізоотичних заходів. Карантин діятиме 
мінімум 40 днів. У трикілометровій зоні від-
стріляють усіх диких свиней, щоб запобігти 
подальшому розповсюдженню небезпеч-
ної хвороби, вакцини проти якої, на жаль, 
немає. Крім того, на території двох ОТГ пла-
нують заборонити торгівлю живими свинь-
ми та продуктами з них. 

Як передає УНН, на Волині зареєстрова-
но п’ять випадків захворюваності на АЧС.

епідемія

МАКСИМ КИРИЧУК – МАКСИМ КИРИЧУК – 
ПРОКУРОР ВОЛИНІПРОКУРОР ВОЛИНІ

кадрові ротації

Генеральний прокурор Юрій Луценко 
звільнив Максима Киричука з посади 
заступника прокурора Волинської 
області та знову призначив обласним 
прокурором відповідно до рекомендації 
Ради прокурорів.

Наказ про призначення Киричука дато-
вано 7 червня.

Нагадаємо, із 27 квітня Киричук був за-
ступником обласного прокурора Анатолія 
Коцури, якого від 6 червня призначено на 
посаду заступника прокурора Автономної 
Республіки Крим.

ahf.org.ua



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 Можливості в бізнесі схожі на автобуси – завжди приходить наступний. Річард Бренсон

ПОЛІТИКА4 www.volynnews.com№ 24 (123)  21 червня 2018 року

  Роман РОМАНЮК, 
Юрій ПАНЧЕНКО
pravda.com.ua

духовність ПАТРІАРХ ФІЛАРЕТ:
«МОСКВА ВТРАЧАЄ СИЛУ»

ПРИВАТИЗАЦІЯ МАЄ 
БУТИ ПРОЗОРОЮ
Фонд державного майна України 
оголосив старт приватизації 
перших підприємств з числа 
великих об’єктів. Про це 
повідомив виконувач обов’язків 
голови ФДМУ Віталій Трубаров.

«Шляху назад нема. Фонд підписав 
22 накази про приватизацію об’єктів 
великої приватизації», – написав чинов-
ник у Facebook.

Це перший великий перелік підпри-
ємств для продажу за останні мінімум 
десять років. Найближчим часом Фонд 
розпочне оголошення конкурсу на від-
бір радників, аби вже восени вийти на 
фінішну пряму, додав Трубаров. 

Нагадаємо, в січні Верховна Рада 
встановила нові правила приватизації 
державного майна. Залишаються тільки 
мала приватизація і велика з вартістю 
активів понад 250 млн грн. У березні 
ФДМУ затвердив список об’єктів малої 
приватизації, що підлягають продажу 
в 2018 році. До нього увійшли близько 
600 об’єктів. Прем’єр-міністр Володи-
мир Гройсман заявив, що початок малої 
приватизації заплановано на червень.

Тим часом експерти вважають, що в 
Україні процес приватизації фактично 
провалився. Про це заявив директор 
ЄБРР у країнах Східної Європи Франсіс 
Маліж виданню Truman. Однак він ба-
чить певний прогрес в Україні, маючи 
на увазі підписаний Президентом закон 
про приватизацію.

«Він дозволяє Україні здійснюва-
ти приватизацію згідно з найкращими 
практиками. Активи більш не мають 
оцінювати за пострадянськими прин-
ципами, які дуже відрізняються від того, 
що шукають інвестори. Тепер можна ви-
користовувати англійське законодав-
ство для укладання приватизаційних 
контрактів. Процес став прозорішим», – 
сказав Франсіс Маліж та висловив спо-
дівання на гарні результати, адже якщо 
приватизація запрацює належним чи-
ном, то це стане хорошим інструментом 
для повернення України на мапу інвес-
торів.

ПРАЦІВНИКАМ 
«НАФТОГАЗУ» – 
НЕЧУВАНІ ПРЕМІЇ 
$46 млн – такою сумою 
преміювали представників 
«Нафтогазу» за перемогу на 
Стокгольмському арбітражі 
над «Газпромом». Гроші 
розподілять між 41 працівником 
«Нафтогазу».

І хоч мільярдів «Газпром» ще не ви-
платив, а от мільйони премій вже в ки-
шені, передає «24 канал».

Глава правління Андрій Коболєв 
отримав майже $8 млн. А комерційний 
директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко 
збагатився на $6 млн.

Наразі виплачено $21 млн. А зали-
шок у $25,6 млн будуть виплачувати три 
роки за умови успішного стягнення з 
«Газпрому».

За результатами двох арбітражних 
проваджень, «Газпром» має сплатити 
«Нафтогазу» ще $2,5 млрд.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольм-
ський арбітраж зобов’язав російського 
монополіста «Газпром» доплатити НАК 
«Нафтогаз України» $4,63 млрд за недо-
поставку узгоджених обсягів газу для 
транзиту. Враховуючи борги «Нафтога-
зу», російський монополіст має сплати-
ти $2,56 млрд українській компанії.

казна

грошики народні

На початку квітня 
Президент Петро 
Порошенко 

несподівано для 
багатьох заявив, 
що в українських 
православних церков 
з’явився шанс отримати 
автокефальний 
статус. Для цього він 
надіслав Вселенському 
патріарху звернення, яке 
попередньо підтримала 
Верховна Рада. Експерти 
запевняють, що зараз 
Україна як ніколи 
близька до того, щоб 
таки отримати Томос 
на автокефалію з рук 
Константинополя. 

Які думки з цього приводу у 
предстоятеля Української право-
славної церкви Київського патрі-
архату Філарета?

БОРОТЬБА ЗА 
АВТОКЕФАЛІЮ 
ТРИВАЄ 25 РОКІВ

Ініціатором отримання поміс-
ного статусу для УПЦ була церква. 
Причому ця ініціатива з’явилася 
ще у липні 1992 року, коли я зу-
стрічався зі Вселенським патріар-
хом Варфоломієм. Тоді у зв’язку з 
утворенням України як держави 
й постало питання автокефалії. 
Це рішення було одностайно 
ухвалене на Помісному соборі, 
на якому були представники всіх 
українських єпархій, монастирів, 
навчальних закладів, весь єпис-
копат. Ми з тим рішенням звер-
нулися до Московського патріар-
хату, нам сказали, що розглянуть 
це питання на Помісному соборі 
Російської церкви. Але собори 
скликали, а українське питання 
про автокефалію не розглядали. 
Навпаки – йшла боротьба проти 
неї. Боротьба за автокефалію за 
участі Вселенського патріарха 
триває уже 25 років. І ось цього-
річ Петро Порошенко звернув-
ся до Вселенського патріарха. І 
той сказав, що для Томосу треба 
звернення єпископату УПЦ КП, 
єпископату автокефальної церк-
ви і єпископів МП, які хочуть ав-
токефалії. І таке звернення було 
надіслано. Вселенський патрі-
арх також просив, щоб до нього 
звернулися і Президент України, 
і Верховна Рада. Все це виконано. 
Тому Вселенський патріарх обі-
цяв, що він надасть Томос про 
автокефалію Української церкви 
найближчим часом.

ВІЙНА ТРИВАЄ, БО 
РОЗДІЛЕНА ЦЕРКВА

Президент так наполегливо 
переконував надати Томос, бо 
побачив, що без єдиної помісної 
православної церкви не може 
існувати держава. Бо саме через 
те, що церква розділена, і війна у 
нас триває, і Крим забрали. Якби 
в Україні була одна православ-
на церква, то Москві не було б 
на кого тут опертися. А зараз є. 
Насамперед – на Московський 
патріархат, на частину проросій-
ськи налаштованого населення і 
чиновників. Вони і є підґрунтям 
для дій Москви. А якби була одна 
церква, то цього підґрунтя у Росії 
просто не було б.

Якщо ми отримаємо Томос, то 

лендар? У принципі, це можливо. 
Більшість православних церков 
перейшла на цей календар. Тіль-
ки п’ять православних церков 
досі цього не зробили. Це Єруса-
лимська, Російська, Українська, 
Сербська і Грузинська. Перехід 
можливий. Але за яких умов? 
Якщо народ буде згоден пере-
йти. Бо в 20-ті роки ХХ століття 
переходили на новий календар, 
григоріанський, але люди в церк-
ву не приходили. Наприклад, на 
Різдво 25 грудня. Свято, а в храмі 
немає прихожан.

ВІЙНА ЗАКІНЧИТЬСЯ 
НАШОЮ ПЕРЕМОГОЮ

У Криму залишилися наші 
парафії. Є там наш архієрей, архі-
єпископ Климент, який керує 
цією єпархією. Правда, там свя-
щеників небагато.

На Донбасі у нас дві єпар-
хії – Донецька і Луганська. Є й 
донецький архієпископ Сергій. 
Є луганський архієрей – єпископ 
Афанасій. Священики на оку-
пованих територіях є, але вони 
служать підпільно. Тому що там 
ухвалили такі закони, які не до-
зволяють їм служити, якщо вони 
не визнають псевдореспубліки. 
Хто не визнає – має покинути те-
риторію. Але наше духовенство, 
наша церква не визнає їх. Якби 
церква була єдиною, війни не 
було б. Тому що не було б підстав 
для підтримки Росії в Україні. Бо 
церква була б від Москви від-
 окремлена. А оскільки є підґрун-
тя для цього, то і йде війна. Чим 
вона закінчиться? Нашою пере-
могою. У це треба твердо вірити. 
Не мати жодного сумніву. Тому 
що правда з нами. А де правда – 
там Бог. Де Бог – там перемога. 
Завжди.

УКРАЇНА 
БУЛА, Є І БУДЕ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЮ 
ДЕРЖАВОЮ

Я як підтримував від почат-
ку входження України в Європу, 
так і підтримую. Тому що Україна 
була, є і буде європейською дер-
жавою.

Ми живемо в глобалізовано-
му світі й не ми вибираємо, а сам 
історичний процес такий, що не 
можна жити в ізоляції. Ви маєте 
перебувати в співпраці з іншими 
державами. І тому треба вибра-
ти, з якими державами ви хочете 
співпрацювати – з багатими чи з 
бідними. Якщо з багатими, то на-
віть коли будете останніми, то 
останніми серед багатих. А якщо 
будете з бідними працювати, то 
станете ще біднішими.

Європа втрачає духовні цін-
ності. Тому я в Європі кажу, що 
ми не тільки хочемо від неї щось 
отримати позитивне: техноло-
гії, демократію, свободу слова 
тощо. Але ми можемо Європі 
дати того, чого там не мають. А 
вони не мають духовності. У нас 
вона є. У чому виявляється наша 
духов ність? У тому, що в Україні 
за роки незалежності побудова-
но більш як чотири тисячі лише 
православних храмів. Це в умо-
вах бідної держави! Люди вважа-
ють, що храм потрібніший, ніж 
нове житло. Це перше. А друге – 
нинішній волонтерський рух. Він 
виник не на порожньому місці, а 
мав під собою духовні основи. 
Тому ми можемо цією духовніс-
тю підтримати й підживити Єв-
ропу.

com
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Чи розрахується 
«Газпром» з 
«Нафтогазом»?

Українська церква буде одна. І не 
просто одна, а найбільша. Зараз 
Київський патріархат порівняно 
з Московським є більшим удвічі. 
Якщо ж до КП ще приєднають-
ся УАПЦ і решта, то ми будемо 
найбільшими. А залишок Мос-
ковського патріархату має на-
зиватися Російською православ-
ною церквою в Україні. Права 
буде мати такі ж, як і Українська 
церква, бо закон для всіх церков 
та релігій в Україні один. Але це 
буде порівняно невелика церква, 
і впливу вона вже не матиме.

МОСКВА ПРОТИ 
НАДАННЯ ТОМОСУ

А коли вже буде Томос, коли 
утвориться єдина помісна укра-
їнська церква, ми всі будемо 
складати одну Українську право-
славну церкву.

Врахуйте, що нині Київський 
патріархат має підтримку 40-44% 
населення, а Московський – лише 
20-24%. Якщо з цих 24% у єднос-
ті з РПЦ залишиться третина, то 
8% – це буде невелика церква, 
яка значного впливу не матиме. 
Вселенський патріарх утворив 
комісію з трьох митрополитів, 
які об’їжджають помісні церкви 
та інформують про свої наміри. 
У той же час Москва розсилає 
по всіх тих самих церквах своїх 
представників, які агітують голів 
церков, щоб вони не підтримува-
ли Вселенського патріарха. 

Крім того, УПЦ МП не знаю 
скільки десятків тисяч звернень 
розсилає по парафіях і єпархіях, 
щоб вони підписували й надси-
лали Вселенському патріарху з 
проханням не надавати Томос. 
Частина вірян підписує, проте 
більшість відмовляється.

Москва задіяла всі сили – не 
тільки по церковній лінії, а й по 
державній, щоб не допустити на-
дання Томосу. Але поки що Все-
ленський патріарх стоїть на своїх 
позиціях.

МИ – НЕ 
РОЗКОЛЬНИКИ, 
МИ ВІДОКРЕМИЛИСЯ 
ВІД МОСКВИ 

Треба розрізняти розкол і 
розділення. Розкол – це коли 
вносять якісь зміни у  вчення, в 
канони. А коли віра православ-
на залишається єдиною, канони 
залишаються єдиними, то це не 
розкол. Це можна називати роз-

колом, але це неграмотно. Нас 
теж називають розкольниками. 
А ми не розкольники, ми просто 
відокремилися від Москви. 

Підстав для розколу немає. 
Тому що ті рішення, які ухвалив 
собор на Криті, було узгоджено 
з усіма церквами: з Російською, 
Грузинською, Антіохійською. То-
му розбіжності в рішеннях цьо-
го Критського собору немає. Бо 
розбіжностей у вірі в нас немає. 
І немає причин для розділення. 
Причина для розділення тільки 
одна – Москва. Тому що Москва 
втрачає силу. Ось реальна причи-
на. Іншої немає.

ТОМОС 
АВТОМАТИЧНО 
ЗНІМЕ АНАФЕМУ

Відразу після надання Томо-
су буде об’єднання церков. Нам 
треба буде провести архієрей-
ський собор, на якому мають 
затвердити предстоятеля Укра-
їнської церкви. Тоді він стане 
главою церкви і для колишньої 
автокефальної церкви, і для ко-
лишнього Московського патріар-
хату, і для Київського. Уже не буде 
розділення, буде одна Українська 
православна церква і один пред-
стоятель в чині патріарха. Це 
буде той, хто годен об’єднати все 
українське православ’я в одну 
церкву. Якщо буде надано Томос, 
це означатиме, що анафему, яку 
наклав МП, не визнаватимуть.

ЛАВРИ – УКРАЇНСЬКІ 
СВЯТИНІ

Дві лаври – Києво–Печерська 
і Почаївська – належатимуть 
Українській церкві, бо це україн-
ські святині, вони не можуть на-
лежати Російській церкві. Якщо в 
Україні буде одна помісна право-
славна церква, то неприродно, 
щоб українські святині належали 
РПЦ. Неприродно і незаконно. 
Третя Святогірська лавра – це 
лавра Віктора Януковича. Вона 
лаврою ніколи не була. Тому і 
Києво-Печерську, і Почаївську 
лаври свого часу буде передано 
Українській церкві.

ПЕРЕХІД НА 
НОВОЮЛІАНСЬКИЙ 
КАЛЕНДАР 
МОЖЛИВИЙ

У суспільстві тривають такі 
розмови, чи може бути перехід 
церкви на новоюліанський ка-

Ельдар Сарахм
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Без єдиної Церкви не може бути держави
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на межі

питання руба

КОМУ ЗЕМЛІ?

У селищі Заболоття 
Заболоттівської 
об’єднаної 

територіальної громади, 
що у Ратнівському 
районі, за спиною селян 
віддали 200 гектарів 
землі в користування 
сільськогосподарській 
фірмі. Ці площі аграрники 
вже встигли обробити 
гербіцидами, щоправда, 
знову ж таки – без згоди 
людей. Через необізнаність 
на отруєні поля селяни 
випустили худобу, яка, за 
їхніми словами, встигла 
потруїтися кропленою 
травою.

Тишком-нишком перед Трійцею, 
коли в селах у людей найбільше хат-
ньої роботи, на пасовища за Забо-
лоттям приїхав трактор. Робітники 
причепили до нього розпилювачі та 
почали обприскувати високу траву. 
Хто приїхав та що тут відбувається – 
ніхто із селян не знав, тож техніку 
зупиняли мало не всім селом. А  на-
ступного ранку сюди, як зазвичай, 
вивели пасти корів.

«Після тієї паші моя корова за-
хворіла. А діти, коли попили моло-
ка, то отримали проблеми з киш-
ківником. Чим труїли траву, ми досі 
не знаємо, як і того, що буде далі з 
нашою худобою», – в розпачі роз-
повідає одна із жінок перед забо-
лоттівським клубом.

Поряд із нею – гурт людей. Ко-
жен один одному розповідає, яких 
збитків наробили на полях, що на-
лежать селянам. Жоден із присутніх 
досі не знає, хто почав господарю-
вати на їхніх пасовищах. Люди скли-
кали схід селян, аби обговорити 

проблему, та покликали голову гро-
мади Валерія Свіржевського, щоб 
той прояснив ситуацію. Щоправда, 
голова, якого люди собі обрали 
півтора року тому, їх проігнорував. 
Про те, де очільник громади, їм до-
водиться тільки здогадуватися, бо 
одним він сказав, що поїхав у Рат-
нівську райдержадміністрацію на 
нараду щодо цього конфлікту, інші 
бачили його в приміщенні селищ-
ної ради, а заступниця голови роз-
повідала геть протилежне. 

«Приїхала комісія з обласної 
ради вивчати питання ремонту до-
ріг», – запевнила нас заступниця 
очільника ОТГ Надія Денисюк. 

РДА віддали землі якійсь агрофірмі. 
«Аби з’ясувати ситуацію та ви-

вчити її, потрібно написати звернен-
ня до голови Волинської обласної 
ради та до керівника облдержадмі-
ністрації і скликати спеціальну ко-
місію, яка буде вивчати це питання. 
Адже в результаті такого «господа-
рювання» збитків зазнала громада, 
прості люди», – обурюється депутат.

У результаті зборів люди напи-
сали заяву та зібрали близько шес-
ти десятків підписів, аби в обласній 
раді скликали тимчасову контроль-
ну комісію з питань земельних від-
носин. Уже під час проведення цієї 
комісії депутати обласної ради ви-
рішили звернутися до Держгеока-
дастру, до правоохоронних органів, 
аби ті провели перевірку законнос-
ті надання земель. Також звернення 
скерували екологам, щоб ті вираху-
вали збитки.

«На жаль, через те, що в районі 
і зокрема у Заболоттівській ОТГ не-
має порядку із землями, виникають 
такі ситуації, в яких страждають 
люди, – підкреслює Михайло Імбе-
ровський. – Ми й далі відслідкову-
ватимемо ситуацію та будемо від-
стоювати інтереси громади».

А поки за Заболоттям жовті-
ють гектари землі. Чітка лінія між 
спаленою травою та зеленим  по-
лем – межа, на якій селяни зупиняли 
трактори з отрутохімікатами. Люди 
ж перегнали худобу пастися під ліс 
та сподіваються, що корови, які по-
хворіли, видужають і далі будуть 
давати молоко. І просять про одне 
і депутатів, і журналістів, які сюди 
приїхали: не лишати їх напризволя-
ще та домогтися правди й покаран-
ня для тих, хто погосподарював на 
їхній землі без їхнього дозволу.

Маневицький, 
Любешівський райони

На початку року, а 
саме – 31 січня, Кабмін 

ухвалив розпорядження, 
відповідно до якого 
Держгеокадастр до кінця 
року має передати землі 
державної власності, 
розташовані за межами 
населених пунктів, у 
комунальну власність ОТГ.

Однак під час чергового пе-
редавання земель, яке відбулося 
6 червня, дві ОТГ так і не одержали 
наділів. Йдеться про Прилісненську 
та Любешівську ОТГ, ділянки яким 
мали передати згідно з планом-
графіком, затвердженим Кабміном 
України.

Як повідомив голова Приліснен-
ської ОТГ Ігор Терещенко, землі в 
комунальну власність громада мала 
отримати ще 31 березня. Очільник 
громади звертався по роз’яснення 
до Держгеокадастру у Волинській 
області. Йому відповіли, що пере-

ДВОМ ВОЛИНСЬКИМ ОТГ 
НЕ ВІДДАЛИ ЗЕМЛЮ

рами. Однак вони можуть просто 
піти, оскільки Прилісненська ОТГ 
досі не отримала в комунальну 
власність землю. 

Ігор Терещенко впевнений, що 
передачі ділянок «штучно пере-
шкоджає ОДА». Натомість головний 
спеціаліст сектору взаємодії зі ЗМІ 

та громадськістю ГУ Держгеокада-
стру у Волинській області Сергій 
Дмитрук пояснив, що Приліснен-
ській і Любешівській ОТГ не переда-
ли земельні ділянки в комунальну 
власність через невідповідність до-
кументації.

«Потребують виправлення по-

ложення, зазначені у висновках 
землевпорядної експертизи», – за-
значив Сергій Дмитрук.

Він повідомив, що в подальшо-
му передача земельних ділянок 
волинським ОТГ відбуватиметься 
відповідно до плану-графіку, за-
твердженого розпорядженням 
Кабміну, а передача всіх земель те-
риторіальним громадам має завер-
шитися до кінця цього року.

«У процесі передачі земель най-
більше роботи потребує саме вста-
новлення меж земельних ділянок, 
тобто проводять їх інвентариза-
цію», – наголосив держслужбовець 
і додав, що у випадку неінвентари-
зованих ділянок процес передачі 
земель громадам триває довше. 
Коли ж відбудеться наступне пере-
давання земельних ділянок волин-
ським ОТГ, поки невідомо.

Зазначимо, що на Волині вже 
провели дві передачі земель, у 
результаті яких ділянки отрима-
ли дев’ять ОТГ. Першу здійснили 
27 лютого – тоді Городищенській 
ОТГ передали 962 га. Під час другої, 
яка відбулася 6 червня, 8 ОТГ отри-
мали 756 ділянок загальною пло-
щею майже 10 тис. га.

БЕЗ ЗГОДИ ЛЮДЕЙ В КОРИСТУВАННЯ 
АГРОФІРМІ ВІДДАЛИ 200 ГЕКТАРІВ

До слова, в стінах Ратнівської 
райдержадміністрації про нараду 
з паном Свіржевським – ні сном ні 
духом. Посадовці в один голос твер-
дять: самі хотіли б його побачити. Тим 
часом люди розповідають: вони про-
сили не кропити пасовище та дати їм 
хоча б скосити сіно, проте ті, хто при-
був із технікою, нікого не слухали.

«Ми платимо гроші за те, аби 
купити сіна, щоб узимку мати чим 
годувати худобу. Натомість от таку, 
по пояс, траву просто спалили хімі-
єю», – розповідає заболоттівчанка 
Галина Глинянко.

За словами Надії Денисюк, не-
відомій навіть їй агрофірмі віддали 

землі, власники яких не з’явилися, – 
так звані невитребувані паї. Щоправ-
да, і тут неточність, адже просто під 
час сходу селян люди показували 
державні акти на земельні ділянки, 
які розташовані на тих-таки 200 гек-
тарах потруєного поля. 

На збори до громади приїхав 
депутат Волинської обласної ради 
від УКРОПу Михайло Імберовський. 
Він переконаний, що така ситуація 
просто неприпустима, коли без 
відома власників паїв, без відома 
селян, які завжди на цих територіях 
випасали худобу, без погодження і 
громадського обговорення чи то 
голова громади, чи то чиновники в Збори селян голова ОТГ проігнорував

Нема землі – нема інвесторів

Михайло Імберовський переконаний, що в ситуацію 
мають втрутитися і правоохоронні органи

Межа між пасовищем та потруєною травою: 
на цьому місці люди зупиняли техніку

Анна Волощ
ук

business.ua

дачу земель ОТГ «тимчасово припи-
нили за розпорядженням зверху». 
З цим питанням Ігор Терещенко та-
кож телефонував на гарячу лінію ГУ 
Держгеокадастру, де йому пообіця-
ли дати відповідь протягом 14 днів.

Зауважимо, що Прилісненська 
ОТГ виявила бажання співпрацю-
вати з комунальним підприємством 
Волиньради «Волиньприродре-
сурс». Громада планувала налагоди-
ти легальний видобуток бурштину, 
прибуток від якого по 25% залиша-
тиметься у місцевому та районно-
му бюджетах, а ще 50% – в облас-
ному. КП «Волиньприродресурс» 
отримало для цього всі дозволи й 
погодження, проте через штучне 
втручання влади і правоохоронців 
тут досі не можуть розпочати гео-
логорозвідку.

Ігор Терещенко розповів, що 
громада вже почала налагоджувати 
співпрацю з потенційними інвесто-
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Найпевніший спосіб домогтися успіху – спробувати ще раз. Томас Едісон

законотворчість

поживемо-побачимо за кермом

КОРОВИ ДАЮТЬ 
МОЛОКО З ЦЕЗІЄМ

Рівень радіоактивного забруднення 
молока в деяких регіонах України 

перевищує норму вп’ятеро. Про це 
йдеться у дослідженні лабораторій в 
Університеті Ексетера і Українського 
інституту сільськогосподарської 
радіології, повідомив The Independent.

Учені відібрали коров’яче молоко з 
приватних ферм і будинків Рівненщини 
на території, розташованій за 200 км 
від місця аварії на Чорнобильській АЕС. 
Результати показали, що рівень вмісту 
радіоактивного сполучення цезію було 
перевищено вшестеро у 6 зразках з 14 
для дорослих, а для дітей – увосьмеро.

«Через понад 30 років після Чорно-
бильської катастрофи люди досі  під-
даються впливу радіоактивного цезію, 
вживаючи харчові продукти, в тому чис-
лі молоко місцевого виробництва, у ре-
гіонах України, які постраждали від цієї 
аварії», – підкреслила доктор Ірина Ла-
бунська з Ексетерського університету.

Вона додала, що рівень забруднен-
ня ґрунту не перевищує норму, а ось в 
продуктах цезій накопичується.

«Жителі цих сіл хронічно піддаються 
радіоактивності. Це створює небезпеку 
для здоров’я майже кожного органа в 
організмі людини. Особливо це впливає 
на дітей», – сказала Лабунська.

Експерти попереджають, що рівень 
забруднення молока буде перевищувати 
норму в деяких регіонах України до 2040 
року. Цю проблему зможуть розв’язати 
захисні заходи, що передбачають вве-
дення коровам «Ферроцину» – препара-
ту для виведення радіонуклідів.

ВІЙСЬКОВИХ 
ЗВІЛЬНИЛИ ВІД 
ШТРАФІВ ЗА КРЕДИТ

Українським військовослужбовцям 
на час особливого періоду в країні не 
нараховують штрафні санкції за невико-
нання кредитних зобов’язань, а також 
відсотки за користування кредитом.

Про це повідомляє сайт Судової вла-
ди України, передає «24 канал».

Згідно з повідомленням, Верховний 
Суд України у постанові від 30 травня за 
позовом про стягнення заборгованості 
за кредитним договором не погодився з 
висновком апеляційного суду та скеру-
вав справу на новий розгляд.

«На підставі положень ст. 5, 6 Зако-
ну України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» та ч.15 
ст. 14 Закону України «Про соціальний і 
правовий захист військовослужбовців 
та членів їх сімей» Верховний Суд дійшов 
висновку, що військовослужбовцям з по-
чатку і до закінчення особливого періо-
ду, а резервістам та військовозобов’яза-
ним – з моменту призову під час 
мобілізації і до закінчення особливого 
періоду не нараховують штрафні санкції, 
пеню за невиконання зобов’язань перед 
підприємствами, установами і організа-
ціями усіх форм власності, у тому числі 
банками та фізичними особами, а також 
проценти за користування кредитом», – 
йдеться у повідомленні.

по-людськи

небезпека на колесах В УКРАЇНІ ПОПУЛЯРНІ 
ВЖИВАНІ АВТО 
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ДТП ОФОРМЛЯТИМУТЬ 
ПО-НОВОМУ

ІЗ ЛИПНЯ ЗБІЛЬШАТЬСЯ ПЕНСІЇ

У першому кварталі 
2018 року частка 
вживаних авто, 

які вперше надійшли в 
Україну з-за кордону, 
становила 57%. А це 
24 тисячі легковиків. 
Мабуть, ще більше 
в’їхало в нашу країну 
«євроблях» без 
розмитнення, однак 
точної статистики 
таких машин не 
ведуть, інформує 
MotorMediaReview.

ЗАХІДНА ТА СХІДНА 
ЄВРОПА

Найбільше вживаних авто-
мобілів в Україну потрапляє з 
Європи. Авто «під розмитнення» 
везуть переважно з Німеччини та 
Франції (а це найбільші за обсяга-
ми ринки), а також з Італії, Бельгії, 
Швейцарії. Серед найпопулярні-
ших моделей – Volkswagen Passat 
та Golf, Renault Megane, Skoda 
Octavia, Opel Astra та Insignia. За-
галом це автомобілі 2010-2015 
років виготовлення, хетчбеки 
та універсали переважно євро-

пейських марок та з дизельними 
двигунами.

Якщо ж авто ввозять транзи-
том чи на тимчасове ввезення 
без наміру розмитнення, то най-
більше їх – із Польщі та Литви. Та-
кож популярні країни-імпортери 
«автобляхарів» – Болгарія, Чехія, 
Словаччина та Естонія. Найпо-
пулярніші марки – знову ж таки 
Volkswagen, багато «преміу-
му» – Audi, BMW, Mercedes-Benz. 

Французькі та японські авто теж 
трапляються, але в менших кіль-
костях.

США ТА ДАЛЕКИЙ СХІД
За перші три місяці 2018 

року в Україну ввезли 4,2 тися-
чі авто зі США. Переважно це 
пошкоджені в ДТП чи втоплені 
машини, які дешевше відно-
вити в Україні, аніж в Америці. 
Найчастіше імпортують седани 

чи позашляховики 2012-2016 
років виготовлення з бензи-
новими двигунами. Популярні 
моделі – Ford Fusion (Mondeo), 
Toyota Camry, RAV-4, Hyundai 
Sonata, VW Passat, Nissan Rogue 
(X-Trail), Honda Accord, CR-V, BMW 
5, X5, Mercredes-Benz класу C.

Хай як дивно, але в Україну 
імпортують вживані авто навіть 
з таких далеких країн, як Півден-
на Корея та Японія. Звичайно, не 
так масово, однак такий бізнес є. 
Привозять зазвичай автомобілі 
місцевих брендів. З Об’єднаних 
Арабських Еміратів раніше вез-
ли багато позашляховиків, однак 
сьогодні їх популярність значно 
зменшилася.

Мало хто їздить по авто само-
стійно. Більшість людей замовля-
ють їх в Україні, а посередники 
організовують весь процес – ви-
бору, доставки та розмитнення. 
Зазвичай такий сервіс обходить-
ся покупцеві від $500 до $1500.

Влада ухвалила 
законопроект, який 
уточнює правила 
внесення інформації про 
правопорушення.

Уточнення внесено наказом 
МВС 13 квітня. Вони набудуть 
чинності з дня опублікування, 
повідомляє «Юрліга». 

Тепер поліція дозволяє учас-
никам робити фото схеми з місця 
ДТП. Раніше копію або фото з міс-
ця події надавали за письмовою 
заявою.

Протокол більше не потребує 
підписів двох свідків. А в разі від-
мови особи, яку притягують до 
відповідальності, від підписання 
протоколу про адміністративні 
правопорушення в ньому роб-
лять відповідний запис.

Також матеріали з фото та 
відео з місця події тепер збері-
гаються у відділенні поліції лише 
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місяць в очікуванні оскарження 
рішення суду. Матеріали ж збері-
гають у підрозділах поліції за міс-
цем ухвалення рішення протягом 

трьох років з дня накладення ад-
міністративного стягнення. Після 
закінчення цього терміну вони 
підлягають знищенню комісією 

в складі не менш як трьох осіб, 
яких визначить керівник.

Урегульовано порядок вне-
сення в систему автоматизо-
ваного обліку інформації про 
правопорушення підрозділами 
адміністративної практики. Таку 
інформацію вносять протягом 
трьох днів з дати отримання 
матеріалів, а інформацію щодо 
матеріалів про адміністративні 
правопорушення, передбачені 
ст. 130 КУоАП (керування ТЗ в 
стані алкогольного, наркотич-
ного чи іншого сп’яніння або під 
впливом лікарських препаратів, 
що знижують увагу та швидкість 
реакції), – протягом одного дня. 
У десятиденний термін з дати 
отримання матеріалів таку ін-
формацію відправляють до орга-
нів (посадових осіб), яким надано 
право накладати адміністратив-
не стягнення.

В Україні продають більше 
вживаних авто, аніж нових
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МВС дозволяє 
фотографувати 
схему ДТП

estiva.ru

Мінімальна пенсія українця 
має складати 2772 грн

Набули чинності зміни до Інструкції 
про порядок приймання іспитів 
для отримання права керування 
транспортними засобами та видавання 
посвідчень водія.

Таку інформацію оприлюднили на офіцій-
ному сайті МВСУ, повідомляє «Ліга. Закон». Із 
5 червня практичний іспит проводитимуть у 
два етапи. Він проходитиме на майданчику 
для навчання і в умовах дорожнього руху.

На першому етапі треба буде виконува-
ти такі вправи: підготовка до початку руху; 
зупинка транспортного засобу на підйомі/
спуску; заїзд у двір та гараж з правого/лівого 
боку;  маневрування (змійка, вісімка, габарит-
не коло); розворот в обмеженому просторі з 
одноразовим увімкненням задньої передачі; 
паркування ТЗ біля бордюру (паралельно) 
зад нім ходом (довжина – 6 м, ширина – 2,5 м); 
рух по прямій.

На другому етапі іспиту оцінюють такі 
уміння водія: маневрування;  розміщення ТЗ 
на проїжджій частині; проїзд перехресть, пі-
шохідних переходів, зупинок маршрутних ТЗ.

Особу не допускають до складання іс-
питів для отримання (обміну) водійського 
посвідчення, якщо раніше вона була позбав-
лена права на керування транспортними за-
собами.

У липні-грудні Пенсійний фонд 
двічі перерахує пенсії українцям. 
Адже в липні до 1777 грн зросте 
прожитковий мінімум. У грудні він 
підвищиться до 1853 грн.

У липні мінімальні виплати пенсіонерам 
зростуть на 4,5% від прожиткового мінімуму. 
У грудні вони підвищаться на 9%. Сьогодні мі-
німальна пенсія в Україні складає 1373 грн. У 
липні вона зросте до 1435 грн. Тобто на 62 грн. 

Це стосується тих, хто не виконав норми 
щодо стажу і отримує менш як 1435 грн, 
пише «Обозреватель».

Українцям, які відпрацювали мінімум 
35 років, гарантують пенсію у розмірі 40% 
від мінімальної зарплати. Сьогодні вона 
складає 3723 грн, а гарантована пенсія – 
1490 грн.

«Через кілька тижнів пенсії зростуть 
у менш як мільйона українців. Решта вже 
отримують понад 1435 грн. Наступна ін-
дексація очікується в грудні. Тоді мінімаль-
ну пенсію підвищать з 1435 до 1497 грн. 
Таке нововведення торкнеться вже біль-
шості українців», – каже старший науко-
вий співробітник Інституту демографії та 
соціальних досліджень Лідія Ткаченко.

За інформацією Мінсоцполітики, мі-
німальна пенсія українця має складати 
2772 грн. Цього достатньо, щоб забезпе-
чити себе необхідним набором товарів і 
послуг. Таким чином, прожитковий міні-
мум для працездатного українця з ураху-
ванням відрахувань з зарплати має бути 
4213 грн.

Щоб забезпечити значне підвищення 
пенсій, доведеться збільшити мінімаль-
ні заробітні плати. Так, українці зможуть 
отримувати 2000 грн пенсії, якщо міні-
мальна зарплата в країні становитиме 
5000 грн.

ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ 
ВИДАВАТИМУТЬ 
ПО-НОВОМУ
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Для незвичайної хвороби – незвичні засоби. Гіппократ
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ГІПЕРПЛАЗІЯ ЕНДОМЕТРІЮ: 
ЩО РОБИТИ І ЯК ЛІКУВАТИГіперплазія 

ендометрію – підступне 
захворювання, яке 

не спричиняє больових 
відчуттів і може 
розвиватися у жінок в будь-
якому віці. Чому виникає 
гіперплазія ендометрію, 
хто у групі ризику і як 
потрібно лікувати це 
захворювання, розповідає 
акушер-гінеколог МЦ 
«Боголюби» Ореста 
Марищук.

– Що таке гіперплазія ендо-
метрію і чому вона виникає?

– Гіперплазія ендометрію – над-
мірна проліферація (тобто нарос-
тання) слизової оболонки матки 
(ендометрію) або місцева зміна 
його під впливом певних чинників. 
Патогенетично гіперплазія поді-
ляється на гормонально-залежну 
та гормонально-незалежну. Фак-
тором, який у більшості випадків 
призводить до гіперплазії, є гор-
мональні порушення в організмі, 
а саме – гіперестрогенія (надмірна 
кількість естрогену за відсутнос-
ті прогестерону). Гормонально-
незалежна гіперплазія зазвичай 
розвивається у постменопаузі. У 
такому випадку часто діагностують 
атипові зміни ендометрію.

Зауважу, що гіперплазія ендо-
метрію має певні стадії: проліфера-
ції, залозистої гіперплазії, залозисто-
кістозної, аденоматозної без атипії і 
стадія атипової гіперплазії.

– Які жінки найбільше ризи-
кують мати гіперплазію ендомет-
рію?

– Факторів, які можуть спричи-
нити гіперплазію, є кілька: ожи-
ріння – жирова тканина містить 
під вищену кількість ферменту-
ароматази, який перетворює тес-
тостерон на естрон, відбувається 
надмірне накопичення естрогену, 
що призводить до гіперестрогенії; 

порушення менструального циклу 
упродовж тривалого терміну (по-
над 12 років), а саме – нерегулярні 
місячні (коли вони бувають рідко); 
склерополікістоз яєчників (при 
цьому захворюванні блокується 
овуляція через підвищену кількість 
андрогенів та естрогенів); цукровий 
діабет ІІ типу, інсулінорезистент-
ність; відсутність пологів в анамне-
зі. У групі ризику також жінки, які 
не використовують оральні конт-
рацептиви. Гіперплазія може бути 
у будь-якому віці: ювенільному, ре-
продуктивному, перименопаузі та 
постменопаузі.

– Які симптоми цього захво-
рювання?

– До симптомів гіперплазії 
можна віднести ациклічні матко-
ві кровотечі (вони не пов’язані з 
менструальним циклом), надмір-
ні кров’янисті виділення під час 
менструацій. Ці симптоми можуть 
призвести до анемії. При цьому 
больових відчуттів або фізичного 
дискомфорту гіперплазія зазвичай 
не спричиняє. Оскільки пацієнтки 
з нерегулярним менструальним 

циклом (відсутність менструацій 
впродовж двох-трьох місяців) не 
завжди вчасно звертаються до гіне-
колога, це призводить до тривалої 
ановуляції. Збільшується ризик гі-
перплазії ендометрію.

– Як діагностують гіперплазію 
ендометрію?

– Для діагностики насамперед 
проводять УЗД органів малого тазу. 
Можна говорити про гіперплазію, 
коли товщина М-ехо ендометрію 
становить понад 15 мм. Врахову-
ються також ехопозитивні та ехо-
негативні включення в ньому, не-
однорідність структури і посилене 
кровопостачання.

У період постменопаузи тов-
щина ендометрію не має переви-
щувати 5 мм. Зазвичай гіперплазію 
у жінок старшого віку виявляють 
випадково. Менструації відсутні і, 
відповідно, порушень циклу немає. 
Отже, немає приводу для занепоко-
єння. У разі підозри на гіперплазію 
проводять додаткові обстеження, 
щоб з’ясувати причину. Виконують 
роздільне діагностичне вишкрібан-
ня порожнини матки і цервікально-

стосовують прогестагени упродовж 
трьох-шести місяців. Після курсу 
препаратів обов’язково проводять 
контрольне обстеження. Якщо лі-
кують гіперплазію ендометрію у 
40-50 років, зазвичай застосовують 
прогестагени. Також з лікувальною 
метою встановлюють внутрішньо-
маткову рилізингову систему, яка 
пригнічує зростання і призводить 
до атрофії ендометрію. Для профі-
лактики рецидиву гіперплазії мож-
на рекомендувати гормональне 
вагінальне кільце. У віці 45-55 років, 
окрім прогестагенів, можуть засто-
совувати антигонадотропіни. Якщо 
гістологія показала, що це атипова 
гіперплазія або аденоматозна з ати-
пією, потрібне хірургічне лікування, 
тобто видалення матки з додатка-
ми. Контролем ефективності терапії 
є УЗД (для визначення товщини ен-
дометрію) та результат біопсії.

– До яких наслідків може при-
звести гіперплазія ендометрію?

– У молодому віці це відсутність 
вагітності, непліддя, невиношуван-
ня. Гіперплазія може поєднуватися 
з міомою матки, аденоміозом. Гі-
перплазія ендометрію в перимено-
паузі й менопаузі є особливо гріз-
ним захворюванням, адже може 
призвести до раку ендометрію. 

– Чи можна завагітніти при гі-
перплазії ендометрію?

– Теоретично це можливо. Усе 
залежить від супутніх патологій та 
вираженості гіперпластичного про-
цесу. Якщо ж у жінки відсутня ову-
ляція і є гіперплазія, вона, звісно, не 
завагітніє.

– Яким чином можна запобіг-
ти гіперплазії ендометрію?

– Потрібно провадити здоровий 
спосіб життя, раціонально харчу-
ватися, вчасно лікувати порушення 
менструального циклу, відвідувати 
гінеколога не тільки тоді, коли є скар-
ги, а й з профілактичною метою.

го каналу. У деяких випадках прово-
дять пайпель-біопсію: у порожнину 
матки вводять пластиковий катетер 
і відсмоктують її вміст (частинки ен-
дометрію). Але при такому способі 
діагностики можна не потрапити 
в ту ділянку, яка є зміненою. Тому 
результат такого дослідження не 
завжди показує реальну картину. 
Третій метод діагностики – гісте-
роскопія, коли оглядають порож-
нину матки й цілеспрямовано за-
бирають зразок ендометрію з тієї 
ділянки, яка викликає підозру. Далі 
матеріал, отриманий одним із ме-
тодів, відправляють на гістологічне 
дослідження. За його результатом 
призначають лікування.

– Як лікують гіперплазію ен-
дометрію?

– Спосіб лікування залежить 
від результату гістологічного дослі-
дження, віку жінки, метаболічних 
порушень, супутніх гінекологічних 
та екстрагенітальних захворювань, 
протипоказів та переносимості 
препаратів. Якщо це жінка віком 
до 40 років, їй зазвичай признача-
ють прийом оральних контрацеп-
тивів на три-шість місяців, а далі 
змінюють на низькодозовані. Якщо 
естрогени протипоказані (наприк-
лад, якщо жінка курить або має 
ожиріння), з лікувальною метою за-

Акушер-гінеколог Ореста Марищук
bogolybu.com
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вул. Лісова, 1б
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Укласти декларацію із 
сімейним лікарем можна 

до 1 січня 2019 року.
Якщо ж пацієнт не обере лікаря, 

він все ж матиме право отримати ме-
дичну допомогу в межах субвенції 
(240 грн на рік, на відміну від 370 грн, 
які виділятимуть на кожного пацієн-
та, який уклав декларацію з лікарем).

ФІНАНСУВАННЯ 
ВИДІЛЯТИМУТЬ НА 
КОЖНОГО ПАЦІЄНТА

У Міністерстві охорони здоров’я 
українців закликають скоріше пе-
реходити на нову модель обслуго-
вування в державних поліклініках. 
Зробити це бажано до 1 липня – 
саме з цього дня система запрацює 
на повну.

Згідно із законодавством, укла-
дення договору з сімейним лікарем 
дозволить вже з 1 липня безплатно 
користуватися цілим спектром по-
слуг: щеплення згідно з календарем, 
діагностика та лікування найпоши-
реніших захворювань, отруєнь і па-
тологічних станів, спостереження 
за здоровими дітьми, ведення вагіт-
ності з можливістю перенаправити 
пацієнтку до акушера-гінеколога в 
разі потреби, консультаційна допо-
мога з низки питань тощо.

Тепер фінансування буде роз-
поділятися по-іншому: раніше дер-
жава виділяла кошти конкретно на 
кожен медзаклад, тепер, згідно з 

БІЛЬШЕ ПАЦІЄНТІВ – 
БІЛЬШЕ ГРОШЕЙ

новим законодавством, фінансува-
тимуть кожного пацієнта окремо. 
Тобто що більше пацієнтів показує 
база в поліклініці, то більше грошей 
на неї виділять.

Консультант Міністерства охо-
рони здоров’я Світлана Котля-
ревська розповіла, що станом на 
11 червня декларації з лікарями 
(сімейними лікарями, терапевтами 
та педіатрами) підписали понад 
8,04 мільйона українців. Зокрема, 
понад 212 тисяч декларацій з 619 
лікарями з 26 медичних закладів 
вже уклали волиняни. 

Зауважимо, що в Луцьку станом 
на кінець травня декларації уклали 
понад 45 тисяч осіб, серед лідерів – 
ЦПМСД №2 та ЦМСД №1. Відповідно 
до законодавства, пацієнт має право 
укладати декларацію з лікарем не-
залежно від свого місця реєстрації 

та місця проживання. Таким чином, 
ті, хто проживає в Луцьку, але зареє-
стрований у районах області, можуть 
безперешкодно укладати декларації 
з лікарями  в обласному центрі. 

У СІЛЬСЬКИХ 
АМБУЛАТОРІЯХ 
ВИБОРУ НЕМА

Як інформував начальник 
управління охорони здоров’я Луць-
кої міськради Микола Якимчук, 
лучани здебільшого підписують де-
кларації з лікарями за своїм місцем 
проживання, лише 5% пацієнтів 
звернулися до сімейних лікарів з 
інших мікрорайонів міста.

За словами головного спеціа-
ліста із терапії управління охорони 
здоров’я Волинської ОДА Миколи 
Берника,  реформування вторинної 
ланки охорони здоров’я відбувати-

меться у 2019-2020 роках. Європей-
ська практика полягає в тому, що 
сімейний лікар скеровує пацієнта 
до вузькопрофільного спеціаліс-
та, наприклад, на консультацію до 
кардіолога. Якщо пацієнт бажатиме 
звернутися до вузькопрофільного 
спеціаліста, не звертаючись перед 
цим до сімейного лікаря, він зможе 
це зробити за власні кошти.

На Волині визнають, що буде 
проблема з медичними кадрами, 
особливо в сільській місцевості, 
адже молоді лікарі виїжджають за 
кордон. До того ж, у більшості сіль-
ських амбулаторій працює лише 
по одному сімейному лікарю, тому 
сільське населення не має такого 
вибору медиків, як жителі міст.

ДЕКЛАРАЦІЯ – НЕ 
«ДОВІЧНИЙ КОНТРАКТ»

Світлана Котляревська наголо-
шує, що пацієнт може в будь-який 
час укласти декларацію з іншим 
лікарем, якщо попередній його не 
задовольняє з тих чи тих причин, 
або якщо пацієнт переїхав в інший 
регіон. Адже декларація є не кон-
трактом, а формою заяви. Заклад, де 
можна підписати декларацію, легко 
впізнати за наліпкою «Тут можна об-
рати свого лікаря». Кінцевого термі-
ну підписання декларацій немає.

У травні кілька лікарів у Луцьку 
встигли укласти декларації з понад 

1200 пацієнтами. Чинне законодав-
ство дозволяє лікарю зареєструва-
тися як фізична особа-підприємець 
і, набравши 2200 пацієнтів, прова-
дити приватну практику, як це по-
ширено в ЄС. Заробітна плата ліка-
ря тепер залежатиме від кількості 
укладених декларацій та кількості 
пацієнтів, яких він обслуговує. 

Декларації укладають лише 
в електронній системі охорони 
здоров’я – жодних бланків чи пе-
чаток головного лікаря не треба. 
Підписувати декларацію має право 
не лише лікар, а, наприклад, медсе-
стра, працівник реєстратури тощо.

Пацієнти зможуть реєструвати-
ся у системі тоді, коли буде розроб-
лено спеціальний інтерфейс (тоді 
буде можливість пацієнту самостій-
но подавати декларацію). Наразі 
розроблено інтерфейс лише для 
медичних закладів. 

Як пояснив Микола Берник, 
пацієнту потрібно обрати заклад 
та лікаря, з яким він хотів би підпи-
сати декларацію, звернутися в цей 
заклад з паспортом та ідентифіка-
ційним кодом, надати ці документи 
для введення даних в електронну 
форму декларації, надавши також 
номер мобільного телефону. Після 
цього пацієнт отримає код в SMS-
повідомленні, який потрібно озву-
чити. Якщо код отримано, декла-
рацію можна роздрукувати. Одним 
телефонним номером можуть ско-
ристатися до шести осіб.

В уряді визнають, що у реформі 
охорони здоров’я не все доскона-
ло, але неможливо за рік зробити 
те, що інші держави реалізовували 
десятиліттями.

dniprograd.org

З 1 липня система запрацює на повну
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актуально

щедра грядка натурпродукт

смачні ліки

ЯК ХАРЧУВАТИСЯ У СПЕКУ 

ПРАВИЛА 
ДОГЛЯДУ ЗА 
ПОМІДОРАМИ

КАЛЬЦІЄВИЙ 
ЛІКЕР

БАНАН ЗАМІСТЬ КУПИ ТАБЛЕТОКВАРЕННЯ З ВИШЕНЬ
• По 8 півлітрових банок 
вишень та цукру

Ягоди подрилюва-
ти. У каструлю чи миску 
всипати банку вишень 
і банку цукру, 
поставити на 
слабкий во-
гонь, постійно 
п о м і ш у ю ч и , 
розчинити цукор. Довести до кипіння. Тоді 
всипати ще банку вишень і банку цукру, 
знову помішуючи, довести до кипіння, до-
дати ще по банці й так поступово додати 
всі. Довести до кипіння, розлити у пропа-
рені банки й закатати. 

КАБАЧКОВЕ ВАРЕННЯ
• 1 кг кабачків  • 1 кг цукру 
• 1 лимон  • 100 г води

Кабачки та лимон порізати кубиками. 
Варити 20-25 хв, поки варення не стане 
прозорим. Розлити в банки та закатати. 

ЛИМОННЕ ВАРЕННЯ З 
КАБАЧКОМ ТА ІМБИРОМ

• 1,5 кг очищених кабачків • 2 кг цукру 
• 25 г порошку імбиру • 4 лимони 

Кабачки покраяти кубиками й заси-
пати 500 г цукру. Залишити на ніч. Зранку 
додати натерті з цедрою лимони, решту 
цукру і порошок імбиру, варити півгодини. 
Шматочки кабачка мають бути золотисто-
прозорими. Дайте варенню трохи охоло-
нути й розлийте у стерилізовані банки.

ТЕРТІ ЯБЛУКА 
З КОРИЦЕЮ
На 3 кг яблук: 
• 1 кг цукру • 2-3 ст. ложки меленої кориці

Яблука помити, обібрати, натерти на 
буряковій тертці. Покласти в каструльку, 
додати цукор, перемішати. Через 10 хв, 
коли яблука пустять сік, поставити масу на 
вогонь. Варити, помішуючи, на слабкому 
вогні 20 хв, поки маса не посвітлішає й не 
стане напівпрозорою. Наприкінці всипати 
корицю та перемішати. Якщо яблучна маса 
надто кисла, можна досипати на смак ще 
трохи цукру. Викладати гарячу яблучну 
масу в стерилізовані банки, закривати ме-
талевими кришками.

Це чудова начинка до млинців, пиро-
гів, рулетів та штруделів.

смакота

Банан здатен 
замінити 
фармацевтичні 

полівітаміни. У ньому 
природа зібрала вітаміни 
С, A, B1, B2, B3, B6, B9, E, 
PP. Це справжня комора 
краси та здоров’я. 
Корисні речовини можуть 
нам допомогти бути 
здоровими, красивими, 
спокійними, 
привабливими й 
успішними.

Калій. Він зміц-
нює серцевий 
м’яз. Тому банани 
корисні для мозку, 
за серцевих та всіх 
супутніх захворювань: 
набряків, гіпертонії, цук-
рового діабету, хвороб нирок, 
печінки й травного тракту. Скан-
динавські вчені досліджували 
зв’язок між вживанням бананів 
та підвищеним тиском, що дало 
їм привід стверджувати: щоденне 
їх вживання звільняє гіпертоніків 
від потреби постійно заживати 
ліки. Достатньо двох бананів на 
день, щоб забезпечити потребу 
організму в калії.

Магній. Сприяє підтриманню 
правильного ритму серцевого 

м’яза й зни-
жує показ-

ник згортання 
крові. Він потрі-

бен у разі судом та 
спазмів м’язів, втрати апе-

титу. 
Натрій. Чинить сечогінну 

дію. 
Залізо. Це профілактика 

низького рівня гемоглобіну. 
Фосфор, кальцій. Сприя-

ють формуванню й зростанню 
м’язових тканин, нормалізують 
водний баланс в організмі.

Вітаміни допомагають 
протистояти дратівливості й 
стресу, підвищують працездат-

ність, борються з безсонням, 
корисні для здоров’я волосся 
й позбавляють від прищів, під-
тримують стан нашої шкіри, 
надаючи їй еластичності, по-
зитивно впливають на настрій 
і самопочуття.

Каротин долає процеси 
старіння, запобігає серцево-
судинним захворюванням і 
розвитку раку, продовжує мо-
лодість та оберігає від хвороб 
серця й судин.

Також банани корисні за 
діареї, артриту, подагри, дизен-
терії, туберкульозу, порушень 
функції нирок і сечовидільної 
системи.

Однак слід брати до уваги 
певні особливості. Банан має 
бути не терпким, а справді со-
лодким, а отже – стиглим. Терп-
кості бананам надає дубильна 
кислота, яка якраз і свідчить 
про їх недозрілість. Найчастіше 
в наші крамниці надходять саме 
такі плоди, оброблені різними 
хімікатами для збереження їх у 
дорозі. Дубильна кислота спри-
яє посиленню функції стискання 
й тому може спричинити за-
тримку випорожнення, а відтак 
призвести до закрепу.

Не варто захоплюватися ба-
нанами вагітним жінкам – надто, 
коли є закрепи. Банани здатні 
провокувати здуття й у майбут-
ньої мами, й у плода.

Увага! Банани протипоказа-
ні в разі варикозу, тромбофлебі-
ту й інфаркту, а також астмати-
кам – через великий вміст калію. 
Хворим на цукровий діабет слід 
їсти трохи недостиглі плоди чи 
вживати їх у вареному вигляді. 
М’якоть і сік також не рекомен-
довані за підвищеної кислотнос-
ті шлунка.

Слід зважати на те, що бана-
ни підвищують в’язкість крові та 
впливають на швидкість її згор-
тання.

у
расивими, 

и й 

ц-
й 
и 

ку, 
всіх
ювань: 
онії, цук-

м’
жу

ник
крові.

бен у рараррррррррррррррррррррррр

Щоб усі процеси в 
організмі працювали 

правильно, а він отримував 
усе, що йому потрібно, та не 
хворів, слід впорядкувати 
щоденне меню. Ось кілька 
порад. Спробуйте!

Намагайтеся їсти регулярно. 
Це допоможе запобігти рапто-
вим гормональним порушенням, 
зменшити апетит, а також знизити 
ризик переїдання увечері.

Спробуйте їсти на сніда-
нок більше продуктів з високим 
вмістом білків, наприклад, яйця, 
скумбрію або йогурти з додаван-
ням корисних горіхів, насіння чи 
фруктів.

Вуглеводи – це важливий ком-
понент щоденного раціону хар-
чування. Намагайтеся вживати 
продукти, які містять вуглеводи 
з низьким глікемічним індексом, 
наприклад, житній хліб або каші. 

Сформуйте кущ. Видаліть бокові паго-
ни (пасинки), скерувавши силу куща на ви-
сокий врожай і швидке дозрівання плодів. 
Це слід зробити до того, як кущі доростуть 
до 5 см. Тоді вони менш вразливо сприймуть 
пасинкування. Способи прищипування: в 
одне стебло (для високорослих сортів), у 
два стеб ла (залишити пасинок, який відста-
ватиме в розвитку) і в три стебла (застосову-
ють до ранніх сортів, залишають під першою 
квітковою кистю найсильніші пасинки). Як 
пасинкувати? Відламати пагін убік, найкра-
ще це робити вранці в суху погоду. Ранки 
присипають деревним попелом.  

Підливайте. Використовуйте лише від-
стояну і нагріту на сонці воду. Раз на тиждень 
на три рослини використовують відро води. 
Якщо поливати частіше, то виросте могутній 
кущ з товстим стеблом і великою кількістю 
пасинків. Відповідно, плодоносити він буде з 
запізненням. Поливати можна слабким роз-
чином марганцівки або настоєм деревного 
попелу.  

Люди, які мають сидячу роботу, 
потерпають від нестачі кальцію. 
Це, своєю чергою, призводить 
до спазму м’язів, порушується 
живлення кісткової тканини і хрящі 
втрачають еластичність. Ефективна 
профілактика дефіциту цього 
мінералу – кальцієвий лікер.

Слід узяти 15 перепелиних яєць з шка-
ралупою і залити соком з 1 кг лимонів. По-
ставити суміш у холодильник і раз на день 
струшувати. Через чотири доби яйця роз-
чиняться, утворивши цитрат кальцію. Тоді 
до них додати по 1 скл. меду і коньяку. За-
живати по 20 мл за годину до вечері. Курс 
лікування – два місяці.

Ці продукти сприяють підтрим-
ці стабільного рівня глюкози в 
крові, що позитивно впливає й 
на нормалізацію апетиту.

Обирайте харчові продукти, 
які містять мононенасичені та 
поліненасичені жири, наприк-
лад, оливкову або кунжутну 
олію. Також їжте волоські горіхи, 
насіння льону, авокадо та жирну 
рибу, наприклад, оселедця.

Вживайте на обід та вечерю 
продукти з високим вмістом біл-
ків. Наприклад, курятину, соче-
вицю, бобові, рибу чи нежирну 
яловичину.

Намагайтеся частіше вдава-
тися до фізичних вправ. Зарядка 
щоранку або заняття йогою до-
поможуть збільшити рівень до-
фаміну в організмі (біологічно 
активна хімічна речовина, яка 
безпосередньо стимулює цен-
три емоційних реакцій та задо-

волення, що впливає на покра-
щення чи погіршення настрою 
людини).

Не засиджуйтеся довго біля 
комп'ютера та більше рухайтеся 

протягом дня.
Варто повністю або хоча б 

частково відмовитися від алко-
голю, кофеїну, обробленого цук-
ру, крохмалистих вуглеводів.

Допомагайте запилювати. Щоб краще 
зав’язувалися плоди, уранці через 3-4 дні 
слід олівцем постукувати по стеблах, щоб пи-
лок висипався на квітки, розташовані нижче. 

Підживлюйте. Томати не підживлюють, 
доки вони не підуть в ріст після пересаджу-
вання. Оптимально – через 15 днів після ви-
саджування. У відро води додати 1 ст. ложку 
суперфосфату (розтовкти), і 1 ч. ложку суль-
фату калію. 

Друге підживлення проводять у період 
цвітіння і формування плодів. Найкраще – на 
кожен квадратний метр 50 г складного доб-
рива. Третє підживлення роблять після збору 
першого врожаю. Гарні результати дає під-
живлення рідким торф’яним гуматом калію.   

Піклуйтеся про ґрунт. Помідори люб-
лять розпушену землю, тому це треба ро-
бити кожні 2-3 тижні, а також після кожного 
дощу й поливання. Біля кожної рослини тре-
ба залишати захисну зону в 7-8 см. Глибина 
спушування – 7-12 см. 

vchaspik.ua

ukrhealth.net

agroportal.ua

subscribe.ru

вих банок 
ру

дрилюва-
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ру,
 

radka.in.ua

Смаколики корисні не всім

Їсти слід регулярно
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ВІВТОРОК 26 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!

09.35 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 Д/ц «Смаки 
Культур»

12.25 Д/ц «Смачні історії»
13.10 :РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак 

українською
13.55, 02.05 Складна 

розмова
14.30 :Радіо. День
15.25 Т/с «Гранд готель»
16.50 Т/с «За службовим 

обов’язком»
18.00, 00.15 Інформаційна 

година
19.00 Перший на селі
19.25 Д/с «Наглядачі 

заповідника»
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
02.30 До справи
04.30 Фольк-music

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі

04.10 Абзац

06.00, 23.00 Т/с «Кобра»

07.54, 09.09 Kids Time

07.55 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

09.10, 17.00 Кохання на 

виживання 16+

11.00 Половинки 16+

19.00 Від пацанки до 

панянки 16+

01.00 Х/ф «Кладовище 

домашніх тварин»

НОВИЙ КАНАЛ
05.10, 15.25 Містичні 

історії з Павлом 
Костіциним 16+

07.05 За живе! 16+
08.20 Все буде смачно!
09.15 Національне талант-

шоу «Танцюють всі!»
13.05 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис 16+
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Х/ф «Провідниця»
19.55 ЕксперименТИ 16+
22.45 Х/ф «Наречений»
00.55 Один за всіх 16+

СТБ
07.40 «TiBi Абетка»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.15, 00.50 «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, 23.50 «Орел і 
Решка»

22.00 «Вірю не Вірю»
02.20 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 03.20 
Сьогодні

09.30, 04.10 Зірковий шлях
10.30, 04.40 Реальна 

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

лікар»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Заповіт 

принцеси»
23.30, 02.00 Т/с «CSI: Нью-

Йорк»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.20, 14.00 Правда життя
08.20, 22.30 Загадки 

планети
09.20, 16.50 Пригоди 

Остіна Стівенса
10.20 Азія класу люкс
11.10 Наші
12.00 Прихована 

реальність
13.00 Скептик
15.00, 21.40 Річкові монстри
16.00, 20.50 Скарби зі 

сховищ
17.50 Секретні території
19.40 Речовий доказ
23.20 Завоювати небо
00.20 Україна: забута 

історія

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»
15.05 «Міняю жінку»
17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»
19.20 «Секретні 

матеріали»
20.15, 21.10 Т/с «Відьма»
22.10, 01.10 Х/ф 

«Кримінальне чтиво»

1+1

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.30 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.15, 12.25 Т/с «Доярка з 
Хацапетівки 2»

13.40, 14.30, 15.30 «Речдок»
16.50 «Чемпіонат світу 

з футболу FIFA 2018» 
Група С. Данія – Франція

19.00, 03.45 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00, 01.55, 04.30 
«Подробиці»

20.50 «Чемпіонат світу 
з футболу FIFA 2018» 
Група D. Ісландія – 
Хорватія

23.00 Т/с «Наліт 2»
02.35 «Орел і Решка. 

Шопінг»

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
11.10 Антизомбі
12.10, 13.20 Х/ф «Три 

дев’ятки»
14.55, 16.20 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
17.45, 21.30 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
23.35 Х/ф «Сезон 

убивць»
01.05 Т/с «Морська 

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

ICTV

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

відьми»
12.00, 00.00 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенічкіним

13.00, 21.00 Т/с «Останній 
москаль. Судний день»

14.00, 03.20 Віталька
16.00, 02.30 Панянка-

селянка
17.00 Країна У
19.00, 20.00 Танька і 

Володька
19.30, 20.30 Одного разу 

під Полтавою
22.00 Рятівники
23.00 ЛавЛавСar
01.00 Теорія зради
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 «Рондо для 

лицаря. Віктор Гресь»
18.31 Д/с «Незвичайні 

культури»
19.46 Серіал «За 

службовим обов’язком»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 КультУра!
06.30 У фокусі Європа
07.00, 08.00, 09.00, 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

09.30 Уроки тітоньки Сови
09.35 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 Запитай у депутата
14.00 Все про спорт. 

АВЕРС Повтор
14.30 Бандерштат -2017
15.30 Уроки тітоньки Сови
15.35 М/с «Тачки»
16.00 Джем
18.00 На Часі 18.00
19.00, 20.45 Вголос
19.15 Відкрита влада. 

МІСТО
21.00 На Часі 21.00
23.30 На Часі 18.00. 

Повтор
00.30 Глобал 3000
01.00 Бандерштат -2017
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 Собор на крові

06.00 Мультфільми
08.00, 03.05 «Облом.UA.»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений 

світ»
12.55, 01.00 «Нове 

2+2 Шалене відео по-
українськи»

13.55 Х/ф «100 000 000 
до н.е.»

15.25 Х/ф «Цінний 
вантаж»

19.25, 20.30 Т/с «Опер за 
викликом-2 »

21.35, 23.10 Т/с «Касл-3» Фільм «Цінний вантаж»

15:25

uakino.club

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!

09.35 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 Д/ц «Смаки 
Культур»

12.25 Д/ц «Смачні історії»
13.10 :РадіоДень
13.40 Лайфхак 

українською
13.55 Перша шпальта
14.30 :Радіо. День
15.20 Т/с «Гранд готель»
16.50 Т/с «За службовим 

обов’язком»
18.00, 00.15 Інформаційна 

година
19.00 з Майклом Щуром
19.40, 02.30 До справи
20.15 Війна і мир
21.25 Новини. Спорт
21.40 Д/с «Земні 

катаклізми»
22.40 Т/с «За службовим 

обов’язком»
23.50, 04.05 #МузLove з 

Любою Морозовою
01.10 Світло
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, 13.10 

«Одруження наосліп»
14.55 «Міняю жінку»
17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»
19.20, 05.05 «Секретні 

матеріали»
20.15, 21.10 Т/с «Відьма»
22.10 «Гроші 2018»
23.30 Х/ф «Інша жінка»

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.35 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.00, 12.25 Т/с «Доярка з 
Хацапетівки 2»

13.15 Х/ф «З життя 
відпочиваючих»

15.00 «Чекай мене»
16.50 «Чемпіонат світу 

з футболу FIFA 2018» 
Група А. Уругвай – Росія

19.00 «Стосується кожного»
20.00, 01.55, 04.30 

«Подробиці»
20.50 «Чемпіонат світу з 

футболу FIFA 2018» Група 
В. Іран – Португалія

23.00 Т/с «Наліт 2»
02.35 «Орел і Решка»

05.40, 19.20 Надзвичайні 
новини

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

новини. Підсумки
10.15 Антизомбі
11.10, 13.20 Секретний 

фронт. Дайджест
14.25, 16.20 Х/ф 

«Йолопи-розбійники»
16.45 Х/ф «Холостяцька 

вечірка-3»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Багач-Бідняк 
21.30 Т/с «Майор і магія»
22.40 Свобода слова
00.50 Х/ф «Три дев’ятки»
02.50 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
04.15 Скарб нації

06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Пухнасті проти 

зубастих»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 00.00 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенічкіним

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

селянка
17.00 Країна У
19.00, 20.00 Танька і 

Володька
19.30, 20.30 Одного разу 

під Полтавою
21.00 Т/с «Останній 

москаль. Судний день»
22.00 Рятівники
23.00 ЛавЛавСar
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак

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

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

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

історії»
17.36 Д/ф «Володимир 

Івасюк. Щоб народитися 
знову»

18.31 Д/с «Незвичайні 
культури»

19.46 «Енеїда»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

05.30, 15.25 Містичні 
історії з Павлом 
Костіциним 16+

07.25 За живе! 16+
08.45 Х/ф «Білоруський 

вокзал»
10.45 Х/ф «Час бажань»
12.50 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис 16+
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Х/ф «Провідниця»
20.00 Хата на тата 12+
22.45 Х/ф «Наречений»
00.55 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 «Їх поміняли 

тілами»
01.00 «Бійцівський клуб»
01.50 «Нічне життя»

03.00, 02.50 Зона ночі
04.25 Абзац
06.20, 00.50 Т/с «Кобра»
08.19, 10.19 Kids Time
08.20 Х/ф «Пастка для 

привида»
10.20 Х/ф «Будинок з 

приколами»
12.10 Х/ф «Оз: Великий і 

жахливий»
14.50 Х/ф «Аліса в країні 

чудес»
17.00 Х/ф «Червона 

Шапочка»
19.00 Ревізор
21.40 Страсті за ревізором
02.45 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 «Заповіт 

принцеси»
23.30 Х/ф «Doom»
01.40 Телемагазин

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, 20.50 Скарби зі сховищ
17.50 Секретні території
19.40 Речовий доказ
23.20 Завоювати небо
00.20 Таємниці 

кримінального світу
04.20 Містична Україна

ПОНЕДІЛОК 25 червняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 КультУра!
06.30 Огляд світових 

подій
07.00 Новини «На Часі» 

Підсумки тижня
07.30 На Часі. Неділя. 

Повтор
08.00 Новини «На часі». 

Підсумки тижня
08.30 На Часі. Субота. 

Повтор
09.00 Новини «На часі». 

Підсумки тижня
09.30 Уроки тітоньки Сови
09.35 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 оркестру 
Тернопільської обласної 
філармонії

15.30 Уроки тітоньки Сови
15.35 М/с «Тачки»
16.00 Джем
18.00 На Часі 18:00
18.30 Як це було
18.45, 21.30, 00.00, 02.30 

Новини «На Часі»
19.00 Запитай у депутата
20.30 Все про спорт
21.00 На Часі 21.00
23.30 На Часі 18:00. 

Повтор
00.30 Концерт оркестру 

Тернопільської обласної 
філармонії

02.00 На Часі 21.00. 
Повтор

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

06.00 Мультфільми
08.00, 01.25 «Нове 

Шалене відео по-
українськи»

09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАІ»
11.00, 19.25 Т/с «Опер за 

викликом»

2+2 14.50 Х/ф «В ім-я 
короля-2»

16.45 Х/ф «В ім-я 
короля-3»

20.30 Т/с «Опер за 
викликом-2»

21.40 Т/с «Касл-3»
23.15 Х/ф «Транс»
03.05 «Облом.UA.»

НТН

07.00 Х/ф «Фарт»
08.30 «Свідок. Агенти»
09.05 Х/ф «Останнє 

полювання»
10.40 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.55 «Свідок»
12.50, 20.25 «Щоденник 

чемпіонату світу з 
футболу FIFA 2018»

13.20 «Речовий доказ»
15.10 «Легенди карного 

розшуку»
16.50 «Чемпіонат світу 

з футболу FIFA 2018». 
Група A. Саудівська 
Аравія – Єгипет

19.30 Т/с «Право на 
помилування»

20.50 «Чемпіонат світу 
з футболу FIFA 2018». 
Группа В. Іспанія – 
Марокко

23.00, 23.45 Т/с «Кулагін та 
партнери»

01.00 Х/ф «Револьвер»
03.25 «Випадковий 

свідок»
04.25 «Правда життя. 

Професії»

НТН

05.25 Х/ф «Жінка для всіх»
06.55 Х/ф «Миленький 

ти мій...»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Довга, довга 

справа...»
10.40 «Кримінальні справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.35 «Свідок»
12.50, 20.25 «Щоденник 

чемпіонату світу з 
футболу FIFA 2018»

13.25 «Таємниці 
кримінального світу»

14.40 «Страх у твоєму 
домі»

16.50 «Чемпіонат світу 
з футболу FIFA 2018».  
Австралія – Перу

19.30 Т/с «Право на 
помилування»

20.50 «Чемпіонат світу 
з футболу FIFA 2018». 
Нігерія – Аргентина

23.00, 23.45 Т/с «Кулагін та 
партнери»

01.00 Х/ф «Білий слон»
03.05 «Випадковий 

свідок»
03.10 «Речовий доказ»

Фільм «Три дев’ятки»

00:50

kino-na-xati.com
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Що це за огидна манера приносити сумні звістки в такий щасливий день! 

Фільм «Мері Поппінс, до побачення!»
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ЧЕТВЕР 28 червня

СЕРЕДА 27 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, 
04.00, 05.30 Погода

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

Китайські традиції і 
сучасне життя»

12.00 Д/ц «Смаки 
Культур»

12.25 Д/ц «Смачні історії»
13.10 :РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак 

українською
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.30 Т/с «Гранд готель»
16.50 Т/с «За службовим 

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

відпочинок»
19.25 Д/с «Наглядачі 

заповідника»
20.30 Складна розмова
21.25 Новини. Спорт
21.40 Д/с «Земні 

катаклізми»
22.40 Т/с «За службовим 

обов’язком»
23.50 #БібліоFUN
01.10 Світло
02.05 «Вони боролись до 

загину»

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі

04.20 Абзац

06.20, 23.00 Т/с «Кобра»

08.09, 09.29 Kids Time

08.10 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

09.30, 17.00 Кохання на 

виживання 16+

11.30 Половинки 16+

19.00 Від пацанки до 

панянки 16+

01.00 Х/ф «Кладовище 

домашніх тварин 2»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 15.25 Містичні 

історії з Павлом 
Костіциним 16+

07.55 За живе! 16+
09.10 Національне талант-

шоу «Танцюють всі!-7»
13.10 Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Х/ф «Провідниця»
20.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
22.45 Х/ф «Наречений »
00.55 Один за всіх 16+

СТБ
07.40 «TiBi Абетка»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.15, 00.50 «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, 23.50 «Орел і 
Решка»

22.00 «Вірю не Вірю»
02.20 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 03.30 
Сьогодні

09.30, 04.20 Зірковий шлях
10.30 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Заповіт 

принцеси»
01.40 Телемагазин
02.10 Т/с «CSI: Нью-Йорк»

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 Азія класу люкс
11.10 Наші
12.00 Прихована 

реальність
13.00 Скептик
15.00, 21.40 Річкові 

монстри
16.00, 20.50 Скарби зі 

сховищ
17.50 Секретні території
19.40, 00.20 Речовий 

доказ
23.20 Гнів небес

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 «Моє чуже 

життя»
19.20 «Секретні 

матеріали»
20.15, 21.10 Т/с «Відьма»
22.10, 02.00 Х/ф 

«Шерлок. Бридка 
наречена»

00.05 Х/ф «Белль»

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.30 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.15, 12.25 Т/с «Доярка з 
Хацапетівки 2»

13.40, 14.30, 15.30 «Речдок»
16.50 «Чемпіонат світу 

з футболу FIFA 2018» 
Група F. Республіка 
Корея – Німеччина

19.00, 03.45 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00, 01.55, 04.30 
«Подробиці»

20.50 «Чемпіонат світу з 
футболу FIFA 2018» Група 
Е. Сербія – Бразилія

23.00 Т/с «Наліт 2»
02.35 «Орел і Решка»

1+1 ІНТЕР

05.35, 10.10 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.30 
Факти

09.20, 19.20 Надзвичайні 
новини

11.10 Антизомбі
12.05, 13.20 Х/ф «Сезон 

убивць»
14.15, 16.20 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
16.50, 21.35 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.15 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.40 Х/ф «Здоровань»
01.40 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон

ICTV

06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Долина 

папороті: Тропічний ліс»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 00.00 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенічкіним

13.00, 21.00 Т/с «Останній 
москаль. Судний день»

14.00, 03.20 Віталька
16.00, 02.30 Панянка-

селянка
17.00 Країна У
19.00, 20.00 Танька і 

Володька
19.30, 20.30 Одного разу 

під Полтавою
22.00 Рятівники
23.00 ЛавЛавСar
01.00 Т/с «Помста»
02.00 БарДак
05.50 Корисні підказки

ТЕТ06.00 КультУра!
06.30 Глобал 3000
07.00, 08.00, 09.00, 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

09.30 Уроки тітоньки Сови
09.35, 15.35 М/с «Авто 

про добро»
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 15.00, 00.30 Євромакс
15.30 Уроки тітоньки Сови
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
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 Собор на крові

06.00 Мультфільми
08.00, 01.35 «Нове 

Шалене відео по-
українськи»

09.35, 18.15, 01.00 
«Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55 «Загублений світ»

2+2 12.55 «Помста природи»
13.45 Х/ф «Мисливець на 

крокодилів»
15.25 Х/ф «Балістика: Екс 

проти Сівер»
17.15 «Загублений світ»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за 

викликом-2 »
21.35, 23.10 Т/с «Касл-3»
03.20 «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 «Ловець слів»
18.31 Д/с «Незвичайні 

культури»
19.46 Серіал «За 

службовим обов’язком»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

05.45 Х/ф «Процес»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Тупик»
10.40 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.45 «Свідок»
12.50, 20.25 «Щоденник 

чемпіонату світу з 
футболу FIFA 2018»

13.20 «Таємниці 
кримінального світу»

14.40 «Страх у твоєму 
домі»

16.50 «Чемпіонат світу 
з футболу FIFA 2018». 
Группа F. Мексика – 
Швеція

19.30 Т/с «Право на 
помилування»

20.50 «Чемпіонат світу 
з футболу FIFA 2018». 
Группа Е. Швейцарія – 
Коста-Рика

23.00, 23.45 Т/с «Кулагін та 
партнери»

01.00 Х/ф «Грінго»
03.15 «Випадковий 

свідок»
03.40 «Речовий доказ»

06.35 «Герої України. Крути. 
Перша Незалежність»

07.40 Д/ц «Напам’ять»
08.00 Д/ц «Напам’ять». 

Левко Лук’яненко
08.25 Д/ц «Напам’ять». 

Валентина Чорновіл
08.45 Д/ц «Напам’ять». 

Володимир Лановий
08.55 Д/ц «Напам’ять». 

Володимир Чемерис
09.20 Д/ц «Напам’ять». 

Юрій Костенко
09.45 «Богдан Гаврилишин. 

Місія-Свобода»
10.40 Д/ф «Перехрестя Балу»
11.45, 21.30 Д/ф «Процес. 

Російська держава проти 
Олега Сенцова»

13.10 :РадіоДень. 
Спецпроект до Дня 
Конституції України 
«Крим – це Україна»

14.20, 04.35 Фольк-music
15.35, 00.40 «Січ»
16.10 Х/ф «Генріх VIII»
18.00, 21.00, 00.15 Новини
18.20 Спецпроект до Дня 

Конституції України
19.20 «Шлях додому»
20.30 Схеми
22.45 Т/с «За службовим 

обов’язком»
23.50, 04.10 #NeoСцена з 

Олегом Вергелісом
02.10 Д/ц «Смачні історії»
05.35 Д/ц «Часи змін – 

Китайські традиції і 
сучасне життя»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 00.55 Служба 

розшуку дітей

03.05, 01.00 Зона ночі

04.30 Абзац

06.30, 23.00 Т/с «Кобра»

08.19, 10.19 Kids Time

08.20 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

10.20, 17.00 Кохання на 

виживання 16+

12.20 Половинки 16+

19.00 Від пацанки до 

панянки 16+

НОВИЙ КАНАЛ
06.05, 15.25 Містичні 

історії з Павлом 
Костіциним 16+

08.00 За живе! 16+
09.15 Національне талант-

шоу «Танцюють всі!-7»
13.10 Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Х/ф «Провідниця»
20.00 Я соромлюсь свого 

тіла 16+
22.45 Х/ф «Наречений»
00.55 Я соромлюсь свого 

тіла 18+

СТБ
07.40 «TiBi Абетка»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.15, 00.50 «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, 23.50 «Орел і 
Решка»

22.00 «Вірю не Вірю»
02.20 «Нічне життя»

К1
06.30, 15.00, 19.00, 04.10 

Сьогодні
07.10, 04.50 Зірковий шлях
08.50, 00.35 М/ф «Альоша 

Попович і Тугарин Змій»
10.25, 02.15 М/ф 

«Добриня Микитич та 
Змій Горинич»

11.50 М/ф «Ілля 
Муромець і Соловей 
Розбійник»

13.25, 15.20 Т/с «Гра в 
любов»

18.00, 19.40 Т/с «Я кохаю 
свого чоловіка»

23.00 Музична платформа
03.20 Реальна містика

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
08.20 Аджимушкай. 

Підземелля смерті
09.20 Містична Україна
11.00 Завоювати небо
12.40 Ера Хаббла
13.40 Всесвіт Хаббла
14.30 Місяць зблизька
15.20 Фабрика погоди
17.20 Азія класу люкс
18.10 Річкові монстри
19.10 Брама часу
21.50 Шпигунство та 

змови
00.40 Речовий доказ
01.30 Скарб.UA

МЕГА

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

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

09.30 М/ф «Маша і 
ведмідь»

10.10 М/ф «Сімейка 
Крудз»

12.00, 00.10 Х/ф «Ва-
Банк»

14.10, 02.15 Х/ф «Ва-
Банк 2»

16.10 Х/ф «Острів 
везіння»

17.50 Х/ф «Кохання у 
великому місті – 3»

20.15 Х/ф «Слуга народу 
– 2»

22.15 «Концерт Dzidzio 
«Super-Puper»

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.30 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.15, 12.25 Т/с «Доярка з 
Хацапетівки 2»

13.40, 14.30, 15.30 
«Речдок»

16.50 «Чемпіонат світу 
з футболу FIFA 2018» 
Група Н. Сенегал – 
Колумбія

19.00, 03.40 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00, 01.50 «Подробиці»
20.50 «Чемпіонат світу 

з футболу FIFA 2018» 
Група E. Англія – Бельгія

23.00 Т/с «Наліт 2»
02.30 «Орел і Решка»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 04.30 Факти
09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10, 11.05, 12.05, 13.00, 

13.55, 15.00, 16.00 
Скетч-шоу «На трьох» 

10.35, 11.35, 13.25, 14.25, 
15.30 Т/с «Копи на 
роботі»

16.30 Х/ф «Лицар дня»
18.45 Факти. Вечір
20.10 Х/ф «Рятувальники 

Малібу»
22.25 Х/ф «Три ікси»
00.45 Х/ф «40 днів і 40 

ночей»
02.25 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
04.05 Скарб нації

ICTV

06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Казка про 

того, хто ходив страху 
вчитися»

11.00 Т/с «Усі жінки – 
відьми»

12.00 Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенічкіним

13.00, 21.00 Т/с «Останній 
москаль. Судний день»

14.00, 03.20 Віталька
16.00, 02.30 Панянка-

селянка
17.00 Країна У
19.00, 20.00 Танька і 

Володька
19.30, 20.30 Одного разу 

під Полтавою
22.00 Рятівники
23.00 ЛавЛавСar
01.00 Т/с «Помста»
02.00 БарДак 

ТЕТ
06.00 Джем
07.00, 08.00, 09.00, 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

09.30 Уроки тітоньки Сови
09.35, 15.35 М/с «Авто 

про добро»
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
15.00 Завтра сьогодні

АВЕРС 15.30 Уроки тітоньки Сови
16.00 Все про спорт
16.45 Життя в цифрі
18.00 На Часі 18.00
18.30, 19.05, 20.50, 21.45, 

00.15, 02.45 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 Собор на крові

06.00 Мультфільми
08.00 Відеобімба
09.35 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАІ»
10.55 «Загублений світ»
12.55 «Він, вона та 

телевізор»
15.20 Х/ф «Вулкан»

2+2 17.20 Х/ф «Великий 
переполох у Малому 
Китаї»

19.25, 20.30 Т/с «Опер за 
викликом-2 »

21.35, 23.10 Т/с «Касл-3»
00.05 Х/ф «Мобі 

Дік: Полювання на 
монстра»

01.50 «Люстратор. 
Прокляття системи»

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

09.00 Концерт Н.Матвієнко
13.30 «Едера»
13.40 Тема дня
14.10 Надвечір’я. Долі
14.40 «Мистецькі історії»
14.50 Надвечір’я. Долі
15.45 РадіоДень «Життя»
16.08 Д/с «Неповторна 

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
17.00 «Лайфхак українською»
17.10 «Складна розмова»
17.36 Д/ф «93: бій за 

Україну»
18.31 Д/с «Незвичайні 

культури»
19.00 Новини
19.20 Д/ф «За Основним 

законом України»
19.45 Д/с «Неповторна 

природа»
20.10 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
20.40 Новини

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

05.25 «Правда життя. 
Професії»

06.35 Х/ф «Ярослав 
Мудрий»

09.30 Х/ф «Зникла 
грамота»

11.00, 19.30 Т/с «Право на 
помилування»

12.50, 20.25 «Щоденник 
чемпіонату світу з 
футболу FIFA 2018»

13.20 Х/ф «Одруження 
Бальзамінова»

15.05 Х/ф 
«Сорочинський 
ярмарок на НТН»

16.50 «Чемпіонат світу 
з футболу FIFA 2018». 
Группа Н. Японія – 
Польща

19.00, 02.45 «Свідок»
20.50 «Чемпіонат світу 

з футболу FIFA 2018». 
Группа G. Панама – Туніс

23.00 Т/с «Кулагін та 
партнери»

01.00 Х/ф «Сліпий 
горизонт»

03.15 «Випадковий 
свідок»

03.20 «Речовий доказ»

ПОМЕР РАДЯНСЬКИЙ 
РЕЖИСЕР ГОВОРУХІН 

Російський та радянський режисер 
Станіслав Говорухін пішов із життя 

у 82 роки. Напередодні відомого 
кінодіяча госпіталізували до однієї з 
лікарень Москви. Його стан був украй 
тяжким. 

Говорухін є 
творцем таких 
фільмів, як «Вер-
тикаль»,  «Місце 
зустрічі змінити 
не можна», «У по-
шуках капітана 
Гранта», «Приго-
ди Тома Сойєра 
та Гекльбері Фін-
на», «Десять не-

гренят», «Ворошиловський стрілець».
Станіслав Говорухін перебував у спис-

ку російських культурних діячів, яким було 
заборонено їхати  до України. Режисер із 
1993 року був депутатом Держдуми, під-
тримував Володимира Путіна та публічно 
висловлювався про нелюбов до українців. 

memento mori

Фільм «Здоровань»

23:40

w
ikipedia.org

Фільм  «Острів везіння»

16:10

kinoafi sha.ua

БОБУЛ ПЕРЕДУМАВ 
ІТИ В ПРЕЗИДЕНТИ 

Народний артист України Іво 
Бобул, який наприкінці травня 

заявив, що балотуватиметься на пост 
президента, сказав, що це лише жарт. 
Виконавець був доволі переконливим. 
Проте зараз Бобул зізнався, що в 
політику не піде, бо його не відпустить 
музика.

Співак заявив, 
що в Україні музич-
на культура впа-
ла дуже низько, а 
гарну українську 
музику на радіо 
просто не крутять. 
Виконавець також 
додав, що він не 
збирається ходи-
ти й просити, аби 
його пісню поста-
вили на радіо. 

«Хай куди  я приїду, всі приголомшені 
тим, що маю такі вокальні дані, але мене не 
крутять на радіо», – сказав він.

отакої

jora.biz
detector.m

edia
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УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

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

Iгор ПАЛИЦЯ  

«АРТЕК-БУКОВЕЛЬ» – 
ВИНАГОРОДА ЗА УСПІШНІСТЬ 

Початок літніх канікул 
надовго закарбується в 

пам’яті волинських школярів 
яскравими враженнями. За 
успіхи в навчанні 249 учнів 
отримали змогу оздоровитися 
та відпочити в Міжнародному 
дитячому центрі «Артек-
Буковель». Такі оздоровчі 
поїздки сьомий рік поспіль 
організовує Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» у рамках 
програми «Здоров’я волинян».

Для більшості школярів пере-
їзд з волинської рівнини до гірської 
місцевості – справжня феєрія. Сві-
же карпатське повітря і незрівнян-
ної краси краєвиди не лишили бай-
дужим нікого. 

– У Буковель я приїхала вперше. 
Мені тут дуже подобається. Най-
більше вразили гірські краєвиди. 
Такого на Волині не побачиш, – ді-
литься враженнями Наталія Сень, 
учениця ЗОШ №3 міста Ківерці. – У 
таборі я знайшла багато нових дру-
зів. Дуже хочу повернутися сюди 
ще. 

– Я давно мріяла побувати 
в Карпатах, адже це найчарівні-
ший куточок України, – розпо-
відає семикласниця Маневицької 
ЗОШ №2 Олена Конопатська. – 
Моя мрія здійснилася. Я побувала 
в казкових місцях мальовничого 
краю, взяла участь у «Майстерні 
професій», пройшла багато квес-
тів: «Українська кухня», «Приро-
да України», Instagram challenge. 
Мій 17-й загін отримав гран-прі за 
творчу презентацію «На вершині 
гумору». Святково та зворушливо 
пройшли посвята в артеківці, від-
криття та закриття табірної змі-
ни, концерти. Ми зробили багато 
фотознімків на згадку про нашу 
незвичайну подорож. Але найго-
ловніше – я набралася сил та енер-
гії й знайшла нових друзів з усієї 
України.

Учениця НВК №2 міста Каменя-
Каширського Катерина Василенко 
в «Артеку-Буковелі» четвертий раз. 
Кожна поїздка дарує дівчині нові 
враження та спогади. 

ард Домальчук, учень НВК «ЗОШ 
І-ІІІ ступеня – гімназія м. Любе-
шів». Тут цікаво та весело. Щодня 
нові конкурси, квести. Такий від-
починок – справжня винагорода 
для нас. 

Сім днів промайнули, як 
мить. У вечір прощання артеків-
ці пов’язали на шиї одне одному 
кольорові ниточки як пам’ять про 

тиждень незабутнього відпочин-
ку серед мальовничих гір. За цей 
час школярі здружилися, тож мить 
прощання традиційна – зі сльоза-
ми та обіймами. Віднині у кожного 
є мета – досягати нових звершень 
у навчанні, аби наступного року 
знову взяти участь у проекті Фонду 
«Відпочинок у Буковелі».

– Усі діти задоволені. Вони не 

– Я провела у таборі чотири 
неймовірні зміни. До Буковелю 
мандрувала щороку, починаючи з 
2015-го. Здавалося б, такі часті по-
їздки швидко набридають, але для 
мене кожна з них стала справді не-
забутньою. Саме в «Артеку» я мала 
змогу зустрітися та поспілкуватися 
з відомим українським чемпіоном-
боксером Олександром Усиком. Тут 
уперше піднялася на гору й дізна-
лася безліч легенд про мальовни-
чий гірський край. Здолала складні 
маршрути екстрим-парку, поката-
лася на лижах у травні та перегнала 
подруг на веломобілі. А про арте-
ківські масовки (дискотеки) годі й 
казати! Ми танцювали у справж-
ньому дискозалі під акомпанемент 
найкрутішого діджея, – захоплено 
розповідає Катерина.

Головна традиція «Артеку» – 
жодного приводу сумувати чи бити 
байдики. Тож дві з половиною сот-
ні юних волинян мали безліч мож-
ливостей продемонструвати свої 
вміння і навчитися чогось нового. 
Програма досить насичена й різно-
бічна. Сніданок, зарядка, квести, 
конкурси, спортивні змагання, лі-
тературні лабіринти, спілкування з 
однолітками – ні хвилини згаяного 
часу.

– Я дуже вражений атмосфе-
рою, яка панує в таборі, – каже Еду-

лише відпочили, а й отримали нову 
мотивацію до навчальних та науко-
вих здобутків. Водночас дітям тро-
хи сумно, адже вони здружилися, 
згуртувалися, а тепер доведеться 
розлучатися, – розповів помічник 
народного депутата Орест Махов-
ський, який керував групою волин-
ських школярів. – Висловлюємо 
щиру вдячність Фонду Ігоря Пали-
ці «Тільки разом» за цей проект та 
народному депутату Ірині Констан-
кевич за сприяння в організації по-
їздки.

– Путівка в «Артек-Буковель» – 
винагорода, яку школярі отримали 
за наполегливість та успішність. За-
сновник Фонду Ігор Палиця особ-
ливу увагу приділяє підтримці й 
мотивації обдарованої молоді, за 
якою – майбутнє України. Успіхи 
таких дітей мають для нас велике 
значення, тому один з пріоритетів 
Фонду – сприяти розвитку їхніх 
здібностей, – зазначила Ірина Кон-
станкевич.

9376 обдарованих волинських 
школярів уже змогли оздоровитися 
в Карпатах за сім років. Фонд і далі 
реалізовує проект «Відпочинок у 
Буковелі». Черговий заїзд обдаро-
ваних школярів Волині відбудеться 
восени. 

Ірина ЮЗВА,
Івано-Франківська область

Успішні й талановиті Відпочинок у Буковелі – справжня феєрія

Мить прощання – зі сльозами та обіймами

Головна традиція «Артеку» – жодного приводу сумувати Карпатські краєвиди не лишили байдужим нікого
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СПІЛЬНА ПРАЦЯ ЗАДЛЯ 
НАЙДОРОЖЧОГО – ЖИТТЯ 
І ЗДОРОВ’Я ВОЛИНЯН

МЕДИЦИНА

З ДОБРОМ У СЕРЦІ ЛУЦЬКИЙ ТЕРЦЕНТР – 
МІСЦЕ, ДЕ МОЛОДІЄ ДУША  

Споконвіку більше 
за скарби та всілякі 

надбання цінувалося здоров’я 
людини. Тому професія 
лікаря завжди була однією 
з найшанованіших. Поняття 
благодійності увійшло в нашу 
свідомість як гуманістичний 
поклик людини допомагати 
тим, хто цього потребує. Відтак 
медицина і благодійність у всі 
часи становлення людської 
спільноти тісно переплетені 
між собою. Сьогодення – не 
виняток. Медичні інституції 
та благодійні організації тісно 
співпрацюють між собою.

Програма Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» «Здоров’я воли-
нян» триває понад сім років. За 
цей час спільно з лікувальними 
установами Волині здійснили сот-
ні важливих справ: придбання 
обладнання, препаратів, облашту-
вання приміщень, лікування, реа-
білітація і відпочинок волинян. 

ЗА СІМ РОКІВ РОБОТИ 
ФОНД НАДАВ ДОПОМОГУ 
ВСІМ МЕДЗАКЛАДАМ 
ЛУЦЬКА ТА ОБЛАСНИМ 
ЛІКАРНЯМ 

Розпочиналася співпраця 
Фонду з лікарняними закладами 
на території обласного центру. 
Луцькі поліклініки отримали діаг-
ностичну апаратуру, інструменти 
та новітні установки для їх дезін-
фекції. У дитячій поліклініці Фонд 
допоміг облаштувати басейн та 
обладнати фізіотерапевтичні ка-
бінети. У міській клінічній лікар-
ні завдяки благодійній допомозі 
Фонду розробили проектну доку-
ментацію на встановлення ліфтів, 
упродовж тривалого періоду ку-
пували ургентні ліки та препарати 
для щеплень. 

Серед лікарняних закладів, що 
першими почали співпрацювати з 
Фондом, – обласний госпіталь ве-
теранів війни. Протягом кількох 
років Фонд допомагає госпіталю 

років у рамках програми «Здоров’я 
волинян» недоношених новонаро-
джених забезпечували ургентни-
ми препаратами для збереження 
їхнього життя і повноцінного 
розвитку. Та найбільш тривалою 
і показовою є спільна велика пра-
ця з обласним дитячим медичним 
територіальним об’єднанням. За 
підтримки Фонду відремонтували 
хол обласної дитячої консульта-
тивної поліклініки. Вдалося пов-
ністю оновити санітарні кімнати 
та облаштувати ігрові зони. Тала-
новиті стипендіати Фонду розпи-
сали стіни ігрових куточків.

Унікальний майданчик отри-
мали діти з обмеженими можли-
востями, які оздоровлюються у 
санаторії села Дачне. 

Головний лікар санаторію 
«Дачний» Олег Лопатін зазначив, 
що майданчиком задоводені і діти, 
і їхні батьки.

– Профіль нашого санато-
рію – неврологічні захворювання. 
Облаш тування такого майдан-
чика було на часі. Тут не тільки є 
снаряди для проведення дозвілля, 
а й карусель та гойдалка, на яких 
можна бути в інвалідних візках, – 
розповів він. 

РОЗВИВАЄМО МЕДИЦИНУ 
СПІЛЬНО З ГРОМАДАМИ

Допомога Фонду поширилася 
на всі райони області. Спільно з 
громадами вдалося втілити десят-
ки проектів – ремонтували примі-
щення фельдшерсько-акушерсь-
ких пунктів, купували обладнання 
для діагностики та лікування. У 
віддалених куточках Волині така 
робота – рівноцінна порятунку 
цілого села. Адже ФАП тут – ря-
тівне коло, вкрай важлива ланка 
первинної медицини. 

У всій області в сільських ФА-
Пах та амбулаторіях, а також у 
районних медичних об’єднаннях 
допомога Фонду склала понад 
мільйон гривень. І скрізь благодій-
ники та медики – у тандемі, спіль-
ній роботі задля найдорожчого – 
життя і здоров’я волинян. 

Наталка ПЕТРУК,
Ірина ЮЗВА,

Луцьк

здійснювати програму реабілітації 
учасників АТО. Завдяки цьому де-
мобілізовані бійці мають можли-
вість відвідувати мистецькі про-
екти та тренуватися. Окрім того, 
упродовж семи років на медичне 
обладнання і облаштування при-
міщень скеровано більш як міль-
йон гривень.

– У 2011 році Фонд придбав у 
госпіталь фіброгастроскоп. Але 
найбільш тісна співпраця скла-
лася з початком військових дій 
на сході, коли почали вертатися з 
вій ни наші хлопці. Не тільки ми, а 
й уся Україна не була готова до та-
ких подій. Потрібно було надава-
ти хлопцям допомогу, проводити 
психологічну та фізичну реабіліта-
цію. Ми почали шукати спонсорів. 
Допомога Фонду – потужна і дов-
готривала, – зазначає головний лі-
кар обласного госпіталю ветеранів 

війни Тетяна Масікова.
Найсуттєвіше відчули цю до-

помогу пацієнти фізіотерапевтич-
ного відділення. За кошти Фонду 
придбали один із рідкісних та вар-
тісних апаратів – обладнання для 
лімфопресотерапії – особливого 
масажу тіла, що поліпшує крово-
обіг у кінцівках та допомагає від-
новлюватися після навантажень. 

Відчутну допомогу отримав і 
Луцький військовий гарнізонний 
госпіталь, який першим прийняв 
поранених бійців. У 2014 році 
Фонд передав медичній установі 
украй потрібне обладнання для ва-
куумної терапії ран. Воно заміняє 
численні перев’язки, механічний 
дренаж і обробку ран септиками. 
Завдяки апаратові відбувається 
швидке загоєння ран і одужання 
важкохворих пацієнтів. 

Рентгенівське устаткування та 

електрокардіограф для обласної 
лікарні, допомога онкологічному 
диспансеру, ремонт відділення 
інфекційної лікарні, де лікуються 
хворі на ВІЛ-СНІД, облаштування 
педіатричного відділення туберку-
льозного диспансеру – за сім років 
роботи Фонд надав допомогу всім 
без винятку медичним закладам 
Луцька та обласним лікарням. 

ЗДОРОВА ДИТИНА – 
ЗДОРОВА НАЦІЯ

Особлива увага Фонду – до 
дитячої медицини. Розпочиналася 
робота з проектів, що стосуються 
обладнання для дитячих поліклі-
нік, педіатричних відділень ліка-
рень. Завдяки допомозі Фонду у 
відділенні інтенсивної терапії но-
вонароджених, що в пологовому 
будинку, – нові інкубатор та елек-
трокардіограф. Упродовж кількох 

Луцький територіальний центр 
соціального обслуговування – місце, 
де допомогу та підтримку можуть 
отримати люди, на чию долю випали 
нелегкі випробування: одинокі, 
люди з обмеженими можливостями, 
безхатченки та просто ті, кому в 
житті доводиться важко. Хай як 
прикро це звучить, проте з кожним 
роком кількість підопічних Луцького 
територіального центру зростає. 
Розширюється і спектр послуг, якими 
можуть скористатися соціально 
незахищені верстви населення.

– Людина, яка приходить до нас, може 
не лише пообідати, а й скористатися перу-
карськими послугами, помитися, випрати 
білизну, відвідати кімнату дарованих речей, 
повправлятися на тренажерах, пройти фіз-
процедури, – каже керівник центру Галина 
Шатецька. – Також у нас діє послуга соціаль-
ної адаптації. Люди, які вийшли на заслуже-
ний відпочинок,  хочуть активно проводити 
життя – співати, танцювати, ліпити, шити, 
вишивати.  Вони прагнуть реалізувати свої 
мрії, які, мабуть, ще з дитинства виношува-
ли. Тут пенсіонери спілкуються, забувають 
про свої болячки, продовжують життя. 

Щоб дозвілля підопічних стало ще ці-
кавішим, у терцентрі облаштували кімнату 
для творчості й відпочинку.  По допомогу 
у втіленні задуму адміністрація закладу 
звернулася в Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом». 

Майданчик для дітей з обмеженими можливостями у санаторії «Дачний»

– Фонд придбав  будівельні матеріали, 
меблі, побутову техніку. Ремонт кімнати  ми 
робили своїми силами – білили, клеїли шпа-
лери. Облаштували фактично за тиждень, – 
розповідає Галина Шатецька. – У нас багато 
планів. Дякуємо Фонду, що завжди підтри-
мує наші ініціативи.

Інструктор з трудової адаптації Оксана 
Крамар зауважує: це не просто кімната, а  
релаксаційний зал, де люди зможуть творчо 
працювати та відпочивати.  

– Підопічні насамперед – наші друзі. Ми 
ділимося рецептами, досвідом. У нас є дуже 
багато спільного. Люди хочуть бути комусь 

потрібними, шукають себе в товаристві, – 
зазначає пані Оксана.

Людмила Мартиненко відвідує терцентр 
майже рік. Щоразу йде сюди з задоволен-
ням. Каже: в приємному товаристві й душа 
молодіє.

– Не кожен потребує поради. Є люди, 
яким потрібна рука, що підтримає, вухо, 
що вислухає, серце, що зрозуміє. Саме такі 
люди працюють у цьому колективі. Ми при-
ходимо сюди з задоволенням, тут відбува-
ються різні майстер-класи. Також долуча-
ємося до волонтерських проектів – плели 
маскувальну сітку, робили ляльки-мотанки 

для військовослужбовців. У ці вироби ми 
вкладали душу і серце. Для наших захисни-
ків це будуть звісточки з рідного дому, які 
оберігатимуть їхні життя.  

Десятки людей, різних за віком та про-
фесіями, щоразу приходять у терцентр, 
щоб урізноманітнити будні. Організатор 
культурно-дозвіллєвої діяльності Тетяна 
Поліщук каже, що спеціально обладнана 
кімната дасть можливість проводити ще 
більше заходів. Тут планують тренінги з 
психології, перегляди фільмів, посиденьки, 
майстер-класи, зустрічі з письменниками. 
Терцентр відвідує дуже багато талановитих 
людей. Тож  музичний центр, що його при-
дбав Фонд, також стане у пригоді. 

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» до-
помагає Луцькому територіальному центру 
понад п’ять років. За цей час за кошти Фон-
ду додатково харчувалися понад дві тисячі 
осіб. Крім цього, Фонд допомагав забезпе-
чувати людей, які опинилися в скрутних 
життєвих обставинах, засобами особистої 
гігієни. Придбано медичну техніку для фі-
зіотерапевтичного кабінету та нове облад-
нання на кухню: побутову газову плиту, 
електрожаровню, холодильники, посуд. Для 
того щоб комфортніше було працівникам, 
на кухні встановили кондиціонер. Також в 
установі відремонтовано та обладнано при-
міщення  для миття посуду. У 2016 році з до-
помогою Фонду відремонтовано санітарну 
кімнату, якою можуть скористатися не лише 
ті, хто тренується в тренажерному залі, а й 
люди, які проживають у приватному секторі 
та не мають відповідних вигод. 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

У кімнаті творчості та відпочинку вирує життя
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РУКА ДОПОМОГИ

СІЛЬСЬКІ МЕДИКИ ОТРИМАЛИ 
МЕДИЧНІ СУМКИ

З ПЕРШИХ ВУСТ

НАЙКРАЩЕ  ДІТЯМ ДОБРІ СПРАВИ

НАДІЯ ХВИЩУН: «В УКРАЇНІ ТРЕБА ВТРИМАТИ МОЛОДЬ»

У ДИТСАДКУ СЕЛА ПІЩА – 
НОВЕНЬКЕ УСТАТКУВАННЯ У КОВЕЛІ ВІДБУВСЯ 

ХУДОЖНІЙ МАЙСТЕР-КЛАС

До дня медичного працівника 
для лікарів трьох 

районів Волинської області – 
Рожищенського, Локачинського 
та Турійського – депутат 
Волинської обласної ради від 
УКРОПу Вячеслав Рубльов 
передав працівникам сільських 
амбулаторій та ФАПів медичні 
сумки з медикаментами та 
обладнанням.

Зокрема, крім найнеобхідні-
ших ліків, там є термометри, тоно-
метри, перев’язувальні матеріали, 
пінцети, джгути.

– У цих сумках є все, що тре-
ба сільському лікарю, аби йти на 
виклик. Ми їх розподілили по ам-
булаторіях і на так звані пункти 
здоров’я, – розповідає головний 
лікар центру сімейної медицини 
Рожищенського району Володи-
мир Мосійчук.

Сільські медики таким пода-
рункам раді. Бо, кажуть, питання  
забезпечення фармакологічними 
препаратами не завжди закрите.

– Нам потрібні такі сумки й 
медикаменти, які там є. Бо коли 
людина приходить у медпункт по 
допомогу, іноді просто немає по-
трібного препарату, аби цю допо-

могу надати. Крім того, не у всіх 
ФАПах є тонометри, та навіть ті 
самі термометри. Тепер в нас не 
тільки є потрібне обладнання, а й 
ліки завжди під рукою, – радіє за-
відувачка одного з ФАПів Галина.

Укропівець Вячеслав Рубльов 
зазначає: для кожного району від 

Фонду Ігоря Палиці передали по 
10 сумок. Крім того, він перекона-
ний, що в разі нестачі медикамен-
тів потрібні ліки може передати 
комунальне підприємство Волин-
ської обласної ради «Волиньфарм-
постач».

– На жаль, попри всі обіцянки 

ду «Тільки разом» така підтримка 
стала можливою. Спільно ми пра-
цюємо над тим, аби люди не лиша-
лися сам на сам з проблемами.

До слова, у квітні цього року 
медикам, які працюють у ФАПах 
Горохівського району, від Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» депу-
тат Волинської обласної ради від 
УКРОПу Вячеслав Рубльов уже пе-
редав 10 сумок із медикаментами.

Анна ВОЛОЩУК,
Рожищенський, Локачин-
ський, Турійський райони

влади, працівники медичної галузі 
не забезпечені належним чином 
усім, що потрібно для роботи. 
Особливо це стосується сільських 
ФАПів та амбулаторій, – конста-
тує Вячеслав Рубльов. – У сіль-
ських медиків немає вихідних чи 
робочих днів – до них приходять 
та приїжджають люди і вдень, і 
вночі. Тому їх потрібно підтриму-
вати. І завдяки Ігорю Палиці, Фон-

У сумках є все потрібне, аби сільський фельдшер міг іти на виклик
Загалом від Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
передали 40 сумок для сільських лікарів

Про плюси та мінуси трудової міграції 
студентів, шляхи збереження трудових 
ресурсів в Україні розповіла у прямому 
ефірі телеканалу «Аверс» депутат 
обласної ради від партії УКРОП, 
кандидат економічних наук Надія 
Хвищун.

Вона переконана: студенти мають ба-
жання в канікулярний період поїхати за 
кордон, аби здобути додатковий досвід, за-
робити кошти, щоб згодом власним ресур-
сом оплатити навчання. Такі випадки, за 
словами Надії Хвищун, не поодинокі. Це 
вона може стверджувати після спілкування 
зі студентами факультету бізнесу Луцько-
го національного технічного університету 
(ЛНТУ), який очолює уже впродовж двох 
років. 

– Безвіз додав можливостей для закор-
донних заробітків, та у подальшому моло-

ді люди таки прагнуть отримати роботу в 
Україні, хоча за винагороду на рівні євро-
пейських держав, –  зазначила депутат.

Вона додає: завдяки різним науковим та 
навчальним програмам українці мають змо-
гу здобувати вищу освіту за кордоном або 
отримувати дипломи європейського зразка 
на рідній землі. Студенти, які їдуть за про-
грамами обміну, стають більш самостійни-
ми, розуміють, що лише від них залежить 
їхнє майбутнє. Вони вміють планувати свій 
час, готові вкладати у власний розвиток, 
щоб потім бути більш конкурентоспромож-
ними на ринку праці.

Щоправда, те, скільки молоді виїжджає 
за кордон, тривожить. Бо ситуація вже є за-
грозливою для ринку праці України. 

– Частина студентів-учасників міжна-
родних програм повертається і перше, що 
їх шокує, – в Україні нічого не змінюється, 

негативні тенденції надалі спостерігають-
ся. Тоді у них виникає думка повернутися 
в країну, де їх забезпечували достойними 
заробітками, – розповіла під час ефіру На-
дія Хвищун. – Не знаходять вони місця для 
працевлаштування в Україні. Хоча готові 
працювати тут, розвивати середній і малий 
бізнес. Однак непрозорі правила створення 
власної справи, неподолана корупція, не-
стабільне податкове законодавство стають 
перепонами у самореалізації на рідній зем-
лі. Виїжджають таки найкращі молоді люди, 
які хочуть отримати нові знання, вивчити 
іноземну мову, дослідити особливості ве-
дення бізнесу за кордоном, прагнуть розви-
ватися. Ті знання, які здобули за кордоном, 
вони мають бажання тут застосовувати.

Депутат переконана: молодь шукає, де 
краще, тому її можна зрозуміти у праг-
ненні заробити більші кошти.

– Держава має створити умови для 
легкого ведення бізнесу, тоді можна буде 
втримати молодь. Варто відповідати за 
свої обіцянки, створити умови для подо-
лання корупції, зробити Україну інвести-
ційно привабливою. Звісно, хочеться, аби 
студенти розвивалися, брали участь у між-
народних програмах обміну, вдосконалю-
валися, але поверталися в Україну.  Щоб 
вони тут будували власну державу. Треба 
показати, що ми – та нація, яка заслуговує 
бути багатою, конкурентоспроможною. 
Навчання не завершується з отриманням 
диплома магістра, навчатися потрібно 
впродовж усього життя. Світ змінюється, 
треба реагувати на ці зміни, вдосконалю-
ватися, вірити у власні сили, – впевнена 
Надія Хвищун. 

Світлана ЧУНЬ,
Луцьк

Днями в дошкільному 
навчальному закладі села 
Піща Шацького району 
відбулася презентація проекту, 
реалізованого за підтримки 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом». Привітати батьківський 
та педагогічний колективи з 
успішно втіленим проектом 
прибув голова Шацької районної 
ради, укропівець Сергій Карпук.

З особливою дитячою нетер-
пеливістю чекали на цей день і 43 
маленькі вихованці дошкільно-
го навчального закладу. Під час 
презентації діти співали пісень, 
читали вірші, а батьки та дирек-
ція ДНЗ щиро тішилися, що мрію 
вдалося втілити у життя.

– Це був перший досвід 
співпраці з Фондом Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Упродовж трива-
лого часу ні педагогічний, ні бать-
ківський колективи не наважува-
лися на такий крок, – розповідає 
директор ДНЗ Ірина Корень. 
– Однак ситуація з матеріально-
технічною базою закладу ставала 
просто катастрофічною, а тому 
зволікати ми більше не могли. 
І вже невдовзі після звернення 
отримали допомогу.

За словами директора закла-
ду, меблям, які вдалося замінити 

Днями в Ковелі завершив роботу 
художній майстер-клас для 
осіб з обмеженими фізичними 
можливостями, який було 
організовано за сприяння Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». 

Громадська організація «Реабі-
літаційний центр» уже не вперше 
ініціює проведення майстер-класів 
та виставок картин своїх вихован-
ців. Цьогоріч підопічних центру 
підтримали укропівці – депутат 
Волинської обласної ради Олек-
сандр Омельчук, Ковельської місь-
кої ради Ігор Пініс, а також голо-
ва районного осередку УКРОПу 
Олександр Кашик.

У заході взяли участь 15 учас-
ників, і кожен із них отримав на-
году попрацювати з олійними 
фарбами, опанувати нові техніки 
живопису, а також познайомити-
ся з ковельськими художницями 
Оксаною Цюп’яшук та Світланою 
Солодун.

Голова громадської організації 
«Реабілітаційний центр» Наталія 
Славікова переконана, що такі за-
ходи дарують учасникам неабияке 

задоволення, бо створюючи щось 
власноруч, вони знаходять мож-
ливість поділитися власними пере-
живаннями з іншими.

– Організаторам та учасникам 
майстер-класу вдалося створити 
атмосферу, де панують творчість, 
натхнення та підтримка. Люди 
щасливі, що можуть відкрити 
для себе щось нове, знайти себе у 
творчості, адже це заспокоює, да-
рує надію, допомагає жити. І Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом», і де-
путати від УКРОПу в радах різних 
рівнів завжди радо відгукуються 
на подіб ні проекти, – додав Ігор 
Пініс. 

Напередодні заходу громад-
ська організація «Реабілітаційний 
центр» отримала від Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» сертифікат 
на придбання матеріалів для про-
ведення майстер-класу.

Крім цього, представники ра-
йонного осередку партії передали 
вихованцям центру іграшки від де-
путата обласної ради Олександра 
Омельчука.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Ковель

в рамках проекту, було близько 
40 років, а сам садочок невдовзі 
перетне 50-річний рубіж. Резуль-
тат успішної співпраці ініціатив-
ної групи, яку очолила Наталія 
Редько,  Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» та сільської ради 
села Піща – три новенькі шафи 
для посуду, дві дитячі лавочки, 
двадцять шафок для верхнього 
одягу та десять столиків. 

– Надзвичайно втішно, що 
батьки, вихователі невтомно пра-
цюють задля покращення ДНЗ, 
вони і генератори ідей, і головні 
виконавці. Саме цим колективам 

вдалося практично самотужки 
зробити ремонт у частині са-
дочка, на їхні ж плечі лягає по-
стійна робота щодо утримання 
закладу в належному стані. Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом» не 
зраджує власних переконань – 
ініціативним громадам завжди 
потрібно надати допомогу, адже 
той, хто важко працює задля по-
кращення добробуту у своєму 
місті, селі, школі чи дитячому 
садку, вже цього заслуговує, – за-
значив Сергій Карпук.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Шацький район

Оновленням у садочку найбільше радіють маленькі вихованці
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Ігоря Палиці 
«Тільки разом»: 

Кабмін закріпив першочерго-
вість забезпечення землею 
атовців. Ця норма зазначена в 
постанові «Про внесення змін 
до Стратегії удосконалення 
механізму управління в сфері 
використання та охорони 
земель сільськогосподарського 
призначення державної 
власності та розпорядження 
ними».

Учасники АТО можуть пер-
шочергово отримувати надiли 
незалежно від площі земельних 
ділянок, право оренди на які 
було продано. 

Однак на практиці волин-
ським атовцям масово відмовля-
ють в отриманні ділянок. Проте, 
якщо боєць набридає районному 
управлінню земельних ресурсів 
чи обласному Держгеокадастру 
частими відвідинами, то землю 
таки виділяють. Щоправда, зане-
дбану та без комунікацій.

Під час робочих візитів на-
родного депутата Ірини Констан-
кевич у райони та села волин-
ського Полісся до неї постійно 
звертаються учасники АТО та 
члени сімей загиблих воїнів щодо 
виділення земельних ділянок для 

Західні партнери зацікавлені 
у якісному реформуванні 

українського законодавства в галузі 
освіти. Про це за підсумками зустрічі 
з представниками Європейського 
фонду освіти Маргаретою 
Ніколовською та Кірсі Ліндроус заявила 
народний депутат від УКРОПу Ірина 
Констанкевич.

За її словами, західні партнери схвалили 
попередню концепцію, на основі якої зараз 
триває підготовка проекту закону про про-
фесійну та професійно-технічну освіту.

– Ми підготували якісну концепцію 
реформування професійної і професійно-
технічної освіти. Головний принцип – дати 
молодій людині можливість здобути фах і 
бути затребуваною на сучасному ринку пра-
ці, – сказала Ірина Констанкевич.

Нардеп зазначила, що успіх реформи зале-
жатиме, зокрема, від готовності держави про-
фінансувати оновлення матеріально-технічної 
бази та перепідготовку викладачів закладів 
профтехосвіти. Водночас учням таких освіт-
ніх установ слід дозволити поєднувати освіт-
ній процес із навчанням на виробництві.

– Наші учні мають бути мобільними не 
лише в межах України – якість освіти не має 
поступатися рівню підготовки європейських 
фахівців, – наголосила укропівка.

Найближчим часом також має заверши-
тися підготовка законопроекту про фахову 
передвищу освіту. Наразі над остаточною 
редакцією документа працює спеціальна ро-

Народні депутати від УКРОПу 
в травні очолили рейтинг 
найактивніших позафракційних 
парламентарів. Про це свідчать 
результати дослідження 
аналітичного порталу «Слово 
і діло».

Так, народний депутат від 
УКРОПу Віталій Купрій в трав-
ні зареєстрував у Верховній Раді 
п’ять законодавчих ініціатив. Це 
найкращий показник з-поміж 
усіх парламентарів, які не вхо-
дять до складу жодної фракції.

Ще по чотири законопроек-
ти до парламенту подали народ-
ні депутати з міжфракційного 
об’єднання Ірина Констанкевич, 
Олександр Дубінін та Олександр 
Шевченко.

Зокрема, у травні народні де-
путати від УКРОПу запропонува-
ли у відповідному законопроекті 

Нове законодавство в галузі 
фахової передвищої освіти має 
зупинити масову міграцію молодих 
працездатних українців за кордон. 
Про це заявила народний депутат 
від УКРОПу Ірина Констанкевич.

Парламентар зазначила, що найближ-
чим часом Верховна Рада має ухвалити 
новий закон щодо фахової передвищої 
освіти. Над остаточною редакцією доку-
мента працюватиме спеціальна робоча 
група на базі Міністерства освіти і на-
уки. Робота триватиме до 20 червня, після 
чого законопроект розглянуть на засідан-
ні профільного комітету парламенту.

– Ми маємо говорити про відновлен-
ня людського капіталу, який країна зараз 
втрачає. За останніми даними, з України 
щороку виїжджає до 700 тисяч молодих 
працездатних людей. Якщо цей процес 
не зупинити, наша країна може втратити 
мільйони громадян, – підкреслила Ірина 
Констанкевич.

За словами нардепа, на українсько-
му ринку праці нині є попит на фахових 
спеціалістів. Якісний рівень підготовки 
молодих людей дозволить їм отримувати 
гідну заробітну платню, не виїжджаючи за 
межі України. Втім для цього слід змінити 
державний підхід до фахової передвищої 
освіти, зокрема в частині фінансування.

– Питання освіти в нашій державі не 
є пріоритетним. Це той сегмент суспіль-
ного життя, який залишається маргіналь-
ним у плані фінансування, – наголосила 
Ірина Констанкевич.

Представниця УКРОПу зазначила, що 
новий закон про фахову передвищу осві-
ту має передбачати багатоканальне фінан-
сування цієї сфери. Кошти на утримання 
коледжів і технікумів мають виділяти не 
тільки органи місцевого самоврядування, 
а й держава. Крім того, слід законодавчо 
забезпечити майнові права таких закла-
дів і дозволити їм самостійно заробляти.

– Йдеться про майнові права на при-
міщення та землі, без яких коледжі й 
технікуми не зможуть існувати. Таким 
закладам треба дати можливість само-
стійно заробляти гроші на нове обладнан-
ня, приміром, за рахунок продажу власної 
продукції, – підкреслила парламентар.

Крім того, майбутній законопроект 
має забезпечити визнання українських 
дипломів у країнах ЄС. Законодавство 
для цього в Україні вже є, потрібно лише 
прописати правильні дескриптори, які 
узгоджувалися б з європейськими профе-
сійними стандартами.

– Має бути постійний ґрунтовний 
аналіз ринку праці. Наше законодавство 
відстає від життя. Воно має бути більш 
гнучким і швидко реагувати на суспільні 
запити, – резюмувала Ірина Констанке-
вич.

Борис ХВИЦЬ, 
Київ

боча група при Міністерстві освіти і науки: 
«Ми спираємося на провідний європейський 
досвід. Водночас у законопроекті мають бути 
враховані й національні традиції, які склада-
лися десятиріччями».

На переконання представниці УКРОПу, 
майбутній документ має запровадити багато-
канальне фінансування закладів фахової перед-
вищої освіти. Крім того, їм слід дозволити са-
мостійно заробляти гроші на своє утримання, 
оновлення матеріально-технічної бази тощо.

Своєю чергою, представники Європей-
ського фонду освіти позитивно оцінили рам-
ковий закон «Про освіту», який Верховна 

Рада ухвалила восени минулого року.
– Насправді ми в захваті від рамкового за-

кону «Про освіту», який ухвалили в Україні. 
Цей документ є сучасним і прогресивним, він 
закладає фундамент для майбутнього країни. 
Наші експерти готові ділитися досвідом під 
час підготовки інших законопроектів щодо 
освіти», – зазначила Маргарета Ніколовська.

За її твердженням, міжнародні фахівці 
готові співпрацювати з українськими законо-
давцями у питанні розробки проекту закону 
про освіту для дорослих.

Алла САДЕЦЬКА, 
Київ

будівництва та обслуговування 
житлових будинків, ведення се-
лянського господарства, садів-
ництва, індивідуального дачного 
будівництва.

З цього приводу із відповід-
ним запитом Ірина Констанкевич 
звернулася до Прем’єр-міністра 
Володимира Гройсмана.

«Громадяни нарікають на 
складну і тривалу процедуру 
отримання земельних ділянок, 
яка ускладнюється відсутністю 
належного інформаційного су-
проводу з боку органів Державної 
служби України з питань геодезії, 
картографії та кадастру (Держ-
геокадастру), необхідністю під-
готовки значної кількості доку-
ментів з різних інстанцій, а відтак 
і фінансовими витратами на їх 
отримання та подання. У багатьох 
випадках справи щодо виділення 
земельних ділянок тривають уже 
кілька років. Отже, режим мак-
симального сприяння учасникам 
АТО та членам сімей загиблих во-
їнів, декларований органами цен-

відновити соціальну справедли-
вість і підвищити пенсії особам 
з інвалідністю, які брали участь 
у ліквідації аварії на Чорнобиль-

ській атомній станції і при цьому 
не проходили дійсної строкової 
служби. 

Крім того, минулого місяця 

укропівці зареєстрували у Вер-
ховній Раді законопроект, яким 
запропоновано запровадити спе-
ціальні пільги для молодих профе-
сійних спортсменів при вступі на 
спеціальності з фізичної культури 
у вищих навчальних закладах.

Загалом протягом травня у 
Верховній Раді зареєстровано 
94 проекти законів. 74 ініціативи 
підготували народні депутати, 
16 – Кабінет Міністрів України, 
ще чотири вніс Президент Петро 
Порошенко.

Нагадаємо, за результатами 
дослідження «Слова і діла», у квіт-
ні 2018 року народний депутат 
від УКРОПу Ірина Констанкевич 
увійшла до числа найактивніших 
законодавців. Протягом міся-
ця представниця «Українського 
об’єднання патріотів» підготува-
ла сім законопроектів.

Борис ХВИЦЬ, 
Київ

тральної виконавчої влади, на 
практиці не працює в достатній 
мірі», – йдеться у депутатському 
запиті.

«Корупційні схеми Держгео-
кадастру із землями селян та 
створення на Волині монополії 
землевпорядних фірм з інших 
областей – це аж ніяк не весь 
перелік проблем, з якими сти-
каються атовці, аби отримати 
довгоочікувану земельну ділян-
ку», – зауважує Ірина Констан-
кевич.

Народний депутат просить 
надати інформацію щодо кіль-
кості поданих заяв на отриман-

ня земельних ділянок, наданих 
дозволів на розроблення про-
ектів землеустрою та затвердже-
них проектів землеустрою про 
надання у власність земельних 
ділянок учасникам АТО та чле-
нам сімей загиблих у Камінь-
Каширському, Ківерцівському, 
Маневицькому та Любешівсько-
му районах. Також нардеп ціка-
виться, яких заходів вжито та 
які заплановано для усунення 
зазначених проблем. 

Петро РОЙКО,
Камінь-Каширський, 

Ківерцівський, Маневицький, 
Любешівський райони

Представники Європейського фонду освіти та 
народний депутат Ірина Констанкевич обговорили 
питання професійної та професійно-технічної освіти

Коли буде земля для атовців?

Народні депутати від УКРОПу Олександр 
Шевченко, Ірина Констанкевич, Тарас 
Батенко, Віталій Купрій та Віктор Шевченко
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СУБОТА 30 червня

П’ЯТНИЦЯ 29 червня
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 

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

03.00 Новини
09.30, 10.55, 13.40, 16.05, 

22.25, 02.00, 04.05 
Погода

09.35 М/с «Гон»
10.10 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.05 Х/ф «Обітниця 

любові»
12.40 Енеїда
13.50 Схеми. Корупція в 

деталях
14.20, 04.40 Фольк-music
15.35 Д/ц «Незвичайні 

культури»
16.10 Х/ф «Генріх VIII»
18.00, 00.15 Інформаційна 

година
19.00 Культурна афіша 

здорової людини
19.25 Д/с «Африка. 

Небезпечна реальність»
20.30 Перша шпальта
21.25 Сильна доля
22.35 Д/с «Найбільш 

завантажений у світі»
23.25, 05.35 Д/ц «Гордість 

світу»
23.50 Як дивитися кіно
01.10 «Богдан 

Гаврилишин. Місія-
Свобода»

02.10 Д/ц «Смачні історії»
03.20 Д/ц «Напам’ять». 

Валентина Чорновіл

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
04.00 Абзац
05.50, 23.00 Т/с «Кобра»
07.49, 09.59 Kids Time
07.50 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»
10.00, 17.10 Кохання на 

виживання 16+
12.00 Половинки 16+
19.00 Від пацанки до 

панянки 16+
01.00 Х/ф «Зоряні війни: 

Імперія завдає удар у 
відповідь»

НОВИЙ КАНАЛ
04.00, 17.30, 22.00 Вiкна-

Новини

07.15 Х/ф «Не підганяй 

кохання»

09.40 Х/ф «Рік Золотої 

рибки»

11.50 Х/ф «Розлучниця»

18.00 Х/ф «Провідниця»

20.00 Х/ф «Дівчата»

22.45 Давай поговоримо 

про секс 16+

00.35 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

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, 23.50 «Орел і 
Решка»

22.00 «Бєдняков+1»
22.50 «Вірю не Вірю»
00.40 «Вечірній квартал»
02.20 «Нічне життя»

К1
06.30, 15.00, 19.00, 03.30 

Сьогодні
07.10, 04.10 Зірковий шлях
08.30 Х/ф «Зведені 

сестри»
10.30 Т/с «Я кохаю свого 

чоловіка»
14.50, 15.20 Х/ф «Забудь 

мене, мамо»
17.10, 19.40 Т/с «Дружини 

на тропі війни»
22.00 Т/с «Буде світлим 

день»
01.40 Телемагазин
02.10 Т/с «CSI: Нью-Йорк»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса

08.20 Майор «Вихор»

09.20 Містична Україна

11.00 Секретні території

12.40 Таємниці матерії

15.20 Фабрика погоди

17.20, 00.40 Азія класу 

люкс

18.10 Річкові монстри

19.10 Брама часу

21.50 Шпигунство та 

змови

01.30 Бандитський Київ

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20, 13.05 

«Одруження наосліп»
14.55 «Міняю жінку»
17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»
19.20 «Секретні 

матеріали»
20.15 «Ліга сміху 2018»
22.15 «Ліга сміху»
00.05, 04.45 «Ігри приколів 

2018»
01.00 «Вечірній Київ»

05.40, 03.50 «Код доступу»
06.05 «Мультфільм»
06.15, 22.00 Д/п «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00 «Ранок з Інтером»
09.00 Х/ф «Покровські 

ворота»
11.50 Х/ф «Суєта суєт»
13.30 Х/ф «Іван 

Васильович міняє 
професію»

15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 
01.50 «Речдок»

19.00 «Велика Гра»
20.00 «Подробиці тижня»
23.50 Х/ф «Життя як 

цирк»
04.15 Д/п «Клара Лучко. 

Три зустрічі»
04.55 «Top Shop»
05.25 «Україна вражає»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.00 Х/ф «40 днів і 40 

ночей»
11.50, 13.00 Х/ф «Лицар 

дня»
14.10 Х/ф «Три ікси»
16.30 Х/ф «Рятувальники 

Малібу»
18.45 Факти. Вечір
20.10 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
23.25 Х/ф 

«Законослухняний 
громадянин»

01.35 Х/ф «Здоровань»
03.15 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»

ICTV

06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Книга життя»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенічкіним

13.00 Т/с «Останній 
москаль. Судний день»

14.00, 03.05 Віталька
16.00, 02.15 Панянка-

селянка
17.00 Країна У
19.00, 20.00 Танька і 

Володька
19.30, 20.30 Одного разу 

під Полтавою
21.00 М/ф «Пінгвіни 

Мадагаскару»
22.45 Х/ф 

«Потанцюймо»
00.45 Т/с «Помста»
01.45 БарДак

ТЕТ
07.00, 07.35, 08.05, 08.35 

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

природа»
09.26 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
13.30 «Візитівки Карпат»
13.40 Д/ф «За Основним 

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

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
17.00 «Едера»
17.10 «Схеми»
17.36 «Протилежний погляд»
18.31 Д/с «Незвичайні 

культури»
19.00 Новини
19.20 Тема дня
19.46 Д/с «Неповторна 

природа»
20.12 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
20.40 Новини

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 КультУра!
06.30 Завтра сьогодні
07.00, 08.00, 09.00, 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

09.30 Уроки тітоньки Сови
09.35, 15.35 М/с «Авто 

про добро»
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
15.00 Глобал 3000
15.30 Уроки тітоньки Сови

АВЕРС 16.00 Джем
18.00 На Часі 18.00
18.30, 19.05, 21.45, 00.15, 

02.45 Як це було
19.00, 22.00 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 Собор на крові

06.00 Мультфільми
08.00 «Помста природи»
09.35 «Він, вона та 

телевізор»
13.35 «Загублений світ»
17.45 Х/ф «Великий 

солдат»
19.25 Х/ф «Школа 

2+2 бойових мистецтв»
21.20 Х/ф «Школа 

бойових мистецтв-2»
23.15 «Змішані 

єдиноборства. UFC «Fight 
Night Дональд Серроне – 
Леон Едвардс»

01.35 «Нове Шалене відео 
по-українськи»

03.15 «Облом.UA.»

НТН

05.00, 04.00 «Правда 
життя. Професії»

06.20 Х/ф «Шукайте 
жінку»

09.10 Х/ф 
«Сорочинський 
ярмарок на НТН»

10.55 Т/с «Право на 
помилування»

12.50, 20.25 «Щоденник 
чемпіонату світу з 
футболу FIFA 2018»

13.20, 19.30, 20.55 Т/с 
«СБУ. Спецоперація»

19.00, 02.30 «Свідок»
22.00 Х/ф «Без 

особливих прикмет»
23.50 Т/с «Кулагін та 

партнери»
00.50 Х/ф «Вулиці крові»
03.00 «Випадковий 

свідок»
03.35 «Легенди 

бандитської Одеси»
04.40 Х/ф «Які ж були ми 

молоді»

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, 

00.45, 03.00 Новини
09.30, 16.20, 19.50, Погода
09.35 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.05 Д/ц «Фестивалі 

планети»
11.00 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»
12.00 Х/ф «Змова проти 

корони»
14.20 Сильна доля
15.20 Д/ц «Вагасі – 

японські смаколики»
16.25 Д/ц «Незвичайні 

культури»
16.55 Т/с «Гранд готель»
19.55 Д/с «Дивовижні 

міста світу»
21.25 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком
21.55 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 
терція»

23.05 Х/ф «Параджанов»
01.15 Концерт 

«Supernation» гурту 
«Друга ріка»

02.10 Д/ц «Смачні історії»
03.20 Д/ц «Напам’ять». 

Володимир Лановий
03.30 Розсекречена історія
04.30 Фольк-music

UA: ПЕРШИЙ

03.30 Служба розшуку 
дітей

03.35, 02.20 Зона ночі
06.00 М/с «Лунтик»
07.49, 09.09 Kids Time
07.50 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»
09.10 Хто зверху 12+
18.10 Х/ф «Зоряні війни: 

Пробудження сили»
21.00 Х/ф «Зоряні війни: 

Прихована загроза»
23.50 Х/ф «Зоряні війни: 

Імперія завдає удар у 
відповідь»

НОВИЙ КАНАЛ
07.45 Караоке на Майдані

08.45 Все буде смачно!

09.45 Х/ф «Не підганяй 

кохання»

11.55 Х/ф «Провідниця»

17.00 Х/ф «Дівчата»

19.00 Х/ф «Щастя за 

угодою»

23.00 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

СТБ
07.40 «TiBi Абетка»

07.50 «Чи знаєте ви, що...»

08.10 «Орел і Решка. 

Шопінг»

11.10 «Ух ти show»

12.15 М/ф «Мухнемо на 

Місяць»

14.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»

23.15 Х/ф «Траса 60»

01.20 «Бєдняков+1»

02.10 «Нічне життя»

К1
06.30, 15.00, 19.00 

Сьогодні

07.10, 04.20 Зірковий шлях

09.10, 15.20 Т/с «Заповіт 

принцеси»

17.40, 19.40 Т/с «Ще один 

шанс»

22.00 Т/с «Ляльки»

01.45 Телемагазин

02.15 Т/с «CSI: Нью-Йорк»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
08.20 Місто
09.20 Містична Україна
11.00 Гнів небес
12.40 Шпигунство та 

змови
15.20 Невідомий океан
17.20, 00.40 Азія класу 

люкс
18.10 Річкові монстри
19.10 Брама часу
21.50 Ера Хаббла
22.50 Всесвіт Хаббла
23.40 Місяць зблизька
01.40 Код доступу

МЕГА

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

Вихідний»
10.05 «Життя без обману »
11.35, 23.20 «Світське 

життя 2018»
12.40 «Концерт Dzidzio 

«Super-Puper»
14.40 «Ліга сміху»
16.35, 21.15 «Вечірній 

квартал»
18.30, 05.30 «Розсміши 

коміка»
20.15 «Українські сенсації»
00.20, 02.15 «Вечірній 

Київ»

1+1

06.35 «Чекай мене. 
Україна»

08.00 Х/ф «Артист із 
Кохановки»

09.40 Х/ф «Поживемо – 
побачимо»

11.10 Х/ф «Не чекали-не 
гадали»

13.00 Х/ф «Дівчата»
15.00 Х/ф «Іван 

Васильович міняє 
професію»

16.50, 20.50 «Чемпіонат 
світу з футболу FIFA 
2018» 1/8 фіналу

19.00, 23.00 «Велика Гра»
20.00, 02.40, 04.30 

«Подробиці»
00.00 Д/п «Як Іван 

Васильович міняв 
професію»

01.00 Х/ф «Сім днів до 
весілля»

ІНТЕР

05.10 Скарб нації
05.15 Еврика!
05.25, 12.45 Факти
05.50 Більше ніж правда
07.35 Я зняв!
09.25 Дизель-шоу 12+
10.55, 11.50 Особливості 

національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
15.15 Х/ф «Володар 

перснів-1: Хранителі 
персня»

18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Володар 

перснів-2: Дві вежі»
23.40 Т/с «У полі зору»
02.45 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф «Школа 

монстрів: Електрично»
12.15 Х/ф «Казка про 

того, хто ходив страху 
вчитися»

13.30 Чотири весілля
14.30 Т/с «Останній 

москаль. Судний день»
16.30 Х/ф 

«Потанцюймо»
18.30 Одного разу під 

Полтавою
20.00 Одного разу в Одесі
23.00 Країна У
00.00 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»
08.15, 09.15, 18.30, 00.15, 

02.45 Як це було
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 Євромакс
12.30 Відкрита влада. 

МІСТО. Повтор
14.00 Т/с «Пані покоївка»
17.00 Все про спорт
17.45 Добрий сад

АВЕРС 18.00 На Часі 18.00
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 «Апельсинова 

долька»
23.30 На Часі 18.00. 

Повтор
00.30 КультУра!
01.00 Джем
02.00 На Часі 21.00. 

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

06.00 Мультфільми
08.10 «102. Поліція»
09.05 «Зброя»
10.05 «Загублений світ»
16.10 Х/ф «Великий 

переполох у Малому 
Китаї»

2+2 18.10 Х/ф «Меч 
дракона»

20.10 Х/ф «Великий 
солдат»

22.05 Х/ф «Чужі проти 
Хижака-2»

23.55 «Нове Шалене відео 
по-українськи»

03.15 «Облом.UA.»

НТН

06.15 Х/ф «Погань»
07.55 Х/ф «Тіні зникають 

опівдні»
11.55 «Свідок. Агенти»
12.30 «Щоденник 

чемпіонату світу з 
футболу FIFA 2018»

13.00, 03.05 «Речовий 
доказ»

15.25 «Склад злочину»
17.05 «Круті 90-ті»
19.00, 02.05 «Свідок»
19.30 Х/ф «Тридцять 

три»
21.05 Х/ф «Неуважний»
22.45 Х/ф «Кілер Калі»
00.30 «Таємниці 

кримінального світу»
02.35 «Випадковий 

свідок»
03.55 «Легенди 

бандитської Одеси»

В УКРАЇНСЬКІЙ СТРІЧЦІ – 
ГОЛЛІВУДСЬКІ АКТОРИ 

Голлівудська зірка Роберт Патрік 
приїхав до України, аби зіграти у 

кіно. Йому дісталася головна роль в 
історичній стрічці режисера Ахтема 
Сеітаблаєва «Захар Беркут». 

Актор розповів про це в інтернеті й 
опублікував у своєму Instagram світлини зі 
Львова, Синевира та Карпат. 

Співрежисером стрічки став Джон Вінн, 
відомий за роботою з Гільєрмо дель Торо і 
компанією Marvel. 

Окрім Патріка, відомого за роллю го-
ловного лиходія у фантастичному фільмі 
«Термінатор-2» – робота Т-1000 з текучого 
металу, в «Захарі Беркуті» знімуться аме-
риканські актори Томмі Фланаган («Гла-
діатор», «Хоробре серце»), Роккі Майєрс 
(«Люцифер»), Поппі Дрейтон («Хроніки 
Шаннари»). 

кіно

w
ikikino.com

Фільм «Законослухняний громадянин»

23:25

ПОМЕР ІВАН ДРАЧ 

19 червня в київській лікарні 
«Феофанія» після важкої 

хвороби помер відомий український 
поет, політик та громадський діяч, 
Герой України Іван Драч. 

Видатний українець відійшов у вічність 
на 82 році життя. Його поховали в рідно-
му селі Теліженці на Київщині біля могили 
сина Максима, як заповів сам поет.

У кінці 1980-х років він став першим 
головою Народного руху України, тричі був 
депутатом Верховної Ради.

Іван Драч – один із найяскравіших пое-
тів з когорти шістдесятників. У його дороб-
ку –  понад 10 збірок, кіноповісті, сценарії.

втрата

Фільм «Траса 60»

23:15

adotik.com

tsn.ua
hrom

adske.ua
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Вона повернулася в його життя, як полум’я, яке тягне свої язики просто до серця... 
Фільм «Щоденник пам’яті»
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ФУТБОЛ 1

ПН 25 червня ВТ 26 червня СР 27 червня ЧТ 28 червня ПТ 29 червня СБ 30 червня НД 1 липня
06.00, 08.00, 10.00, 18.50, 
21.40, 23.35, 01.40, 03.45 
Топ-матч 06.10 Олімпік – Зірка 
08.10 Мілан – Аустрія. Ліга 
Європи УЄФА 10.10 Борн-
мут – Челсі. Чемпіонат Англії 
12.00 Боруссія (Д) – АПОЕЛ. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 13.50 
Огляд матчів. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 15.10 Порту – Лейпциг. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 17.00 
Олександрія – Верес 19.00 Реал 
– Атлетіко. Фінал (2013/2014). 
Золота колекція Ліги Чемпіонів 
21.45 Брайтон – Саутгемптон. 
Чемпіонат Англії 23.50 Атлетік 
– Спартак. 1/16 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА 01.55 Тоттенгем – 
Саутгемптон. Чемпіонат Англії 
03.55 Зюльте-Варегем – Ніцца. 
Ліга Європи УЄФА 

06.00, 08.00, 10.00, 18.55, 
23.35, 01.40, 03.45 Топ-матч 
06.10 Ворскла – Карпати 08.10 
Рієка – Мілан. Ліга Європи 
УЄФА. Прем’єра 10.10 Лестер – 
Евертон. Чемпіонат Англії 12.00 
Боруссія (Д) – Тоттенгем. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 13.50 Огляд 
матчів. Ліга Чемпіонів УЄФА 
15.10 Бешикташ – Порту. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 16.55 Матч 
19.00 Ювентус – Барселона. 
Фінал (2014/2015). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів 21.10 
«Моя гра» С. Болбат 21.45 
Бернлі – Ньюкасл. Чемпіонат 
Англії 23.50 Марсель – Атлетік. 
1/8 фіналу. Ліга Європи УЄФА 
01.55 Наполі – Ман Сіті. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 03.55 Ніцца – 
Вітесс. Ліга Європи УЄФА 

06.00, 08.00, 10.00, 18.50, 
01.40, 03.45 Топ-матч 06.10 
Сталь – Чорноморець 08.10 
Лудогорець – Мілан. 1/16 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 10.10 
Матч 12.00 Реал – Боруссія 
(Д). Ліга Чемпіонів УЄФА 13.50 
Огляд матчів. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 15.10 Порту – Монако. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 17.00 
Маріуполь – Зоря 19.00 Реал 
– Атлетіко. Фінал (2015/2016). 
Золота колекція Ліги Чемпіонів 
22.00 Сток Сіті – Лестер. Чемпі-
онат Англії 23.50 Атлетік – Мар-
сель. 1/8 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА 01.55 Олександрія – 
Сталь 03.55 Ніцца – Лаціо. Ліга 
Європи УЄФА 

06.00, 08.00, 10.00, 18.50, 23.40, 
01.40, 03.45 Топ-матч 06.10 
Шахтар – Сталь 08.10 Мілан – 
Лудогорець. 1/16 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА 10.10 Вест Гем 
– Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
12.00 Боруссія (Д) – Аталан-
та. 1/16 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА 13.50 Огляд матчів. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 15.10 Порту 
– Ліверпуль. 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 17.00 Зірка – 
Ворскла 19.00 Ювентус – Реал. 
Фінал (2016/2017). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів 21.10 
«Моя гра» О. Кобахідзе 21.50 
Матч 23.50 Сосьєдад – Русен-
борг. Ліга Європи УЄФА 01.55 
Ліверпуль – Свонсі. Чемпіонат 
Англії 03.55 Лаціо – Ніцца. Ліга 
Європи УЄФА 

06.00, 08.00, 10.00, 18.50, 23.40, 
01.40, 03.45 Топ-матч 06.10 
Олександрія – Чорноморець 
08.10 Мілан – Арсенал. 1/8 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 10.10 
Тоттенгем – Кристал Пелес. 
Чемпіонат Англії 12.00 Аталанта 
– Боруссія (Д). 1/16 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА 13.50 Огляд 
матчів. Ліга Чемпіонів УЄФА 
15.10 Ліверпуль – Порту. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
17.00 Маріуполь – Шахтар 
19.00 Реал – Ліверпуль. Фінал. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 21.20 Світ 
Прем’єр-Ліги 21.50 Ман Сіті – 
Арсенал. Чемпіонат Англії 23.50 
Зеніт – Сосьєдад. Ліга Європи 
УЄФА 01.55 Карабах – Челсі. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 03.55 
Ніцца – Зюльте-Варегем. Ліга 
Європи УЄФА 

06.00, 17.00 Матч 07.45 Світ 
Прем’єр-Ліги 08.15 Арсенал – 
Мілан. 1/8 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА 10.00, 18.50, 23.35, 01.40, 
03.45 Топ-матч 10.10 Челсі – 
МЮ. Чемпіонат Англії 12.00 
Боруссія (Д) – Зальцбург. 1/8 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 13.50 
Огляд матчів. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 15.10 Селтік – ПСЖ. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 19.00 Рома – 
Атлетіко. Ліга Чемпіонів УЄФА 
20.50 Огляд сезону. Чемпіонат 
Англії 21.45 Арсенал – Тоттен-
гем. Чемпіонат Англії 23.50 
Сосьедад – Вардар. Ліга Європи 
УЄФА 01.55 МЮ – Бернлі. 
Чемпіонат Англії 03.55 Ніцца – 
Локомотив. 1/16 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА 

06.00, 08.00, 10.00, 18.50, 23.35, 
01.40, 03.45 Топ-матч

06.10 Сталь – Карпати
08.10 Барселона – Ювентус. 

Ліга Чемпіонів УЄФА
10.10, 01.55 Матч
12.00 Зальцбург – Боруссія (Д). 

1/8 фіналу. Ліга Європи УЄФА
13.50 Огляд матчів. Ліга Чемпі-

онів УЄФА
15.10 ПСЖ – Баварія. Ліга Чем-

піонів УЄФА
17.00 Олімпік – Зоря
19.00 Карабах – Рома. Ліга 

Чемпіонів УЄФА
20.50 Огляд сезону. Чемпіонат 

Англії
21.45 Лестер – Ман Сіті. Чемпі-

онат Англії
23.50 Сосьєдад – Зеніт. Ліга 

Європи УЄФА
03.55 Локомотив – Ніцца. 1/16 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

нетрадиційна гулянка гучна заява

НЕДІЛЯ 1 липня
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, 

00.45, 03.00 Новини
09.30, 12.00, 15.50, 23.10, 

00.40, 02.00, 04.25 
Погода

09.35 Х/ф «Змова проти 
корони»

11.25 Д/с «Дешевий від-
починок»

12.10 Перший на селі
12.40 Енеїда
13.35, 00.15 Д/ц «Гордість 

світу»
14.00 Телепродаж
14.20, 04.30 Фольк-music
15.20 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 
терція»

16.00 Д/ц «Незвичайні 
культури»

16.55 Т/с «Гранд готель»
19.55 Д/с «Дивовижні 

міста світу»
21.30 з Майклом Щуром
22.15, 01.35 Букоголіки
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 Інтермаріум
05.30 #ВУКРАЇНІ

05.00 Скарб нації
05.05 Еврика!
05.15, 12.45 Факти
05.40 Інсайдер
07.35 Т/с «Ніконов і Ко»
09.30 Т/с «Відділ 44»
11.20, 13.00 Х/ф 

«Володар перснів-1: 
Хранителі персня»

15.15 Х/ф «Володар 
перснів-2: Дві вежі»

18.45 Факти тижня. 100 
хвилин

20.35 Х/ф «Володар 
перснів-3: Поверненн-
ня короля»

00.40 Т/с «У полі зору»
03.35 Т/с «Морська полі-

ція. Лос-Анджелес»

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
11.45 Місто
13.30 Чотири весілля
14.30 Т/с «Останній мос-

каль. Судний день»
16.30 Одного разу під 

Полтавою
18.00 М/ф «Пінгвіни 

Мадагаскару»
20.00 Одного разу в Одесі
23.00 Країна У
00.00 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенічкіним

01.00 Х/ф «Нескоре-
ний»

02.50 Панянка-селянка
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

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

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

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

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

природа»
18.32 Д/с «Таємниці під-

водного світу»
19.00 «Протилежний 

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

шляхи»

05.55 ВусоЛапоХвіст

07.50 Планета Земля

08.55 Все буде смачно!

09.50 Караоке на Майдані

10.50 ЕксперименТИ 16+

12.50 Х/ф «Щастя за 

угодою»

16.55 Хата на тата 12+

19.00, 00.25 Слідство ве-

дуть екстрасенси 16+

23.05 Я соромлюсь свого 

тіла 18+

07.40 «TiBi Абетка»

07.50 «Чи знаєте ви, що...»

08.10, 12.15 «Орел і Реш-

ка. Шопінг»

10.10 «Ух ти show 2»

10.40 М/ф «Мухнемо на 

Місяць»

13.15 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»

23.50 «Вечірній квартал»

01.45 «Бійцівський клуб»

02.30 «Нічне життя»

06.00 Бандитська Одеса
08.20 Чорна піхота
09.20, 04.20 Містична 

Україна
11.00 Гнів небес
12.40 Шпигунство та 

змови
15.20 Невідомий океан
17.20 Азія класу люкс
18.10 Річкові монстри
19.10 Брама часу
21.50 Таємниці матерії
00.40 Речовий доказ
01.40 Скептик

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.10 «ТСН»
07.05, 04.25 «Українські 

сенсації»
08.00 «Сніданок. Ви-

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

ведмідь»
09.50 «Світ навиворіт – 9»
11.35, 12.55 «Світ нави-

воріт – 8»
13.50 Х/ф «Кохання у 

великому місті – 3»
15.30 Х/ф «Слуга на-

роду – 2»
17.30, 21.00 Х/ф «Не 

можу забути тебе»
19.30, 05.05 «ТСН-

Тиждень»
23.00 «Ліга сміху 2018»
01.00 «Аргумент кiно»
01.40 «Світське життя 

2018»

05.40 «Мультфільм»
06.30 Х/ф «Зозуля з 

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

Морський сезон»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

13.00 Х/ф «Я соромли-
вий, але я лікуюся»

15.00 Х/ф «Це не я, це 
– він!»

16.50, 20.50 «Чемпіонат 
світу з футболу FIFA 
2018» 1/8 фіналу

19.00, 23.00 «Велика Гра»
20.00 «Подробиці»
00.00, 00.55, 01.55 «Реч-

док»

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.49, 07.59 Kids Time
06.50 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»
08.00 М/ф «Монстри на 

канікулах»
09.50 Х/ф «Зоряна 

брама»
12.20 Х/ф «Зоряні війни: 

Пробудження сили»
15.10 Х/ф «Зоряні 

війни: Прихована 
загроза»

18.00 Х/ф «Зоряні ві-
йни: Атака клонів»

21.00 Х/ф «Зоряні ві-
йни: Помста сітхів»

23.50 Х/ф «Зоряні 
війни: Повернення 
Джедая»

06.00 Джем
07.00 Клуб Суперкниги
07.30 На Часі 18.00. 

Повтор
08.00, 09.00 Новини «На 

Часі». Спецвипуск
08.15, 20.05, 20.50 Як це 

було
08.30 На Часі 21.00. 

Повтор
09.15 Ландшафтний бум
09.30 Євромакс
10.00 Духовність
10.30 Огляд світових подій
11.00 М/с «Велика книга»
12.00, 20.15 Глобал 3000
12.30 Відкрита влада. 

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

АВЕРС 17.30 Мозаїка батьківства
18.00 На Часі 18.00
18.30 Новини «На Часі». 

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

Підсумки тижня
22.00 Д/ф «Апельсинова 

долька»
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 Собор на крові

08.00 «Бушидо»
08.55 «ДжеДАІ»
10.55 Т/с «Ментівські ві-

йни. Київ-2»
15.00 Х/ф «Школа бо-

йових мистецтв»
16.55 Х/ф «Школа бо-

йових мистецтв-2»

2+2 18.50 Х/ф «Вулкан»
20.50 Х/ф «Місія на 

Марс»
23.00 «Змішані єдинобор-

ства. UFC «Fight Night 
Дональд Серроне – 
Леон Едвардс»

01.25 «Нове Шалене відео 
по-українськи»

02.40 «Облом.UA.»

НТН

05.55 Х/ф «Дрібниці 

життя»

07.10 «Страх у твоєму 

домі»

10.50 Х/ф «Тривожна 

неділя»

12.30 «Щоденник чемпі-

онату світу з футболу 

FIFA 2018»

13.00 Х/ф «Раз на раз 

не випадає»

14.30 Х/ф «Гуру»

17.25 Х/ф «Неуважний»

19.00 Х/ф «Золоте 

теля»

22.15 Х/ф «Кодове ім’я: 

Чистильник»

00.05 Х/ф «Кілер Калі»

01.45 «Речовий доказ»

ВОЛИНЯНКА – ДРУГА 
ВІЦЕ-МІСІС США 

Яна Власюк з Нововолинська 
у рамках конкурсу Mrs. Globe 

отримала титул другої віце-місіс США та 
місіс Чорне море, інформує «БУГ». 

Конкурс тривав три дні. Фінал відбувся 
16 червня. Одночасно з конкурсом Mrs USA 
Globe проводили конкурс Mrs Globe Classic 
для жінок, яким за 50. 

«Після репетицій нам дали дві години, 
щоб підготуватися до вечірнього івенту. 
Ми мали можливість розповісти про себе й 
зустрітися з переможцями Mrs Globe 2018 і 
2017 – Татьяною Лавринович з Литви і Світ-
ланою Кузнєцовою з Білорусі. Також була 
минулорічна переможиця Mrs Globe Classic 
з Америки. Вона й стала нашим координа-
тором», – каже Яна.

знай наших

Фільм «Слуга народу – 2»

15:30

kinoafi sha.ua

06.30 Сьогодні
07.10, 04.10 Зірковий шлях
09.25 Т/с «Ще один шанс»
13.00 Т/с «Дружини на 

тропі війни»
17.00, 21.00 Т/с «Кохання 

з випробувальним 
терміном»

19.00 Події тижня з Оле-
гом Панютой

20.00 Головна тема
23.00, 02.20 Т/с «Поцілу-

нок долі»
01.50 Телемагазин
02.50 Х/ф «Терапія 

любов’ю»
04.40 Реальна містика

У британській королівській 
родині вперше в історії 
відбудеться весілля 
одностатевої пари. Кузен 
королеви Єлизавети, 
55-річний лорд Івар 
Маунтбаттен одружиться 
з коханим чоловіком, 56-
річним Джеймсом Койлом.

Церемонія відбудеться цього 
літа в каплиці маєтку Маунтбаттена 
у Девоні, повідомляє The Daily Mail.

Почесною гостею на весіллі ста-
не екс-дружина лорда Івара Пенні, з 
якою вони лишилися добрими дру-
зями. Чудові стосунки жінка має і з 
Джеймсом, а їхніх із Маунтбаттеном 
трьох дочок Койл тепер вважає і 
своїми дітьми.

Зі слів Пенні, саме дівчата запро-
понували, щоби тато знову одру-
жився. Як розповів Джеймс, весілля 
буде сучасним, без таких традицій-
них елементів, як розрізання торта 
і першого танцю молодят.

У КОРОЛІВСЬКІЙ 
РОДИНІ – ГЕЙ-ВЕСІЛЛЯ

«Нас проголосять партнерами 
у шлюбі, але сама церемонія буде 
дуже маленькою. Просто для дівчат, 
близьких родичів і друзів», – пояс-
нив чоловік.

Організацією весілля опікуєть-
ся Пенні, яка вже два роки живе 
в Лондоні з новим чоловіком, ІТ-
консультантом Девідом Хьорстом. 

А от представників королів-
ської родини на весіллі не буде. Не 
приїде навіть принц Едвард, із яким 

сер Івар дружить усе життя і з яким 
вони хрестили дітей одне одного.

«Софі (Уессекська) та Едвард зна-
ють про наші плани, і вони дуже за 
нас раді. На жаль, вони не зможуть 
приїхати на весілля. Їхній розклад за-
битий на місяці наперед, вони дале-
ко, але обожнюють Джеймса. Усі його 
обожнюють», – запевнив лорд Івар.

Маунтбаттен ще два роки тому 
відкрито заявив про нетрадиційну 
орієнтацію.

Представники Європейського 
мовного союзу, які вимагали, щоб 
«Євробачення-2019» не проводи-
ли в Єрусалимі, оголосили про те, 
що Ізраїль узагалі можуть позба-
вити права проводити півфінали і 
фінал міжнародного конкурсу. 

Крім того, організатори кон-
курсу незадоволені планами про-
вести масштабну реорганізацію 
телеканалу Kan з метою повного 
розподілу розважальних і но-
винних програм, повідомляє ESC 
Today.

Міністр культури і спорту Із-
раїлю Мірі Регев зажадала від ор-
ганізаторів «Євробачення-2019» 
суворого узгодження трансляції з 
представниками влади.

«Це потрібно тому, що влада Із-
раїлю фінансує конкурс», – зазна-
чила Регев.

«ЄВРОБАЧЕННЯ-2019» 
МОЖЕ ВІДБУТИСЯ В АВСТРІЇ

У Європі ж звинувачують Із-
раїль у надмірній політизації му-
зичного конкурсу.

Продюсери «Євробачення» 
навіть розмірковують про те, 
аби проводити його в Австрії. А 
представники організації EBU, 
які відповідають за проведення 
та трансляцію конкурсу, вислов-
люють побоювання з приводу 
арабо-ізраїльського конфлікту.

glavcom
.ua

vgolos.com
.ua

kordon.in.ua
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 Олександр ЗЕЛІНСЬКИЙ
   Луцьк

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

в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

Р/Р № 26003055518827, МФО 303440

Розпродаж квартир 3-ї черги!

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

335 000 ãðí

житло ВІДКРИЛИ ПЕРШИЙ БУДИНОК ЖК «ЮПІТЕР»: 
ВЛАСНИКАМ КВАРТИР ВРУЧИЛИ КЛЮЧІ ТА ПОДАРУНКИ*

БУДІВНИЦТВО

 Продам у Луцьку котли (газові, твердо-
паливні, електричні), газові колонки, кон-
вектори, електричні бойлери, радіатори 
опалення (стальні, алюмінієві, біметалічні), 
циркуляційні насоси і насоси для свердло-
вин, обсадні труби для свердловин, запір-
ну арматуру і автоматику, газові лічильни-
ки 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.

 Продаж та доставка будматеріалів у 
Луцьку: цегла червона (рядова), пісок, ще-

ва підтримка. Довезення до місця праці. 
(Ліц. МСПУ серія АВ №585198, 30.07.2012). 
096-956-37-96, 066-799-53-22.

 Збір полуниці без шипувок у Польщі (ро-
бота з кінця травня). Проживання та част-
кове харчування – безплатно. Оплата – 
1 злотий за кг (на початку). Запрошуємо 
працівників із біометричними паспортами 
або з будь-якими візами. Без вікових обме-
жень. Допомагаємо у відкритті візи на 9 мі-
сяців. Веземо на місце праці. Виїзд з Ново-
волинська. 097-908-64-46 (Вікторія).

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

РОБОТА В ПОЛЬЩІ. Складальник сте-
лажів (без досвіду роботи). Зарпла-
та 12 зл./год. Після пробного періоду 
можливість працевлаштуватися в ін-
ших країнах ЄС з вищою зарплатою 
(від €5 за год). Проживання безплатне. 
Офіційне працевлаштування. Можли-
вість розвитку. 073-012-40-35. 

ПОСЛУГИ

 Надаю інформаційні послуги щодо ро-
боти за кордоном та підготовки потрібних 
документів. Термінові запрошення, анке-
ти, страховки тощо. 099-315-22-72, Оксана 
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 чорних 
та кольорових металів: мідь, бронзу, сви-
нець. САМОВИВЕЗЕННЯ. Демонтаж та по-
різка. 097-029-95-50, 066-500-63-49.

 Продам дійну козу. 050-764-20-53.

бінь (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 при-
водом від ВВП трактора, ящики для ви-
сівання 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 хорошо-
му робочому стані. Доставка в межах Во-
линської області безплатна. 066-470-91-24, 
097-127-72-34.

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

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

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

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

 Продам комбайн для збирання гарбузів, 
трактор МТЗ-82 (мала кабіна), а також 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 со-

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

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

 Продам землю під забудову: с. 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 спорудами 
в с. Марковичі, Локачинський р-н, земельна 
ділянка – 0,45 га. 067-132-02-35.

 Продам двокімн. квартиру в новобудові 
у Луцьку. 3-й поверх, 72,3 м2. 672390 грн. 
098-660-63-03.

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

РОБОТА

 Спільна польсько-українська агенція. Візи, 
воєводські, робота (Польща, Чехія): зварю-
вальники, токарі, фрезерувальники, електри-
ки, слюсарі, швачки, помічники кухаря, при-
биральники, працівники на авто-радіозавод, 
м’ясокомбінати. Безплатні вакансії. 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. Навча-
ємо, 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-

Вручення ключів, 
свідоцтв на 
право власності, 

технічних паспортів, 
гарантійних листів на 
все обладнання – вікна, 
двері, котли та батареї, а 
також подарунків – саме 
так будівельна компанія 
«Інвестор» відкрила 
перший з трьох будинків 
у житловому комплексі 
«Юпітер».

З цієї нагоди в компанії виріши-
ли організувати день відкритих две-
рей, куди запросили усіх власників 
нових квартир. Кожен з господарів 
житла міг виграти сертифікат на 
одну та три тисячі гривень, а дітки 
радо випробовували новенький 
майданчик.

У привітальному слові дирек-
тор компанії «Інвестор» Андрій 
Разумовський, який з величезною 
командою однодумців працював 
над тим, аби житло було комфорт-
ним та зручним, зауважив, що йому 
радісно бачити усіх присутніх.

«Сподіваюся, що життя у квар-
тирах буде для вас чудовим – ство-
рюватимуться сім’ї та народжува-
тимуться діти. Ми обіцяємо вам в 
усьому допомагати та сприяти», – 
запевнив він власників квартир.

Андрій Разумовський не став 
сам перерізати символічну стрічку, 
в цьому йому допомогли малень-
кі мешканці ЖК «Юпітер». Опісля 
цього мешканцям будинку вручи-
ли ключі, документи на квартири, а 
також символічні подарунки – нічні 

світильники у формі логотипа жит-
лового комплексу.

Допоки дітки розважалися з 
бульбашковою феєю, у нещодавно 
зданому в експлуатацію будинку 
провели екскурсію, зокрема по-
казали одно- та двокімнатні по-
мешкання, площа яких 44 та 75 м2 
відповідно, а також дворівневу чо-
тирикімнатну квартиру.

«Загалом у будинку 48 квартир, а 
увесь житловий комплекс включати-
ме 144. Будинки зводять за графіком: 
другий буде здано до кінця року, тре-
тій – 1 вересня наступного року», – 
розповів Андрій Разумовський.

З його слів, квартири можна 
придбати в кредит, однак у друго-
му будинку залишилися вільни-
ми лише шість чотирикімнатних 
дворівневих помешкань – на них 
можна оформити іпотеку в «Кре-
добанку» чи ПриватБанку. А також 
на одну із них – площею 106,32 м2 – 
знижено вартість: вона коштує на-
разі $40900. До слова, директор 

будівельної компанії каже, що най-
більший попит мають одно- та дво-
кімнатні квартири, які розкупову-
ють на початках продажу.

Андрій Розумовський особис-
то оформив іпотеку на дворівневу 
квартиру в житловому комплек-
сі, аби самому пройти алгоритм 
оформлення документів.

«Ми завжди добре ставимося 
до своїх клієнтів, шукаємо з ними 
компроміс, шляхи відтермінування. 
Окрім того, що працюємо з іпотекою 
від «Кредобанку» та ПриватБанку, 
ми й самі даємо відтермінування», – 
повідомив директор компанії.

Андрій Разумовський наголо-
шує, що у клієнтів, які розпочнуть 
ремонт, буде виникати чимало пи-
тань, але в компанії не збираються 
залишати їх наодинці з проблемами, 
а будуть супроводжувати надалі.

«Щоб не створювати людям 
якийсь дискомфорт, ми всіх зібрали 
перед відкриттям, створили ОСББ 
та обрали голову. Ми не хочемо 

кинути те, що створили, аби його 
зламали та понищили. На території 
житлового комплексу встановили 
відеокамери, пункт охорони, який 
діятиме до того часу, поки всі люди 
не заселяться, а тоді вони самі бу-
дуть вирішувати, чи вона їм потріб-
на», – каже забудовник.

Варто зазначити, що кожна 
квартира має паркомісце, хоча, 
згідно з будівельними нормами, на 
всі квартири місць для паркування 
може бути лише 30%. Окрім того, 
зараз розв’язують питання щодо 
смітників, які будуть підземними.

Клієнти «Інвестора» не прихову-
ють радості від придбання квартир, 
пояснюючи свій вибір доступною 
ціною, красивим дизайном та роз-
ташуванням, завдяки якому меш-
канцям не буде заважати шум вели-
кого міста.

Як розповів Олексій, який при-
дбав житло у другому ще недобудо-
ваному будинку, він обрав квартиру 
саме в цьому житловому комплексі, 

оскільки сам будинок має гарний 
вигляд, до того ж, тут велика при-
будинкова територія.

«Мені сподобалося, що для кож-
ної квартири є паркомісце. Я дуже 
хотів квартиру подалі від шуму, але 
ближче до міста – тут усе збіглося. 
Скажу, що вивчав саме цього забу-
довника, бо на момент купівлі не 
чув про нього багато, але, ознайо-
мившись з його діяльністю, більше 
не мав сумнівів», – каже чоловік.

А Олександр каже, що обрав 
квартиру саме в цьому житловому 
комплексі, бо це – найкращий варі-
ант і за якістю, і за ціною.

«Мені дуже сподобався дизайн. 
До того ж, компанія має цікаві ідеї, 
які успішно впроваджує. Так, мож-
ливо, будинок далеко від центру, 
але тут ніколи не буде гамірно», – 
підсумував власник квартири.

м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в, 
096 030 20 10
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допомогли маленькі мешканці ЖК «Юпітер»
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крізь призму часу А ПАМ’ЯТЬ МАЄ БУТИ 
МОЛИТОВНОЮ

Сімдесят п’ять років 
тому в селі Залюття 

трапилася кривава 
трагедія, під час якої 
нацистська зондеркоманда 
розстріляла сім’ю 
Сидора Шави: самого 
господаря, його дружину 
Христину, яка тримала 
на руках немовлятко 
Любу, найстаршого 
сина – чотирнадцятирічного 
Федора, дворічного 
Миколку та 
дванадцятилітнього Івана. 

10 червня цього року поблизу 
хати загиблої за зв’язок з партиза-
нами родини зібралися родичі Си-
дора, його односельчани, представ-
ники районної влади та сільської 
ради, духовенство, щоб відкрити 
пам’ятник безневинно убієнним в 
роки Другої світової війни. 

– Ідея увіковічнити пам’ять 
загиб лих належить жителю села За-
люття Михайлу Фещуку, – розповів 
на мітингу голова Дубечненської 
ОТГ Анатолій Костючик. – Її підтри-
мали депутати нашої об’єднаної 

  Світлана ЗОЗУЛЯ
Луцький район

  Наталія ЛЕГКА
Старовижівський район

пам’ять про легенду

Цьогоріч 15 червня 
минуло 77 років від 
дня народження 

славетного українця, 
співця й творця поетичного 
кіно, актора та режисера 
Івана Миколайчука. 
Але вже 31-й рік рідні 
та друзі, шанувальники 
таланту згадують 
його за фільмами, 
телепрограмами. Чотирьох 
літ не дожив він до 
того часу, коли Україна, 
за яку так вболівав 
у житті й творчості, 
стала незалежною. Але 
хтозна, як він пережив 
би кризу українського 
кіновиробництва, його 
відродження (не завжди на 
суто нашому, автентичному 
матеріалі) і чи був би гідно 
пошанований сьогодні, 
якби жив?..

Є в Луцькому районі людина, 
яка 22 червня 1985 року познайо-
милася з ним й досі береже у сер-
ці спогади про цю зустріч і готова 
ними поділитися. Звуть її Галина Бе-
реза. Мешкає жінка в селі Коршів і 
має звання почесного громадянина 
Луцького району та Героя Соціаліс-
тичної праці.

– Працювала я тоді ланковою в 
колгоспі імені Чапаєва у селі Ратнів. 
Нам подзвонили з району, щоб на 
місці були – зустрічали кінематогра-
фістів. Серед них – Іван Миколайчук. 
Він запам’ятався тим, що був звичай-
ним, доступним, таким, як сільський 
хлопець. Привітним був, не гордим. 
Він не вдавав із себе велику знаме-
нитість. Був непростим – творчим, 
та водночас простим. Розмовляв 
українською, хоча в ті часи багато 
хто спілкувався російською, – роз-
повіла Галина Сергіївна. 

Вона також пригадує, що гості, 
серед яких була і француженка – ре-
жисерка Еліан Сабате з чоловіком, 
поводилися без зайвого пафосу.

– Ми їздили на поля, вдома у 
мене були – чаювали. Еліан роздив-
лялася мої рушники, їй сподобалася 
наша вишивка. Ми не так довго були 
разом – трохи більше, як півдня. Але 

вувався буковинський діалект. Він 
був гуцул, але належав усій Україні. 
До кінця не реалізувався. Іван міг би 
ще багато зробити, але Бог забрав 
його на піку. Того духу українського 
сьогодні вже ніхто не повторить, – 
поділилася Ніна Митрофанівна.

Вона переконана, що якби його 
фільми сьогодні частіше показува-
ли, то, може, ми по-іншому й жили 
б. Адже вони – національні, фунда-
ментальні. 

– Не можу його забути ще й 
тому, що з його благословення було 
створено наше тріо «Золоті ключі»: 
зі мною, Валею Ковальського та 
Марічкою Миколайчук – одразу на 
зніманнях фільму Бориса Івченка 
«Пропала грамота» 1972 року, – 
пригадує Ніна Матвієнко. 

Отож, не баріться – перегляньте 
цю стрічку, в якій Іван Васильович 
зіграв козака Василя. А може, вам 
ближчий по духу його філософ Фа-
біан із «Вавілону XX», режисуру яко-
го втілив сам? Чи є у когось сумніви 
після перегляду фільму Володими-
ра Денисенка «Сон», який саме ви-
гляд мав молодий Шевченко?.. А як 
він змінився у «Лісовій пісні. Мавці» 
Юрія Іллєнка задля двох образів – Лі-
совика та дядька Лева?.. Чи здатні ви 
його зрозуміти у фільмі «Анничка», 
коли втілив образ молодого гуцула, 
який став німецьким поліцаєм?

Кому, на вашу думку, мала від-
дати серце Дана – героїня Лариси 
Кадочникової у фільмі «Білий птах 
з чорною ознакою»: Петру – герою 
Івана Миколайчука (також – сцена-
риста стрічки) чи Оресту, якого вті-
лив Богдан Ступка?.. А може, він для 
вас тільки Іван Палійчук із «Тіней за-
бутих предків»?

Одне слово, тільки справжні 
прихильники творчості нашого 
невизнаного сповна кіногенія змо-
жуть дати відповіді на ці запитання. 
Авторка цих рядків береться допо-
могти в цьому всім охочим, адже 
зберігає добірку фільмів, у яких він 
зіграв і які сам поставив як режисер. 
Адже сподівається відновити тра-
дицію кінопереглядів у вже оновле-
ній, на щастя, студії «Волинь».

ГУЦУЛ, ЯКИЙ НАЛЕЖАВ УСІЙ 
УКРАЇНІ, БУВАВ НА ВОЛИНІ

територіальної громади, виділивши 
кошти на облаштування пам’ятника, 
який було споруджено за макси-
мально короткий термін.

– У довоєнному Залютті Сидір 
Шава був одним із найосвіченіших 
жителів села. Мав добру освіту, 
бо закінчив польську лісову шко-

лу, згодом чоловіка призначили 
об’їждчиком у лісництві, – прова-
дить Анатолій Петрович. – На чи-
малому обході Сидора Юхимовича 
пролягав відрізок залізниці Вижва-
Кримне. У 1942-1943 роках на цій ді-
лянці дороги партизани чи не най-
частіше підривали ворожі ешелони. 

Коли у нацистів увірвався терпець, 
вони звинуватили в пособництві 
партизанам Сидора Шаву. 

8 березня 1943 року людям на-
казали з’явитися в школу. Її будів-
ля стояла майже навпроти обій стя 
Сидора Шави, якого до гурту чо-
мусь не покликали. Люди зібрали-
ся, коли не було ще й десятої. А на 
подвір’ї їхнього односельчанина 
вже розгорталася кривава драма. 
Із самісінького ранку з Заболоття 
в село прибула зондеркоманда на 
чолі з начальником Зіцлером, а ще 
добре знайомі людям місцеві по-
ліцаї Микола Дуфанець, Артем Бу-
бела та Пилип Рибачук, яких після 
війни засудили до смертної кари за 
злочини перед власним народом. 
Останні пильнували у школі всіх, 
хто прийшов. 

Стара Сидорова мати, Хаврона, 
сиділа на призьбі оселі, що прогрі-
валася першим весняним сонеч-
ком, і не могла второпати, що то 
робиться біля нової синової хати, 
куди родина щойно перебралася. 
Нацисти вивели на подвір’я сім’ю 
Шави. Раптом жінка побачила, як 
одне за одним, ніби підкошені, впа-
ли її рідні.

Коли все стихло, Сидорів шваг-
ро Терентій Гетюк звернувся до ка-
рателів, щоб дозволили поховати 
убієнних на кладовищі в Кримному, 
але йому відмовили. «Тоді похоро-
нимо тут, на подвір’ї», – вирішив 
Терентій. Ті слова, видно, змусили 
німців змінити думку і вони нака-
зали закопати покійників за цвин-
тарною огорожею. Ховали сім’ю у 
трьох домовинах: Христину з донь-
кою Любою, Сидора з Миколкою, 
Федора з Іваном. Нині їхні могили – 
в центрі кладовища, що за багато 
років розрослося. А вулицю, на якій 
і досі стоїть Сидорова хата, депута-
ти Дубечненської ОТГ назвали його 
іменем.

 – Пам’ять про загиблих не буде 
повною, якщо вона не молитовна, – 
наголосив на урочистостях благо-
чинний Кримненської округи про-
тоієрей Сергій Никонюк.

Тому вони разом із настоятелем 
місцевого храму протоієреєм Юрі-
єм Гриньком освятили пам’ятник 
та відслужили заупокійну літію, 
пом’янувши при цьому й 19 полег-
лих під час Другої світової війни 
односельчан, а ще – воїнів-афганців 
та загиблих під час ліквідації Чорно-
бильської катастрофи.

Присутні вшанували пам’ять 
загиблих хвилиною мовчання, під 
час якої у скорботі притих навіть 
легенький вітерець.

Рідні та священство біля пам’ятника

Н
аталія Легка

Іван так поводився, ніби зі мною дав-
но знайомий. І не тільки зі мною, бо 
там ще дівчата були з ланки і Федор-
чук (Іван Петрович, голова колгоспу 
імені Чапаєва, – авт.). Ми заздалегідь 
спекли коровай, аби пригостити гос-
тей, частували їх варениками, – роз-
повіла моя співрозмовниця.

Хтозна, якби не популярна й 
донині традиція – показувати де-
легаціям (столичним та інозем-
ним) так звані зразково-показові 
населені пункти – чи побував би 
взагалі Миколайчук у Ратневі Луць-
кого та Березовичах  Володимир-
Волинського району. 

Адже саме у нашому краї він 
хотів знайти для знімань нового 
фільму про долю волинянки – емі-
грантки Катерини Ясенчук – більш 
пасторальні краєвиди, побувати 
там, де ще живуть люди в хатах під 
стріхою. Але тодішні владці (власне, 
як і теперішні) були не надто заці-
кавлені показувати життя простих 
людей, та ще й іноземцям...

За два роки після цих подій 
творця українського поетичного 
кіно не стало, а сценарій «Острів 
сліз» (у літературній заявці – «Чис-
та дошка») так і залишився невті-
леним. Прикметно, що він таки по-
бачив світ окремим виданням. А 
23 жовтня 2017 року в Луцьк його 

привезла й презентувала містянам 
редактор журналу «Кіно-Театр», 
невтомна дослідниця історії й роз-
витку українського кінематографа 
Лариса Брюховецька, яка й стала 
натхненницею цього видавничого 
проекту.

Окрім самого сценарію, до 
книги, зокрема, увійшли й спогади 
багаторічного режисера народної 
аматорської кіностудії «Волинь» Бо-
риса Ревенка, записані у матеріалі 
нашої колеги Ніни Романюк «Три 
ночі з Іваном Миколайчуком». Адже 
він тоді погостював і в «творчому 
підвалі» у центрі Луцька та, зі слів 
нині покійного Бориса Павлови-
ча, був захоплений аматорськими 

фільмами волинян, зокрема й на 
фольклорну тематику. 

 Саме остання багато в чому 
пов’язувала з білим птахом поетич-
ного кіно народну артистку України 
Ніну Матвієнко. У творчій розмові 
з нею я не змогла не поцікавитися, 
яким він їй запам’ятався.

– Був дуже емоційним, ніколи 
не перебільшував, грав, як і жив, 
був собою у фільмах. Дуже любив 
красиво одягатися. Це – перше, що 
видає культуру людини, її смак. Цим 
він мимоволі виділявся з усіх. Пер-
ший його вчитель у цьому і друг – 
дружина Марія. Його фільми були 
настільки українські, кожен нале-
жав нації. У його голосі прослухо-
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Галина Береза ділиться 
фотоспогадами з онукою

Галина Береза, 
Іван Миколайчук 
та Еліан Сабате

Ратнівчани й гості. Третій зліва – Іван Федорчук.
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НЕМАЄ НІЧОГО СТРАШНІШОГО ЗА ВІЙНУ

ПАННОЧКА З СОБАЧКОЮ

Мало кому судилося 
дожити до ста 
років. Принаймні 

мені на журналістських 
стежках довелося зустріти 
лише кількох таких 
довгожителів. Одним з 
них був Андрій Антонович 
Рубаха з села Баківці, що в 
Луцькому районі.

Пригадую, перебуваючи в 
складі невеличкої делегації, яка 
приїхала привітати пана Рубаху з 
сотим літом, я дізналася від місце-
вих жителів, що незадовго до сто-
літнього ювілею старенький ще за-
лишався в господарському строю: 
косив біля контори баківцівського 
дослідного господарства, брав 
участь у наведенні благоустрою в 
рідному селі. 

Зазвичай ми, журналісти, при 
знайомстві з тими, кому виповнило-
ся сто років, цікавимося секретом 
довголіття. Донька Андрія Рубахи 
тоді мала припущення, що Господь 
відміряв батькові такий довгий вік, 
бо він усе життя до людей добрим 
був, бачив у них тільки позитив, ні-
кого не засуджував. Не знало його 
серце, що таке злість, заздрість. 
Згодом одкровення шанованого 
ювіляра змусили мене повірити в її 
версію. 

«Те, що я пережив, – це дуже 
страшно. Але зла ні на кого не три-
маю, бо такий тоді був час», – ці сло-
ва Андрія Антоновича чомусь най-
більше запам’яталися під час нашої 
з ним розмови.

У травні 1941 року його мобі-
лізували до лав Радянської армії 
резервістом. Так сталося, що з пер-
ших днів Великої Вітчизняної вій-
ни, а саме – 24 червня, потрапив у 
німецький полон. Згадує, що тоді 
дуже багато наших солдатів поляг-
ло на полі бою, а хто зостався жи-

вий – опинився у ворожій неволі. 
Усі роки воєнного лихоліття бранця 
перекидали з одного табору до ін-
шого, аж поки в 1945 році не визво-
лили американці. 

Свого часу на зв’язок з Андрієм 
Антоновичем вийшла німецька ор-
ганізація, яка бореться в цій країні 
за визнання радянських військо-
вополонених потерпілими від на-
цизму та за виплату їм грошової 
компенсації. Чоловіка попросили 
поділитися спогадами про перебу-
вання в тих страшних місцях. І він 
відгукнувся, проливши в своїх лис-

тах світло на цю трагічну сторінку 
Другої світової війни. На сто пер-
шому році життя перестало битися 
серце очевидця злочинів нацистів 
проти ув’язнених. Але й досі в шух-
ляді мого робочого стола лежать 
занотовані уривки з цих рукописів. 

Поневіряння колишнього в’язня 
розпочалися в таборі у польському 
Хелмі, де він пробув один місяць. 
Моторошні картини вимальовує 
уява, коли читаєш рядки: «Потім нас 
поїздом перевезли в Голландію. У 
бараках тільки вночі спали на під-
логах, а весь день, дощ чи не дощ, 

були на вулиці, за колючим дротом. 
Коли виганяли з бараків, охоронці 
били всіх шлангами. Годували два 
рази – чаєм і супом, звареним з 
води й зілля. Якщо хтось хотів скуб-
нути зеленої трави, щоби втамувати 
голод, з вишок строчили кулемети. 
Їсти дуже хотілося. Біля загорожі 
якось стояв ящик зі старими тварин-
ними рештками, порослими мохом, 
то полонені всі ті кістки згризли». 

Наступним був табір у місті Ме-
нен. Знову – на вулиці, майже весь 
час лив дощ. Напівроздягнутих го-
лодних бранців заїдали воші. Люди 
падали від виснаження.

Не менше невільницького лиха 
довелося зазнати в Лінсбурзі, куди 
перевезли глибокої осені. Там був 
збірний пункт. Німці переганяли по-
лонених. «Пригадую, як десь поряд 
було озерце, то тих, хто не міг іти, 
німці брали за руки й ноги, кидали 
в воду і сміялися. Хто ще міг, то ви-
лазив з болота, а хто й втопився. З 
нас дуже знущалися. Полонені вми-
рали тисячами», – згадує на папері 
Андрій Рубаха.

На зиму перевезли до Франції. 
Тут уже пощастило отримати якісь 
крихти людських умов, адже всіх 
загнали в лазню, видали шинелі. 
«Жили в бараках, важили ми по 
40 кілограмів. Ганяли на роботу – 
перебирати картоплю, заготовляти 
дрова. Їжі бракувало. Ловили ми-
шей, жаб, варили суп. Дуже сильно 
били. Одного німця прозвали Катом 
за те, що синці з тіла від нього не 
сходили», – йдеться далі в листах. 

Після зими – знову в Лінсбург, 
а потім 200 людей повезли в місто 
Мангейм на завод. Там вони про-
йшли санітарну обробку, їх поми-
ли, постригли, одягнули, взяли на 
роботу. «Тут я працював до кінця 
війни, спочатку різноробочим, а 
потім у ливарному цеху, в кузні, 
допомагав німцю-муляру мурува-
ти печі для кування заліза. Жили 
в заводських будинках, потім го-

дували в їдальні. Випадала нагода 
зливати залишки супу з бачків і до-
їдати», – це ще одна сторінка нелег-
кого життя в неволі. Автор, правда, 
не приховував, що були й хороші 
люди серед цивільних німецьких 
громадян. Наприклад, той, що із 
ним працював, приносив хліба, але 
дуже боявся, щоб не побачили на-
глядачі, адже за це його могли за-
проторити до тюрми.

«Коли американці в 1945 році 
захопили територію, де ми пере-
бували, німецькі вояки втекли, а ми 
залишилися нічиї. Взяли білі прапо-
ри й пішли за лінію фронту до аме-
риканців. Ті пропонували їхати в 
Англію, Америку. Завантажили два 
пароплави з охочими. В основно-
му поїхали власівці. 12 тисяч нас, 
визволених, пішим строєм рушили 
на Батьківщину. Маршал Жуков пе-
редав по радіо: «Брати, сестри, по-
вертайтеся, все вибачено вам». Але 
свої нас прийняли як військовопо-
лонених. Додому не пустили, по-
вернули назад «отработать долг». 
Частину повезли на Донбас, підні-
мати країну з руїн. Там я працював 
у робочих батальйонах два роки, 
поки в 1947-му не повернувся в 
сім’ю», – ось так по зламаних долях 
своїх співвітчизників проїхалася ще 
й радянська влада. 

«Війна – це смерть і страждання. 
Нікому цього не бажаю й ніколи не 
забуду. Після того жаху думав, що 
хлібом ніколи не наїмся», – пише 
в тих же спогадах Андрій Рубаха, 
наче застерігаючи світ від повто-
рення аналогічного. 

Ці мудрі слова знову злетіли з 
вуст мого співрозмовника напере-
додні його сторіччя, яке він зустрів 
15 серпня 2014 року. А буквально 
через лічені дні на сході України в 
боях під Іловайськом гинули най-
кращі її сини. По всій земній кулі 
палають військові конфлікти. На 
жаль, людство не робить висновків 
з гірких уроків історії. 

Андрій Рубаха у 100 років

Ірина Репетуха

Стефа не любила свого батька. 
Вона його ненавиділа. І коли 

сусідка прийшла до жінки, щоб 
повідомити про хворобу Олександра 
Івановича, не вимовила жодного 
слова. Відвернулася до столика й 
далі перетирала кухонним рушником 
тарілки, на яких росою осіла вода.

– Не підеш? – запитав Сергій, щойно за 
відвідувачкою зачинилися двері.

– Годі! – наче ножем різонула.
– Це ж твій батько. Стільки років минуло, а 

ти не можеш йому вибачити. Ось сестра твоя, 
Соня...

– До чого тут вона! Якщо така добра, то 
нехай його й доглядає, – не змогла стримати 
емоцій.

Чоловік постояв якусь мить на кухні, потім 
узяв з вішака повідець і вирушив з домашнім 
улюбленцем Бімом на прогулянку.

Гримнули двері – у квартирі запанувала 
тиша. Стефа опустилася на стілець і, обхопив-
ши руками голову, застогнала.

* * *
– Тату, тату, я так хочу маленького пе-

сика! Давай візьмемо його на блошиному 
ринку! – просила Стефанія батька, коли той 
запитав про подарунок на день народження.

– Ти з глузду з’їхала?! – при одній лише 
згадці, що маленьке пискляве собача буде 
плутатися в нього під ногами, Олександра 
Івановича затіпало. Він затупав по паркету 
дорогими шкіряними черевиками, замахав 
руками і так закричав, що Стефа заховалася 
в матері за спиною...

Скільки таких сцен їй довелося пережити – 

жінка не могла викинути з пам’яті спогадів, що 
будяковими колючками ранили серце. 

Безліч разів підбирала вона вуличних 
кошенят та цуценят – усі вони летіли з бал-
кона або зі східців елітної багатоповерхівки, 
де партійний бос – її батько – не хотів бачити 
ніякої маленької пухнастої втіхи, до якої так 
тягнулася дівчинка. 

Тато, коли довідався, що Стефанія не про-
йшла за конкурсом в інститут, прилаштував її 
на роботу і щоразу, коли вона збиралася на 
завод, колов прямісінько в очі:

– Не смій знову присунути з вулиці ще 
якогось доходягу!

«Ось отримаю першу зарплату і куплю 
собі породисте собача», – тішилася думкою, 
наче в дитинстві. І справді, після того, як вісім 
червонястих десятикарбованцевих папірців 

опинилися в руках торговця, Стефанія при-
тиснула до грудей маленьке собача пікінеса. 
Додому не йшла, летіла. Нарешті її тато зрозу-
міє, яка велика любов до тварин живе в сер-
ці дівчини, адже це не просто пес – це член 
родини.

Спочатку з вхідних дверей полетів соба-
ка, порушивши надвечірню тишу, потім про-
стенька Стефина торбинка...

– Геть з моїх очей! – кричав Олександр 
Іванович. – Настю, ти тільки подумай, – по-
вернувся до дружини, – вона всю зарплатню 
витратила на пса! То я тебе й далі маю году-
вати? Геть!..

Це були останні слова, які Стефа почула 
в квартирі. Вона підібрала в під’їзді пікінеса, 
який від переляку зіщулився, й вибігла на ву-
лицю.

Тієї ночі дівчина ночувала під східцями 
в іншому будинку, на кілька наступних її за-
брали до себе колишні однокласники. І лише 
через тиждень Стефанію розшукала та повер-
нула додому мати. Собаку дівчина залишила у 
друзів, носила йому майже щодня їжу.

Так минув рік. Батько зі Стефою майже не 
розмовляв. А вона старалася щонайменше 
потрапляти йому на очі. Наступного літа дів-
чина стала студенткою одного зі столичних 
вишів та практично забула дорогу додому.

І ось вони знову в одному місті. Олександр 
Іванович – сам-самісінький у новій, великій, 
гарно умебльованій квартирі, як колись дуже 
хотів. Там його спокій не порушує ніхто. Та 
вона з чоловіком, пухнастим улюбленцем Бі-
мом і двома підібраними на вулиці кошенята-
ми, щодня дякує Богові, що послав їй Сергія, 
який розуміє дружину з півслова. Чи прости-
ла батькові його жорстокість і непоступли-
вість? Давно простила. Мабуть, ще тоді, коли 
сама стала мамою. От тільки переступити по-
ріг батьківської хати ніяк не наважується.

Спогади відігнав телефонний дзвінок.
– Доню, це я, – впізнала донедавна вольо-

вий, а нині тремтливий голос батька. – Сусід-
ка сказала, що ти не можеш прийти. А я хотів 
тільки сказати, що дуже завинив перед тобою, 
що дуже тебе люблю...

– Я... я зараз. Я зараз приїду, – у Стефи ніби 
камінь впав із грудей. Вона наче чекала від 
тата саме цих слів, заметушилася кімнатою, 
намагаючись нічого не забути.

– О, побігла, побігла, – почула в дворі у 
спину перебенді на лавчині. – Пані з собач-
кою. Власне, де він, її Мухтар чи Бім?.. Вона ж 
без песика на вулицю не виходить.

stories.com

Із батьком посварила... любов до тварин
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ПЕРЕМОГИ ВОЛИНЯН 
МИНУЛОГО ТИЖНЯ

ПЛАВАННЯ. На чемпіонаті Украї-
ни з плавання серед юніорів у Брова-
рах Максим Ткачук на дистанції 100 м 
брасом виборов бронзову нагороду. В 
естафетному плаванні 4х100 м вільним 
стилем наша четвірка (Ілля Петрочук, 
Олексій Стахір, Денис Пивовар, Данило 
Ярощук) показали високий командний 
дух та жагу до перемоги, здобувши сріб-
ні нагороди. 

ПАУЕРЛІФТИНГ. У Канаді відбувся 
чемпіонат світу з класичного пауерліф-
тингу. Ковельчанин Станіслав Здробил-
ко, виступаючи серед юніорів у категорії 
до 83 кг, підкорив у присіданні штангу 
завважки 262,5 кг. Це на 2 кг перевищує 
рекорд України. Станіслав посів другу 
сходинку в цій вправі. А от 185 кг у жимі 
принесли ковельчанину малу золоту 
медаль.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА. 16 червня в Су-
мах відбувся Чемпіонат України зі спор-
тивної ходьби на 20 км. Ці змагання мали 
назвати останніх скороходів, яких деле-
гуватиме Україна на Чемпіонат Європи-
2018. У чоловіків третім став волинянин 
Дмитро Собчук, а от в жінок – сенсація. 
Головною фавориткою вважали досвід-
чену волинянку Валентину Мирончук. 
Проте вона майже двома хвилинами по-
ступилася землячці Марії Філюк. Отож, 
Марія Філюк відібралася на чемпіонат 
Європи. Попереду підготовка до ЧЄ – 
26 червня група скороходів на 50 км ви-
їжджає на збір до Туреччини на висоту 
1500 м над рівнем моря. У атлетів, які 
спеціалізуються на дистанції 20 км, збір 
розпочнеться 2 липня.

ГАНДБОЛ. У Скадовську відбувся 
чемпіонат України з пляжного гандбо-
лу серед юнаків 2002-2003 років наро-
дження. Волинь представляла команда 
обласної ДЮСШ. На турнір заявилося 
шість команд, які розіграли попередній 
коловий етап. Волиняни вийшли у пів-
фінал, в якому обіграли команду з Кро-
пивницького. А у фіналі розгорнулася 
справжня драма. У першому періоді 
перемогла Волинь, проте другий «до зо-
лотого гола» виграли одесити. У серії бу-
літів сильнішими були гравці з Луцька, 
які й вибороли золоті медалі.

ШВЕЙЦАРСЬКІ 
ВБОЛІВАЛЬНИКИ ЇХАЛИ 
У МОРДОР, А ЗАЇХАЛИ 
В ОКУПОВАНИЙ 
ДОНБАС 

Футбольні фанати зі Швейцарії ледь 
не заїхали на передову в зоні проведен-
ня операції Об’єднаних сил. 

Уболівальники їхали на матч 
Бразилія-Швейцарія в Ростов-на-Дону, 
проте навігатор проклав їм шлях до 
місця призначення через окупований 
Донецьк. Фанати не могли зрозуміти, 
що вони приїхали в зону бойових дій, 
і навіть мали намір ночувати у готелі в 
окупованій Амбросіївці.

Швейцарців пропустили на блок-
постах, незважаючи на те, що у них в 
автомобілі був сувенірний кубок світу, а 
написи вказували, що вони прямують до 
РФ на ЧС-2018.

Волонтерка Анна Домбровська до-
помогла фанатам виїхати із небезпеч-
ної зони і спланувати інший шлях до 
Ростова-на-Дону.

сильні та вправні

коли з географії – двійка

  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

легка атлетика

змінафутбол для всіх

герої

ВОЛИНСЬКІ ЛЕГКОАТЛЕТИ 
ЇДУТЬ НА ЮНАЦЬКИЙ 
ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИДомашній 

чемпіонат України 
серед юнаків 

став успішним для 
волинян. Кілька наших 
спортсменів завоювали 
ліцензії на чемпіонат 
Європи в Угорщині, 
який відбудеться у 
липні. Волинь має 
трьох чемпіонів – Еріка 
Кострицю в бігу на 
200 м, Іванну Кух у бігу 
на 3000 м та Дарину 
Касян у спортивній 
ходьбі на 5000 м. 

Срібні медалі – в активі Кари-
ни Вегнер у стрибках із жерди-
ною (це чи не перша спортсмен-
ка з Волині, яка виступає в цьому 
виді легкої атлетики), Мирослави 
Панасюк у бігу на 1500 м, Валерії 
Шоломіцької у спортивній ходьбі 
на 5000 м. Бронзовими на «Аван-

facebook.com
/D

SM
SLutsk

Волинська естафетна 
команда у Броварах

ЛУЦЬКІ ШКОЛЯРІ – 
ДРУГІ З ВОСЬМИ ТИСЯЧ 
КОМАНД УКРАЇНИ

ЖІНКИ ІРАНУ 
ПРОДОВЖУЮТЬ 
БОРОТЬБУ ЗА СВОЇ 
ПРАВА НА СТАДІОНАХ

ТОЙ, ХТО ЗНЯВ КЛІП ДЛЯ «ЄВРОБАЧЕННЯ» 
І ЗУПИНИВ РОНАЛДУ Й МЕССІ

Карина Вегнер у секторі 
для стрибків із жердиною

гарді» стали Тарас Корецький у 
спортивній ходьбі на 10000 м та 
Іванна Кух у бігу на 2000 м з пере-
шкодами. 

Зовсім трохи не дотягнули 
до п’єдесталу Роман Бурда у по-
трійному стрибку та Тоня Черняк 
у бігу на 200 м. Черняк, крім того, 
стала шостою на стометрівці. Є 
надія, що наша область матиме 
ще одну сильну спринтерку. 

У загальному заліку Волин-
ська область фінішувала шос-
тою серед 25 регіонів країни. Ми 
всього 5 очок не дотягнули до 
показників Сумської області та 
міста Києва і випередили сильну 
Донецьку область.

Окрасою чемпіонату став но-
вий рекорд України зі стрибків у 
висоту від дніпрянки Ярослави 
Магучіх. У Луцьку вона стрибну-
ла на 1,93 м. 

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську 
минулого тижня 
розіграли нагороди 
Всеукраїнського фіналу 
турніру «Шкіряний 
м’яч – Кубок Coca-Cola» у 
віковій категорії U-12.

У змаганнях брали участь 
хлопчаки з луцької ЗОШ №25, 
яких тренує Микола Кльоц. Разом 
із ними фіналу грандіозних зма-
гань дісталися івано-франківська 
ЗОШ №10, коростенська ЗОШ №3, 
вінницька ЗОШ №35, харківська  
ЗОШ №46, Олександрійський ко-
легіум, херсонська ЗОШ №24, ні-
жинська ЗОШ №10.

Волиняни пройшли довгий і 
важкий шлях відбору. Спочатку 

школярі з 25-ї луцької школи ви-
грали міський турнір, потім облас-
ний, а тоді вибралися в зональних 
змаганнях, обійшовши Чернівець-
ку, Закарпатську та Львівську об-
ласті. Всього у кубку «Шкіряного 
м’яча» взяли участь приблизно 
8000 юних футболістів.

Відбіркову групу в Івано-
Франківську лучани практично 
не помітили, вигравши в Ніжина 
та Олександрійського колегіуму 
по 3:1, а у Вінниці – 1:0. Голи у 
наших школярів забивали Захар 
Возняк, Артем Дячук та Єгор Бе-
ринюк (по два).

Шкода, що у фіналі довелося 
пустити на першу сходинку гос-
подарів турніру. Команда ЗОШ 
№25 програла 0:2.

volynnew
s.com

«Я сказав би, що 
кіно – моя основна робота, 
і саме тут я заробив 
більше грошей, хоча 
намагаюся обидві речі 
поєднувати. Я тренувався 
щодня о п’ятій годині 
вечора», – говорив 
ісландець Ханнес 
Халльдоурссон, коли 
йому було 29 років. На 
той момент він не грав у 
футбол професійно, хоч і 
дебютував за збірну.

Але встиг зняти кліп для піс-
ні, яка представляла Ісландію на 
«Євробаченні-2012».

Кліп дуже яскравий, передає 
пейзажі Ісландії. Пісню Never 
Forget виконали Грета Саломе і 
Йонсі.

Зосередитися на футболі Хан-

несу довелося, коли йому випов-
нилося 30 років. Він перейшов 
у клуб «Санднесс» чемпіонату 
Норвегії, а там усе було набагато 
серйозніше, ніж удома. Із іншими 
справами футбол поєднати було 
годі. Халльдоурссон відразу став 
там основним і через рік його 
взяв «Неймеген», клуб голланд-
ської еліти.

Там він надовго не затримав-
ся, але після чемпіонату Європи-
2016, де Ісландія вперше заявила 
про себе на весь світ, а Халль-
доурссон відіграв у всіх п’яти 
матчах, перебрався в данський 
«Рандерс». І ці два роки відіграв 
основним.

На Євро-2016 Ісландія не 
без допомоги Халльдоурссона 
в стартовому матчі стримала 

Кріштіану Роналду і не програла 
майбутнім чемпіонам Європи – 
португальцям. 

І ось у Росії цей воротар здійс-
нив подвиг у стартовому матчі – 
відбив пенальті від Ліонеля Мес-
сі, а ще врятував після кількох 
вбивчих моментів аргентинців.

Велика проблема багатьох 
спортсменів у тому, що вони не 
можуть знайти себе після фут-
болу. Але Халльдоурссону це не 
загрожує – ісландська кіноком-
панія SagaFilm уже пообіцяла 
йому працевлаштування після 
завершення кар’єри. Спортсмену 
зараз 34, отож, до повернення в 
кіно недалеко. Але після нічиєї з 
аргентинцями, здається, у фут-
болі Ханнес зробив усе, про що 
тільки міг мріяти.

G
etty Im

ages

Воротар Ісландії Ханнес 
Халльдоурссон – неймовірно 
різнобічна людина. І кліпи в 
нього прекрасні.

Волиняни дісталися фінального 
матчу «Шкіряного м’яча»

aafu.org.ua

Такий закон діє з 1979 року, 
його неодноразово критику-
вали інші країни. В Ірані проти 
такої заборони виступає жіно-
чий рух OpenStadiums, який 
спрямував відкритого листа 
керівнику ФІФА Джанні Інфан-

тіно з проханням допомогти у 
скасуванні закону.

Черговий виток цієї історії 
припав на Чемпіонат світу-
2018, який почався для Ірану 
з перемоги над Марокко (1:0). 
Перед матчем в країні з’явився 
рекламний щит, на якому під-
тримку збірній надають тільки 
чоловіки.

Незабаром зображення на 
білборді замінили. На оновле-
ній його версії зі слоганом «Ра-
зом – ми чемпіони, одна нація, 
один ритм серця» з’явилися і 
фігури жінок.

Підняли тематику іранських 
жінок у футболі й на матчі з 
Марокко. Уболівальники при-
несли плакати із закликами до 
місцевої влади внести відпо-
відні зміни до законодавства.

Іран

В Ірані протягом тривалого часу відбуваються 
акції на підтримку того, щоб жінки могли 
відвідувати спортивні заходи. За нинішніми 
правилами, вони не можуть ходити на футбольні 
поєдинки, а часом навіть змушені переодягатися 
в чоловіків, щоб подивитися на гру з трибуни 
стадіону.

Єдиний легальний спосіб 
для жінки в Ірані потрапити 
на стадіон – переодягнутися 
в чоловіка 

fi fa.com
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Я знаю тільки один спосіб перемогти – грати головою і серцем. Джанлуїджі Буффон

  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

А ТЕПЕР – АМЕРИКА
НАЗВАНО ТРИ КРАЇНИ-
ГОСПОДАРКИ ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ 
З ФУТБОЛУ В 2026 РОЦІ
Країнами-господарками Чемпіонату 
світу з футболу 2026 року стали США, 
Мексика і Канада. Таке рішення було 
ухвалено Міжнародною федерацією 
футболу (ФІФА) у Москві напередодні 
старту путініалю. 

Об’єднана заявка отримала 134 го-
лоси учасників засідання.

Претендентом також було Марокко, 
за яке віддали голоси 65 делегатів. Одна 
людина утрималася.

Цей турнір стане першим, який 
пройде за новим форматом, у ньому 
візьмуть участь 48 збірних. Чемпіонат 
стане унікальним, оскільки раніше його 
ніколи не проводили в трьох країнах.

Футбольні матчі відбудуться в 23 
містах.

Мексика: Мехіко, Гвадалахара, Мон-
террей.

Канада: Едмонтон, Торонто, Монре-
аль.

США: Нью-Йорк/Нью-Джерсі, Філа-
дельфія, Балтимор, Вашингтон, Бостон, 
Цинциннаті, Нешвілл, Атланта, Орландо, 
Маямі, Х’юстон, Даллас, Лос-Анджелес, 
Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сіті, Сі-
етл.

США приймали чемпіонат світу в 
1994 році, в 1970 і 1986 роках турнір 
проходив у Мексиці. Канада ніколи не 
була організатором цього футбольного 
дійства.

МЕДАЛІ ДЛЯ ТОКІО-
2020 ВИГОТОВЛЯТЬ 
З УТИЛІЗОВАНИХ 
ҐАДЖЕТІВ
Золоті, срібні та бронзові нагороди 
Олімпійських та Паралімпійських 
ігор 2020 року, які відбудуться в 
столиці Японії, виготовлять з металів, 
які отримають завдяки повторній 
переробці непотрібних населенню 
електронних пристроїв.

Всього треба виготовити близько 
п’яти тисяч медалей.

Японські чиновники вже встанови-
ли в канцелярії прем’єр-міністра ящик 
для приймання непотрібних мобільних 
телефонів, цифрових камер та інших 
ґаджетів. Планують, що цей ящик «манд-
руватиме» між міністерствами й відом-
ствами Японії. Для решти населення по 
всій країні також встановлять пункти 
приймання.

Організатори акції сподіваються, що 
цей проект вийде за рамки звичайних 
екологічних ініціатив і дозволить пере-
січним громадянам відчути себе учас-
никами Олімпійських ігор у Токіо. У лю-
тому цього року оргкомітет Олімпіади 
представив її талісмани, які поєднують 
сучасну японську культуру стилів манга 
та хайтек.

вибір

олімпіади

перша ліга

футбольна корупція

легка атлетика

бокс третій тайм

«Волинь» повернулася з 
літнього відпочинку до 
тренувань і підготовки до 
нового чемпіонату, який 
стартує в третій декаді 
липня. 

Гравці познайомилися з но-
вою тренерською командою на 
чолі з головним тренером Андрі-
єм Тлумаком. 

НОВАЧКИ
«Волинь» наразі підписала 

тільки двох новачків. Крім фор-
варда Дениса Кожанова, ним став 
26-річний екс-захисник «Маріу-
поля» Євген Неплях. Центрбек – 
вихованець дніпропетровського 
футболу та місцевого «Дніпра». 
Протягом кар’єри виступав за 
«Севастополь», грецький «Плата-
ніас», львівські «Карпати» та рів-
ненський «Верес». Зіграв чимало 
матчів за юнацькі та молодіжну 
збірні України. 

Вочевидь вже не буде в Луць-

«ВОЛИНЬ» ВИЙШЛА 
З ВІДПУСТКИ І 
ПОЇДЕ В КАРПАТИ

ку Сергія Сімініна, якого не від-
пустило керівництво ФК «Львів», 
що реінкарнувався з «Вереса». 
Клуб зробив пропозиції бага-
тьом гравцям, які мають досвід 
гри в Прем’єр-лізі. Але наразі у 
тренувальному таборі перебуває 
тільки нападник Ігор Карпенко з 

«Карпат». Цієї зими його виклика-
ли на збори з першою командою 
левів. Очікується, що більшість 
новачків приєднається до «Воли-
ні» за кілька днів. Тоді ж Андрій 
Тлумак визначиться, з ким із наяв-
них футболістів він продовжить 
роботу, а з ким попрощається.

Нам стало відомо, що з ко-
манди підуть такі гравці: Скоблов, 
Зарічнюк, Івашко, Кінаш, Світлич-
ний, Страшкевич, Клак, Гордійчук, 
Мелінишин, Тетеренко, Муха.

ЗБОРИ
Перший тренувальний збір 

«Волині» відбуватиметься в Луць-
ку. Це буде більше знайомство 
нових тренерів із командою, а 
також закладення функціональ-
ної бази. 

Другий збір розпочнеться 
1 липня й відбудеться не за кор-
доном, а в готельному комплексі 
«Камелот» біля Ужгорода. Там 
лучани пробудуть два тижні. 
Команда планує зіграти чотири 
контрольні матчі, суперниками 
в яких можуть стати і місцеві клу-
би, і команди з сусідніх Угорщини 
та Словаччини.

СПАРИНГИ
У Луцьку відбудеться два ціка-

ві контрольні матчі. На «Підшип-
нику» «Волинь» 23 червня зіграє 
вже проти вищолігового київ-
ського «Арсенала», а 30 червня – 
проти польської «Сандеції», яка 
виступає у першій лізі.

fcvolyn.net

закупівель виграла комерційна фірма, засно-
вана ФФУ, – «ФФУ Продакшн», або ж пов’язані 
з ФФУ компанії. 

За підсумками цих тендерів, як ствер-
джують журналісти BIHUS info, комерційним 
структурам ФФУ вдалося освоїти кілька со-
тень мільйонів бюджетних коштів. При цьо-
му ціна за квадратний метр поля штучної 
футбольної трави від «ФФУ Продакшн» була 
значно вищою за європейські аналоги. У 2017 
році на потреби реконструкції футбольних по-
лів було передбачено з центрального бюдже-
ту України 270 млн грн. Усі вони були освоєні 
в надкороткі терміни наприкінці грудня 2017 
року. Цього року на ці ж цілі держава вже ви-
ділила 370 млн грн.

НАБУ ВІДКРИЛО СПРАВУ ЩОДО 
СКАНДАЛЬНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 
ШТУЧНИХ ГАЗОНІВ ВІД ФФУ

КЛИМЕЦЬ ПЕРЕМАГАЄ 
З ОСОБИСТИМ РЕКОРДОМ

avito.ru

Боксерський поєдинок фіналу Світо-
вої суперсерії боксу у ваговій категорії до 
90,71 кг пройде 21 липня в Москві. Бій між 
Олександром Усиком та Муратом Гассіє-
вим відбудеться у спорткомплексі «Олім-
пійський».

Росіянам було важливо, щоб поєдинок 
пройшов саме в РФ. Сподіваємося, що Усик 
загасить патріотичний апломб, який виник-
не в РФ після Чемпіонату світу з футболу. 

Спочатку бій Усик – Гассієв планували 
провести 11 травня. Боксери мали битися 
в Саудівській Аравії, але поєдинок не від-
бувся через травму українця.

Нагадаємо, у півфіналі Всесвітньої су-
персерії боксу Олександр Усик переміг 
Майріса Брієдіса з Латвії та вийшов у фі-
нал турніру.

Другий літній новачок «Волині» – 
вже досвідчений Євген Неплях

Київ

НАБУ відкрило кримінальне 
провадження за результатами 
корупційного скандалу із 
закупівлею футбольного покриття 
в комерційних дочірніх компаній 
Федерації футболу України. 
Про це повідомила прес-служба 
Національного антикорупційного 
бюро. 

Підставою для початку розслідування ста-
ли не тільки заяви, що надійшли з цього при-
воду до НАБУ, а й результати інформаційно-
аналітичної роботи детективів. 

Ми повідомляли, що в кінці 2017 року 
менш ніж за місяць було проведено 300 тен-
дерів (закупівля послуг з будівництва і ре-
конструкції покриття для футбольних полів) 
без відкритих аукціонів. Левову частку цих 

Легендарний 
французький 
нападник Ерік 
Кантона у своєму 
Instagram висміяв 
нову зачіску 
бразильця Неймара. 

Зірковий нападник «Парі 
Сен-Жермен» кардинально 
змінив імідж напередодні 
Чемпіонату світу. Його за-
чіска нагадує видозмінені 
дреди. Аж ніяк не всім сподо-
балося те, що тепер на голові 
у 26-річного футболіста.

Тому Кантона висипав собі 
на голову відварені макарони 
і сфотографувався, тримаючи 
в руках фото Неймара.

Збірна Бразилії стартува-
ла на мундіалі з несподіваної 
нічиєї зі Швейцарією (1:1), а 
сам бразильський зірковий 
нападник провів не найкра-
щий поєдинок.

Неймар не вперше змі-
нює імідж. У 2011 році він 
підкорив шанувальників го-
стрим ірокезом. У 2012 році 
носив пишну шевелюру з 
максимальною довжиною 
прямого волосся на маківці. 
У 2013 році віддав перевагу 
довгому чубу, що закривав 
брови, якого він зачісував на-
перед, створюючи імідж з ри-
сами агресії і брутальності.

Періодично Неймар до-
дає до шевелюри ще більш 
бунтарські деталі, наприклад, 
довгі дреди або кіски на по-
тилиці. Торік він фарбував 
волосся у світлий медово-
золотистий відтінок.

Київ

Волинська метальниця молота Ірина Кли-
мець виграла всеукраїнські змагання, що від-
булися в Конча-Заспі, та встановила особис-
тий рекорд. 

Климець не тільки впевнено виграла цей 
турнір, випередивши суперниць із Києва та 
Херсонської області на понад 7 м, а й вста-
новила особистий рекорд – 72,63 м. Цей по-
казник підкорився Ірині у другій спробі, а в 
третій вона метнула снаряд на 72,62 м.

Попередній кращий показник в Ірини ста-
новив 72,53 м і був зафіксований торік. 

Нагадаємо, що Ірина – учасниця Олімпіа-
ди в Ріо-де-Жанейро та чемпіонату світу в 
Лондоні.

Головним змаганням для Ірини цього 
року буде Чемпіонат Європи у Берліні, ква-
ліфікаційний норматив вона вже виконала. 
Найближчою репетицією перед ЧЄ стане до-
машній для Климець Чемпіонат України, який 
відбудеться 18-21 липня в Луцьку.

УСИК 
БОКСУВАТИМЕ 
У МОСКВІ

КАНТОНА ВИСМІЯВ НЕЙМАРА, 
НАСИПАВШИ СОБІ СПАГЕТТІ НА ГОЛОВУ

uaf.org.ua

instagram
.com

/e.cantona

Кантона поглузував 
з Неймара

Перший пункт приймання непотрібних 
ґаджетів обладнали в канцелярії 
уряду Японії

golosua.info
zvestia.kiev.ua

Найкраща українська метальниця 
молота набрала хорошу форму

В умовах тендерів на закупівлю штучного 
газону чомусь вказували нікому не 
потрібний показник «кучерявості трави»
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смішного

– Як вам вдалося прожити 50 років з 
чоловіком у повній гармонії без жодної 
сварки?

– Дуже просто. Коли ми одружилися, 
чоловік посадив мене в карету і повіз на 
своє ранчо. Поки ми їхали, один з коней 
спіткнувся і він спокійно сказав: «Раз». Че-
рез 15 хвилин цей кінь спіткнувся ще раз і 
він сказав: «Два». І вже коли ми під’їжджали 
до його ранчо, цей же кінь спіткнувся втре-
тє. Він сказав: «Три» i пристрелив тварину. 
Я, звичайно, стала кричати, наробила 
шуму, почала жаліти бідного коника.

– І що?
– І він сказав «Раз».

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Рабинович відвідує друга перед опе-
рацією:

– Так, санітаркам по 10 доларів, хі-
рургу – 200, анестезіологу – 500.

– Анестезіологу – 500? Тільки за засну-
ти?!

– Заснути можна і за 10 доларів. Реш-
та – за прокинутися...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Беню, позич 100 гривень.
– У мене стільки немає, є тільки 80.
– Добре, позич 80, а 20 будеш винен.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Прошу звільнити мене за власним ба-
жанням із посади генерального директора 
НАК «Нафтогаз».

– Але ж ви у нас не працюєте!
– Головне – ви звільніть. А з таким ре-

зюме я знайду собі роботу.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Учені стверджують, що людський ор-
ганізм росте лише до 25 років, але дупа і 
живіт, мабуть, не в курсі.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Статистика стверджує, що п’ятдесят 
відсотків шлюбів закінчуються розлучен-
ням. Це звучить не так страшно, якщо зва-
жати на те, що решта п’ятдесят відсотків 
закінчуються смертю.

№

Жартівливий гороскоп на 21 – 27 червня
Овен (21.03 – 20.04)
Анатолій Тимощук 
30 березня 1979 р.
Футболіст, тренер
Обманні рухи завжди 
надзвичайно корисні. Фінти 
дезорієнтують усіх, хто хоче 
втнути вам якусь капость, і 

водночас дозволяють прекрасно зробити 
це вам самим. Парке літо і мундіаль... Саме 
час потренувати свої хитромудрі задатки. 

Телець (21.04 – 21.05)
Віктор Кривіцький 
8 травня 1965 р.
Начальник Волинської митниці
Хмари розійдуться, але 
пояснювати компетентним ор-
ганам доведеться і про схеми, 
і про теореми. Бацили підступ-

ності й підозрілості відступлять, щойно ви на-
годуєте їх правдою.  Вам дуже знадобляться 
очі на потилиці. Нічого не випускайте з поля 
зору, бо навколо – змова і вороги. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Олександр Положинський 
28 травня 1972 р.
Лідер гурту «Тартак»
Близнятам дискомфорту може 
завдати енергетика Урану. 
Ця планета невпинно буде 
підштовхувати до активності 

та змушуватиме рухатися вперед, адже від 
вас чекають чогось нового. Сконцентруєтеся 
на поточній боротьбі в чужому краї.

Рак (22.06 – 23.07)
Роман Романюк 
24 червня 1985 р.
Директор Волинського обласного 
центру зайнятості, керівник 
обласної організації БПП
Від понеділка почніть 
перераховувати всіх 

своїх ворогів в алфавітному порядку. 
Постарайтеся нікого не забути, адже це 
важливо під час укладання партійних 
списків. Не просіть, не вірте, не бійтеся.

Лев (24.07 – 23.08)
Володимир Горгут 
17 серпня 1955 р.
Перший заступник голови 
Волинської облспоживспілки
Спочивати на лаврах не 
дасть поточний політичний 
момент. Пристосуватися до 

змін не вдалося, колишні боси дивляться 
на вас скоса, тому час шукати нові запасні 
аеродроми. Є сенс припинити обманювати, 
бо вас уже здали. 

Діва (24.08 – 23.09)
Олександр Товстенюк 
22 вересня 1977 р.
Голова правління Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом»
Такого припливу творчої 
енергії ви не відчували давно. 
Дійте сміливіше, адже такі 

подарунки Всесвіт робить не так часто, як 
хотілося б. Поряд причаїлися акули. Вдайте, 
що хочете їх погладити, а тоді схопіть за 
плавники.

Терези (24.09 – 23.10)
Володимир Бондар 
16 жовтня 1968 р.
Депутат Волиньради, заступник 
голови Держлісагентства
Сміливо йдіть у бій. Але 
робіть це тільки тоді, коли 
перебуваєте в густій юрбі і 

ймовірність того, що саме вам доведеться 
зіткнутися з чимось неприємним, зведена 
до нуля, або хоча б до одиниці зі ста.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Костянтин Зінкевич
8 листопада 1970 р.
Депутат Волиньради
Будь-які двері цього тижня 
відчинятимете ногою. 
Будучи наляканими, люди 
більш охоче підуть вам 

назустріч. Нові плани варто продукувати, 
озираючись на серпентарій, у якому вони 
народжуються. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Олег Кіндер 
10 грудня 1960 р.
Міський голова Ковеля
Стрільцям варто відпочити 
після кількарічного  марафону. 
А липи цвістимуть, духмяні-
духмяні, а вам поталанить – 

сховатися від гніву народного в мовному 
тумані. Всюди ввижатимуться підступи 
ворогів. Позбутися страхів допоможе давній 
добрий джин з пляшки. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Богдан Шиба 
8 січня 1962 р.
Директор ДП 
«Волиньстандартметрологія»
Будьте надзвичайно лаконічні 
та стильні – спростите собі 
життя. Завжди обирайте один 

колір, одну фактуру і схожу форму речей, не 
носіть нічого, що вибивалося б з цього ряду. 
Збережете впливовість, а також продовжите 
спостерігати за безплатним цирком.

Водолій (21.01 – 19.02)
Федір Войтюк 
26 січня 1959 р.
Голова Іваничівської ОТГ
Варто відпочити день-другий 
перед вирішальним марш-
кидком за пані Удачею і 
Прихильністю. Опоненти 

гратимуть на нервах. Зорі вважають, що 
краще йти перевіреною дорогою, а не 
шукати манівці. 

Риби (20.02 – 20.03)
Петро Саганюк 
8 березня 1950 р.
Міський голова 
Володимира-Волинського
Найкраща ідея для 
вікенду – замислити якусь 
грандіозність, щось на 

621 грн 12 коп. Пам’ятайте, що кожний ваш 
крок – під мікроскопом «активістів», тому не 
грайтеся у «князя всія...», адже з князів у нас 
люблять відправляти до буцегарні. 

ГІПНОТИЗЕРЛУЦЬКІЙ 
ЛАМПОЧЦІ – 
109 РОКІВ

колесо історії

Святково вбраний 
Токарчук ішов 

вулицею з пакунком, 
перев’язаним червоною 
стрічкою. Раптом 
його покликали. 
Токарчук озирнувся і 
побачив колишнього 
однокашника 
Зубченка. Того нелегко 
впізнати – колись худий 
і засмиканий, скидався 
нині на вгодованого 
кота з популярного 
мультфільму.

– А я знаю, до кого це ти по-
спішаєш, – сказав Зубченко. – До 
Дмитревського.

– Як ти здогадався?
– Так і я оце до нього.
– На ювілей і, даруй, з по-

рожніми руками? – подивував-

Увечері 25 вересня 
1909 року на луцьких 
вулицях вперше 

загорілися електричні 
ліхтарі. Це стало 
результатом ініціативи 
місцевого жителя, який за 
свої гроші збудував першу 
електростанцію і освітлив 
місто. Проте й раніше 
Луцьк не був темним – на 
вулицях коптили гасові 
світила.

У перші роки ХХ століття в 
Луцьку стали замислюватися над 
електричним освітленням. Ні-
хто точно не знав, як конкретно 
це має відбутися. Було очевидно 
тільки одне – місто не може за 
власний рахунок цього зробити. У 
1907 році до міської управи луча-
нин Альфонс Людвігович Яр подав 
чудову пропозицію. Він запропо-
нував: місто дає йому безплатно 
земельну ділянку, а він на ній за 
власний кошт будує електростан-
цію, влаштовує електричне освіт-
лення міста і продає електрику 
абонентам.

Ділянку відвели на нинішній 
вулиці Романюка, неподалік від 
Ковельської. А проект договору за-
твердили в Технічно-будівельному 
комітеті Міністерства внутрішніх 
справ у Петербурзі, де зробили 
кілька зауваг, проте погодили. Стан-
цію будували недовго: у 1909 році 
вона почала працювати. Як і було 
домовлено, власник станції – елек-

тротехнік Альфонс Яр – розставив 
по місту кілька десятків стовпів зі 
світильниками і проклав повітряні 
мережі. 

25 вересня 1909 року сталася 
довгоочікувана подія: увечері в 
місті уперше запалали електричні 
ліхтарі. Правда, лише на централь-

них вулицях. Світильники тоді ви-
сіли на великій відстані один від 
одного. Наприклад, на вулиці Імпе-
ратора Миколи ІІ (нинішній вулиці 
Лесі Українки) було всього кілька 
ліхтарів. 

Так почалася електрифікація 
Луцька.

  Олександр КОТИС
hroniky.com

  Савелій ЦИПІН ся Токарчук.
– Зараз порожні, а за п’ять хви-

лин будуть повні, – мовив Зубченко.  
Він відійшов до найближчої галан-
терейної ятки. 

– Що ж подарувати тому Дмит-
ревському? Перебереш ціну – йому 
наб’єш, недобереш – себе осоро-
миш. Так, дівчино, мені електричну 
бритву – найдорожчу, й оті парфу-
ми для чоловіків. І покладіть усе це, 
будь ласка, в цей пакет.

Затим Зубченко перейшов до 
ятки з продуктами. Там узяв пляшку 
коньяку і велику коробку шоколад-
них цукерок. На базарчику біля зу-
пинки вибрав букет троянд.

– Ну, ти даєш, – здивувався Токар-
чук. – Вони тобі все це дають за так.

– Спробували б не дати! – глум-
ливо мовив Зубченко.

– А ти хто такий – гіпнотизер?
– Податкову інспекцію, друже, 

треба знати в обличчя!

Ліхтар на Базиліанському мосту. Фото 1930-х років.

board.lutsk.ua

rdktock.ru
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Цінність – це не властивість речей. Вона всередині нас, вона – те, як реагує людина на зміну життя.
Людвіг фон Мізес
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21 червня – Охрім, Зосим, 
Федір
22 червня – Кирило, Олександр, 
Марія, Марфа, Фекла
23 червня – Антоніна, 
Олександр, Інокентій, Василь, 
Андрій, Іван, Павло, Гнат, 
Олексій, Макар, Кузьма, Анна, 
Герасим, Ілля, Тимофій
24 червня – Юхим, Варфоломій, 
Охрім
25 червня – Ганна, 
Арсеній, Онуфрій, 
Петро, Іван, 
Степан, Юліан
26 червня – 
Антоніна, Ганна, 
Сава, Дмитро, 
Данило, Андрій, 
Пелагея, Килина
27 червня – 
Єлисей, Мефодій, 
Мстислав, Микола, 
Йосип, Георгій

21 червня – Охрім, Зосим, 
Федір

іменинники тижня

анна,
рій,

а,

й, 
на

дій, 
ола,

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 14 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 21 – 27 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

СТОУНХЕНДЖ ПОБУДУВАЛИ НЕ ЛЮДИ 
Це мегаліт, що 

складається 
з кількох кіл 

із велетенських (до 
8,5 м заввишки) 
каменів. Стоунхендж 
розташований в Англії на 
горбистій пустці поблизу 
міста Солсбері (графство 
Вілтшир) за 130 км на 
південний захід від 
Лондона. Складені 
кам’яні блоки утворюють 
арки, які служили 
колись бездоганним 
покажчиком сторін 
світла. 

За легендою, гігантські бла-
китні камені мають цілющу силу, 
вони з’явилися на цій землі зав-
дяки Мерліну, чародію при дворі 
короля Артура, який переніс їх з 
Ірландії. Довгий час руїни Стоун-
хенджа асоціювалися зі жрець-

ким культом стародавніх кельтів-
друїдів, хоча фахівці цей зв’язок 
заперечують.

В епоху Відродження архітек-
тор Джонс припустив, що Сто-
унхендж побудували стародавні 

римляни. У XIX столітті вчені ви-
рішили, що тут було місце сили 
друїдів, завдяки якому вони мог-
ли робити серйозні ритуали, 
об’єднавши свої сили з силами 
природи – вважалося, що мегаліт 

розташований на перетині енер-
гетичних ліній. 

Нещодавно англійський уче-
ний Браян Джон заявив: валуни 
для Стоунхенджа в Англії поста-
вив на їх сучасне місцезнаходжен-
ня 500 тисяч років тому льодовик. 
На думку Джона, люди не могли 
перетягнути валуни з Уельсу до 
Англії. Адже кола, в яких вони 
розташовані, є результатом бага-
торазового замерзання і танення 
вічної мерзлоти під час льодови-
кового періоду.

«Коли льодовик відступив, то 
залишив принесені валуни, а те, 
що вони лежать колом, – лишень 
химерна випадковість», – заявив 
науковець.

За словами вченого, кам’яні 
кола на рівнині Солсбері не мали 
для тодішніх людей жодного 
надзвичайного значення – вони 
прос то там були.

Стоунхендж – споруда з 82 п’ятитонних мегалітів, 
30 кам’яних блоків завважки по 25 т і п’ятьох 
величезних каменів, які важать по 50 т

jll.com
.tw
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брати наші менші ДОМАШНІ ТВАРИНИ НА КОНТРОЛІ
Українці – другі у 

світі за кількістю 
домашніх котів. 

Дослідники порахували, 
що 49% жителів нашої 
країни мають хоча б 
одного кота. Про це 
свідчать дані дослідження 
німецької компанії Dalia 
Research. Але як щодо 
умов проживання тварин та 
відповідальності власників 
за них? Останні роки 
Україна тільки розробляє 
законодавство щодо 
обліку тварин та гуманного 
ставлення до них. 

НАВІЩО РЕЄСТРУВАТИ 
ТВАРИН? 

20 квітня до Верховної Ради внес-
ли законопроект про запроваджен-
ня обліку домашніх та безпритуль-
них тварин. Документ передбачає їх 
обов’язкову реєстрацію та створен-
ня єдиної електронної бази. Це сто-
сується і собак, і котів. Усі тварини, 
які досягли двомісячного віку, мають 
мати ідентифікаційний номер, закріп-
лений на нашийнику. У базу вносять 
інформацію про тварину, її господа-
ря та організацію, яка провела чи-
пування і вакцинацію. За реєстрацію 
стягують разовий адміністративний 
збір – 180 грн. Відповідно до проек-
ту закону, домашніх улюбленців має 
реєструвати власник, щодо безхатніх 
тварин відповідальність покладено 
на місцеву владу.

«Ніхто не приходитиме до вас до-
дому та не перевірятиме, але, якщо 
тварина гуляє в публічному місці без 
нашийника і номерного знака, по-
стає питання щодо адміністративної 
відповідальності», – зауважує член 
комісії КМДА з благоустрою Данило 
Юрченко.

мання, а також залишення тварини 
напризволяще передбачено штраф 
від 3400 до 5100 грн. Якщо тварин 
дві й більше, то порушнику вже дове-
деться заплатити від 5100 до 8500 грн 
штрафу. За знущання у присутності 
неповнолітнього передбачено пока-
рання у вигляді позбавлення волі на 
строк від трьох до п’яти років, а за дії 
з особливою жорстокістю – від п’яти 
до восьми років. 

Так, жителя Луцька засудили 
до п’яти років в’язниці за знущання 
над кошенятами. 21-річний хлопець 
викидав тварин із вікна та тримав 
у морозильній камері. Як зазнача-
ють зоозахисники, раніше таке по-
карання не було б можливим. Адже 
поліцейські не мали права складати 
протоколи за статтею «жорстоке по-
водження з тваринами», таке право 
було лише в інспекторів з охорони 
довкілля. Тепер повноваження Нац-
поліції розширено, а суди почали ви-
носити відповідні вироки. 

 «Це маленький крок до цивіліза-
ції. Якщо раніше людина за знущання 
над тваринами могла отримати штраф 
близько 100 грн, зараз цю суму збіль-
шили до 3500 грн. Також з’являється 
поняття кримінальної відповідаль-
ності за жорстоке поводження з тва-
ринами. Але якщо раніше ті страшні 
садисти, які вирізали очі тваринам 
і знімали це на відео, обходилися 
штрафами у кілька сотень гривень, 
зараз будуть нести вже більш висо-
ку відповідальність», – пояснює за-
сновник руху із захисту прав тварин 
UAnimals Олександр Тодорчук.

Ставлення до тварин – показник 
людяності суспільства. І Україні ще є 
над чим працювати. Попри певні за-
конодавчі зрушення та перші реаль-
ні покарання за жорстокість, Україну 
чекає ще довгий шлях до гуманності 
та відповідальності. 

Варто зазначити, що Київ, Харків 
та Львів уже мають міські бази тва-
рин, куди власники можуть вносити 
дані своїх улюбленців. Якщо собака 
загубилася або когось покусала, ре-
єстрація дає можливість швидко від-
найти її господаря. У загальноукра-
їнському масштабі такої бази досі 
немає. За словами однієї з авторів 
законопроекту Ірини Суслової, об-
лік має не тільки поставити на конт-
роль домашніх тварин, а й зменшити 
кількість безхатніх. Адже власники 
не зможуть безкарно викидати їх на 
вулицю.

ШТРАФИ ТА БІЛЬШЕ 
УВАГИ ДО ЗДОРОВ’Я

Ще однією гучною новацією за-
конопроекту є штраф від 850 до 
1700 грн за неприбрані екскременти 
тварини. Контролювати виконання 
правил буде Національна поліція.

Крім того, українців хочуть 
зобов’язати піклуватися про здоро-
в’я власних улюбленців. У разі ухва-
лення закону власники щонайменше 
раз на три роки муситимуть водити 
тварин до  ветеринара та робити 
щеп лення. 

«Щодо відсутності вакцинації, то 
за це ми щороку платимо життями 
людей. Власник має бути юридично 
прив’язаний до тварини. Потрібна 
ідентифікація», – зауважує коорди-
натор проектів фонду «Чотири лапи» 
Марина Шквиря. 

Якщо породу собаки визнано по-
тенційно небезпечною, тварині до-
ведеться проходити психіатричний 
огляд, а господарю навчатися в кіно-
логічному центрі доглядати за улюб-
ленцем. У проекті закону встановле-
но перелік таких порід: доберман, 
ротвейлер, кілька різновидів догів, 
вівчарок, мастифів і тер’єрів. Важливо 
знати: якщо собака заподіяла шкоду 
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У той час загинули понад 
18 мільйонів людей. 

Однак було впроваджено 
винаходи, якими і через сто 
років користуємося щодня, 
пише Was.media.

ЗАСТІБКА-БЛИСКАВКА
Перший прототип блискавки 

презентували 1851 року, але попу-
лярності він не набув. За сорок років 
патент отримав інженер Віткомб Лео 
Джаксон. Його блискавка застібала-
ся спеціальним ключем, механізм 
швидко ламався, а витрати на ви-
робництво були завеликими.

Американець шведського похо-
дження Гідеон Сунбек зменшив роз-
мір зубців, збільшив їхню кількість, а 
також додав слайдер замість ключа. 
Таку застібку під час Першої світової 
війни застосувала в одязі та взутті 
армія США. Ще ліпше вона показала 
себе на флоті, адже майже не про-
пускала воду.

Наприкінці війни патент на блис-
кавку придбав дім моди Hermès. Од-
нак ще багато років потому нею ко-
ристувалися лише чоловіки, бо така 
застібка на жіночому одязі вважала-
ся ознакою сексуальної доступності.

РОЗЧИННА КАВА
Титул винахідника розчинної 

кави новозеландець Девід Стренгом 
ділить з американцем японського 
походження Саторі Като. Жодному 
з них не вдалося зробити продукт 
масовим.

відкриття СІМ ВИНАХОДІВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
ла ще Бенжаміну Франкліну в ХVIII 
столітті. Американський політик 
вважав недоцільним використання 
свічок увечері, коли можна лягти 
спати, і марнування природного 
світла зранку. 

1916 року Німеччина запровади-
ла літній час. Так вугілля, стратегічно 
важливе для опалення і виплавлян-
ня сталі, менше йшло на освітлення 
жител. По закінченню Першої світо-
вої Німеччина відмовилася від пере-
ведення стрілок, але знову повер-
нула систему 1940 року, коли вже 
тривала Друга світова.

НЕІРЖАВНА СТАЛЬ
Рецепт сталі, яка не піддається 

корозії, винайшли у час підготовки 
до світової війни. Усюди відчували її 
неминучість, і зброярі ворожих кра-
їн докладали максимум зусиль до 
вдосконалення знарядь убивства.

1912 року неіржавну хромоніке-
леву сталь інженери компанії Krupp, 
що випускала гармати, запатентували 
в Німеччині. Того ж року неіржавний 
сплав заліза стали виробляти в США. 
Тоді ж британський металург Гаррі 
Брерлі випадково винайшов подіб-
ний сплав, розв’язуючи проблему де-
формації артилерійських стволів під 
впливом високих температур.

Під час війни неіржавний сплав 
застосували у двигунах бойових лі-
таків. Світову славу йому принесло 
виготовлення висувного навісу для 
люксового готелю Savoy у Лондоні 
1929 року.

здоров’ю людей або їхньому майну, 
господар нестиме адміністративну 
відповідальність. Обсяг штрафу ма-
ють визначати в судовому порядку за-
лежно від ступеня заподіяної шкоди.

Крім того, законом планують за-
боронити робити домашнім улюб-
ленцям косметичні операції, які 
не пов’язані зі здоров’ям тварини. 
Йдеться про обрізання хвостів, вух, 
видалення кігтів та зубів. Винятком 
у цьому переліку є лише стериліза-
ція. Щодо безпритульних тварин, то 
закон передбачає їхню обов’язкову 
біостерилізацію.

«Те, що безпородних собак по-
трібно стерилізувати, – правильно, 
адже ми не знаємо їхнього родоводу. 
Передусім потрібно влаштовувати 
вже народжених і нещасних, які по-
невіряються на вулицях або сидять 
у притулках. А не плодити нових, не 
розуміючи, куди їх узагалі дівати», – 
підтримує пропозицію керівник при-
тулку для бездомних тварин «Сіріус» 
Олександра Мезінова.

Недоліком законопроекту екс-
перти називають відсутність поділу 
тварин на тих, які утримуються у міс-
тах та селах. Адже у селах, де перева-
жають безпородні собаки, господарі 

можуть не захотіти їх реєструвати та 
стерилізувати. Один із авторів доку-
мента Андрій Немировський із кри-
тикою згоден і запевняє, що законо-
проект ще зазнаватиме змін. 

«На жаль, ми не можемо розді-
лити село й місто, бо це вже буде 
федералізація. Це роблять окремою 
програмою, де це враховуватиметь-
ся», – зауважує депутат. 

Наразі ж законопроект включено 
до порядку денного Верховної Ради, 
він очікує на перше читання.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА ЖОРСТОКІСТЬ

Якщо закон про облік домашніх 
улюбленців – ще справа майбутньо-
го, то відповідальність за негуманне 
ставлення до тварин є вже зараз. 
1 серпня минулого року Президент 
України Петро Порошенко підписав 
закон про посилення відповідаль-
ності за жорстоке поводження з тва-
ринами. І якщо раніше Кримінальний 
кодекс передбачав максимальне по-
карання за знущання над тваринами 
два роки позбавлення волі, то зараз 
цей термін зріс до восьми років.

Відповідно до закону, за насиль-
ницькі дії, порушення правил утри-

Новий етап в історії розчинної 
кави почав 1906 року Джордж Кон-
стант Вашингтон, який винайшов 
практичну технологію виробництва 
і 1910 року заснував у США бренд 
Red E Coff ee.

По-справжньому розбагатіти 
Вашингтону допомогла Перша сві-
това, яка принесла замовлення від 
армії Канади і США. 1917 року він 
постачав американським солдатам 
ушестеро більше розчинної кави, 
ніж продавав цивільним по всій те-
риторії Сполучених Штатів.

Тоді у Військовому міністерстві 
США з’явився кавовий департамент. 
Його керівник стверджував, що на-
пій допомагає одужувати солдатам, 
яких було отруєно іпритом.

ЧАЙНІ ПАКЕТИКИ
З 1904 року американський під-

приємець Томас Саліван відсилав 
клієнтам пробники різних видів чаю 
в шовкових мішечках. Усередині 
вони містили дрібку листя для зава-

рювання однієї порції.
У роки Першої світової німецька 

компанія Teekanne запозичила ідею 
і змогла налагодити масове вироб-
ництво пакетиків для постачання на 
фронт. Солдати називали їх «чайни-
ми бомбами». Разом з розчинною ка-
вою вони були найзручнішим у при-
готуванні, а тому найпопулярнішим 
напоєм у траншеях.

ВЕГЕТАРІАНСЬКІ 
СОСИСКИ

1915 року німці вбили п’ять міль-
йонів своїх свиней, аби зробити кон-
серви і зберегти картоплю для людей. 
Цю подію вони називають «швайне-
морд», тобто свиняча масакра. 1916 
року картопля не вродила, тож узим-
ку 1917-го головним продуктом спо-
живання у Рейху стала бруква. 750 ти-
сяч людей померли від недоїдання. У 
той час мер Кельна Конрад Аденауер 
винайшов сосиску з суміші сої, пше-
ничного борошна, кукурудзи, ячменю 
та рису. Аденауер не зміг оформити 

патент в Німеччині, натомість у черв-
ні 1918 року, під час війни, одержав 
його у Великобританії. 

ПРОКЛАДКИ
Критичні дні перестали бути ка-

тастрофічними для жінок 100 років 
тому. Революцію в забезпеченні ком-
форту під час менструації здійснили 
французькі сестри милосердя. Вони 
використали на собі целюлозні бин-
ти, якими перев’язували поранених. 
Ідея швидко поширилася.

У 1920-х роках до крамниць на-
дійшли перші гігієнічні прокладки 
Kotex з бавовни і тканини. Кошту-
вали вони доволі дорого. 1927 року 
компанія Johnson & Johnson пре-
зентувала прокладки Modess. Далі 
виробництво розширювалося, на 
ринок виходили нові виробники. Це 
зробило товар доступнішим.

ЛІТНІЙ ЧАС
Думка переводити стрілки го-

динника залежно від пори року спа-
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«Кельнська сосиска»

Реклама кави в 
The New York Time 
1914 рокуРізновиди блискавок

Хатніх улюбленців мають 
реєструвати власники
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