
ЯК ГЕЙ ІЗ 
СОРОКАРІЧНИМ 
СТАЖЕМ СТАВ 
ГЕТЕРОСЕКСУАЛОМ

Американець Уінн Томпсон однією з 
головних цінностей у своєму житті 

називає зміни. І, певно, в постійному 
прагненні змінювати себе та світ на 
краще і полягає секрет його успіху. 

НОВИЙ ЗАКОН ПРО 
ДОНОРСТВО

17 травня Верховна Рада ухвалила 
новий закон про трансплантацію. 

Документ легалізовує пересадку 
органів від нерідних донорів і дає 
право людині ще за життя «заповісти» 
своє тіло для донорства. Що чекає на 
пацієнтів і лікарів, роз’яснюють експерти 
Центру громадського моніторингу 
та контролю. 

ХОЧЕШ-НЕ ХОЧЕШ, 
А ПЛАТИТИ АЛІМЕНТИ 
ДОВЕДЕТЬСЯ

У лютому було ухвалено зміни до 
закону про виконавчі провадження, 

які передбачають більш жорстку 
відповідальність боржників перед 
дітьми. 
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24 червня, в День молоді, 
у Луцькому замку 

відбувся ІІ Міжнародний 
професійний турнір зі змішаних 
єдиноборств «Воїни Любарта». 
Бійці з Франції, Туреччини, 
Узбекистану, Азербайджану, 
Білорусі, Словаччини зійшлися 

у двобоях з представниками 
волинських клубів «Прайд», 
«Воїн», «Гарда» та «Легіон». 
Генеральний партнер 
турніру – Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом».

новація

ЗАРПЛАТНА 
КАРТКА – ЛИШЕ 
ДЛЯ ЗАРПЛАТ

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

Із 1 травня в Україні діє нова програма 
житлових субсидій. Урядовці запевняють, 
що вона є більш адресною і соціально 

справедливою. Зміни скеровані на те, 
щоб усі, хто справді потребує субсидії, ї ї 

отримали. Однак за два місяці в суспільстві 
з’явилося чимало міфів довкола програми 
субсидій. У Кабміні розвінчують найбільш 
поширені. 

 читайте на стор. 6

 читайте на стор. 7

 читайте на стор. 5

 читайте на стор. 11

ІГОР ГУЗЬ: «НЕ ХОЧУ 
БУТИ В ОДНІЙ 
ПОЛІТИЧНІЙ СИЛІ З 
ПРЕЗИДЕНТОМ»

авторитетно

 читайте на стор. 4  читайте на стор. 6

СУБСИДІЇ ДЛЯ ТИХ, 
ХТО ЇХ ПОТРЕБУЄ

У ЛУЦЬКУ ЗМАГАЛИСЯ 
«ВОЇНИ ЛЮБАРТА»
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У НІКАРАГУА – ПРОТЕСТИ 
Під час протестів проти президента Да-
ніеля Ортеги загинуло щонайменше 212 
осіб. Масові протести у країні розпоча-
лися 18 квітня через рішення уряду ре-
формувати систему соціального забез-
печення. Мітингувальники закликають 
до перевиборів президента.

У НІГЕРІЇ – СУТИЧКИ 
У центральній частині Нігерії виявлено 
тіла 86 людей. Це жертви сутичок, що 
трапилися між жителями селянських по-
селень і скотарями-кочівниками. Вони 
десятиліттями воюють за землю. 
ВАНТАЖІВКА ЗБИЛА 
ПОХОРОННУ ПРОЦЕСІЮ
В індійському штаті Мадхья-Прадеш   
21 червня вантажівка в’їхала в джип з по-
хоронною процесією. Мінімум 15 загиб лих, 
6 поранених. Водій вантажівки втік. 

В ІНДОНЕЗІЇ ЗАТОНУВ ПОРОМ
Одна людина загинула і ще кілька десят-
ків зникли безвісти внаслідок аварії по-
рома 19 червня на озері Тоба в провінції 
Північна Суматра.

АВТОБУС ЗЛЕТІВ У ПРІРВУ
У Гватемалі 19 червня під час падіння з об-
риву автобуса зі студентами загинуло вісім 
осіб. Студенти їхали на спортивний захід.

У В’ЄТНАМІ – ПОВЕНІ ТА ЗСУВИ
Через повені та зсуви, спричинені силь-
ними зливами, у північному В’єтнамі 
загинуло щонайменше семеро осіб, 12 
зникли безвісти.

У ТУРЕЧЧИНІ – СТРІЛЯНИНА
У Бодрумі 22 червня невідомий роз-
стріляв людей в нічному клубі. Загинуло 
двоє осіб, четверо поранено. Серед за-
гиблих – власник закладу Мехмет Сю-
ренсей та співачка Хаджер Тюлю.

КОРЕЇ ПОМИРИЛИСЯ
Президент Південної Кореї Мун Чже Ін 
заявив про закінчення ворожнечі з Пів-
нічною Кореєю. КНДР працює над пов-
ною денуклеаризацією, а Південна Ко-
рея і США призупинили спільні військові 
навчання на Корейському півострові.
ЕРДОГАН ПЕРЕМІГ НА 
ВИБОРАХ
Чинний президент Туреччини Реджеп 
Тайіп Ердоган набрав абсолютну біль-
шість голосів на дострокових прези-
дентських виборах. Він очолює країну 
вже 15 років.

НА ТОВАРИ ЗІ США – САНКЦІЇ ЄС
Євросоюз запровадив мита щодо аме-
риканських товарів у відповідь на за-
проваджені адміністрацією Трампа мита 
на сталь та алюміній. На такі американ-
ські товари, як тютюн, мотоцикли Harley 
Davidson, журавлина та арахісове мас-
ло, тепер діятиме 25% мито.
АКТИВИ «ГАЗПРОМУ» 
ЗАМОРОЖЕНО
Британський суд заморозив активи «Газ-
прому» за проханням «Нафтогазу». Укра-
їнська компанія має намір домогтися, щоб 
російський газовий монополіст виконав 
свої зобов’язання – виплатив $2,6 млрд за 
рішенням Стокгольмського арбітражу.
У ЛОНДОНІ – ПРОТЕСТИ ПРОТИ 
BREXIT
23 червня, в другу річницю референду-
му, на якому британці проголосували за 
вихід своєї країни з ЄС, 50 тисяч людей 
вийшли на протест у Лондоні з вимогою 
провести нове всенародне опитування.
ШЕНГЕНСЬКІ ВІЗИ 
ПОДОРОЖЧАЮТЬ
У ЄС планують переглянути вартість віз. 
Якщо зміни ухвалять, віза може вартува-
ти до €80. Заявки на отримання шенген-
ських віз можна буде подавати до шести 
місяців і не пізніше, ніж за 15 днів до по-
їздки.
КАНАДА ЛЕГАЛІЗУВАЛА 
МАРИХУАНУ 
Сенат Канади ухвалив закон, який регла-
ментує правила виробництва, зберіган-
ня і продажу рекреаційної марихуани. 
Законно купувати та вживати марихуа-
ну для власних потреб канадці зможуть 
уже цьогоріч у вересні.

світова хроніка

КНЯЖЕ МІСТО МОЖУТЬ ПЕРЕНАЗВАТИ
ініціатива

РАРИТЕТНІ ІКОНИ – В БАГАЖНИКУРАРИТЕТНІ ІКОНИ – В БАГАЖНИКУ

ЗАДЕКЛАРУВАЛИ ТЕПЛИЦЮ, ЗАДЕКЛАРУВАЛИ ТЕПЛИЦЮ, 
А ВЕЗЛИ АВТОЗАПЧАСТИНИА ВЕЗЛИ АВТОЗАПЧАСТИНИ

ВОГОНЬ ЗАБРАВ ВОГОНЬ ЗАБРАВ 
ЖИТТЯ ДВОХ ЖИТТЯ ДВОХ 
ЛЮДЕЙЛЮДЕЙ

ТОРГОВЦІ АМФЕТАМІНОМ СЯДУТЬ ЗА ҐРАТИ ТОРГОВЦІ АМФЕТАМІНОМ СЯДУТЬ ЗА ҐРАТИ 

контрабанда

на кордоні біда

поза законом

СМІТТЯ – З ЛИШКОМСМІТТЯ – З ЛИШКОМ

Володимир-Волинський

Активісти Молодіжної 
ради при 
міськвиконкомі 

вимагають повернути 
княжому місту історичну 
назву – Володимир.

Як повідомляє «БУГ», вони аргу-
ментують свою позицію тим, що на-
зву Володимир-Волинський місто 
отримало у 1795 році під час приєд-
нання до Росії як повітове місто но-
воутвореної Волинської губернії.

Представники молодіжної ради 
вважають, що напередодні велично-
го ювілею – 1030 річниці літописної 
згадки про заснування древнього 
Володимира – йому треба повернути 

історичну назву, що її було отримано 
волею хрестителя України-Русі – свя-
того Володимира Великого.

Міський голова Петро Саганюк 
підтримав відповідні клопотання та 
звернення і дав вказівку разом з ви-
конавчим комітетом готувати склад 
робочої групи з цього питання. 

Свою позицію висловив і нардеп 
Ігор Гузь. «Я – за повернення місту істо-
ричної назви. Однак потрібно провес-
ти громадські обговорення, вивчити 
усі питання й максимально продумати, 
як мінімізувати проблеми людей, що 
можуть виникнути після переймену-
вання. Рішення ухвалюватиме Верхов-
на Рада на підставі звернення міської 
ради», – зазначив депутат у коментарі 
виданню «Володимирмедіа».

Громадські обговорення 
триватимуть два місяці

bug.org.ua

Любомльський район

Волинські митники вилучили в 
громадянина Естонії цінну колекцію 
живопису.

Картини та ікони, які наприкінці квітня за-
тримали на митному посту «Ягодин», експерти 
оцінили в 1 млн 32 тис. 400 грн, інформує ГУ 
ДФС в області.

Твори живопису виявили в багажнику 
авто під час в’їзду в Україну «червоним ко-
ридором». Увагу митників привернули 15 
картонних коробок, у яких було 314 картин, 
3 ікони та рекламна вивіска, всього – 318 

творів живопису. Їх вилучили та скерували 
на експертизу до Волинського краєзнавчо-
го музею. Відповідно до висновків фахівців, 
усі досліджувані предмети мають культурну 
цінність і підлягають обов’язковому пись-
мовому декларуванню незалежно від вар-
тості та способу переміщення через митний 
кордон.

Твори живопису після експертизи поверну-
ли на тимчасове зберігання на склад митниці. 
Їх конфіскують, а порушнику загрожує штраф 
у розмірі 100% вартості товару. Остаточне рі-
шення ухвалить суд.

Вилучені ікони датовано 
XIX століттям

vl.sfs.gov.ua

За словами керівника Державної 
екологічної інспекції в області 
Олександра Ткачука, більшість 
полігонів Волині переповнені. 

Найбільше порушень під час по-
водження з побутовими відходами 
виявили на території Ковеля, Луць-
ка та Нововолинська. «Наприклад, 
полігон у Брищі переповнений на 
90%, при тому, що він розрахова-
ний ще на п’ять років. До кінця 2018 
року на цьому полігоні не буде міс-

ця, аби утилізовувати  тверді побу-
тові відходи», – зазначив Олександр 
Ткачук.

Виходом із ситуації, на його дум-
ку, може стати знаходження інвесто-
ра, а також розробка комплексної 
програми поводження з відходами, 
не тільки побутовими. Голова ОДА 
Олександр Савченко наголосив: 
«Скоро нас лякатимуть не потопи, 
адже ми можемо загинути, втопив-
шись у смітті». 

екологія

Полігони області переповнені

politeka.net

Любомльський район

На Волині викрили контрабандистів, 
які за сприяння службовців митниці хотіли 
уникнути сплати до бюджету $40 тис. 

Як інформує прес-служба СБУ, вантаж-
ний автомобіль, який прямував в Україну, 
згідно з документами, перевозив «кон-
струкцію будівельну збірну з чорних мета-
лів (вживану теплицю)» задекларованою 
вартістю 36 тис. грн. 

Під час перевірки у вантажівці вияви-
ли автозапчастини, ввезені контрабандою. 
Їх вартість – майже $200 тис. Сприяли ж 
контрабандистам у цьому посадовці між-
народного пункту пропуску «Ягодин», які 
пропустили вантажівку з корисливих мо-
тивів за неправомірну вигоду. Триває до-
судове розслідування.

Волинські митники свідомо 
пропустили контрабанду

Луцьк

В обласному центрі викрили та 
припинили незаконну діяльність групи 
осіб, які збували амфетамін на території 
Волині.

За повідомленням ГУ Нацполіції облас-
ті, затримання п’ятьох чоловіків відбулося у 
ніч на 22 червня. Як поінформував началь-
ник управління протидії наркозлочинності 

ГУНП Володимир Костанюк, під час обшуків 
вилучили амфетамін та незначну кількість 
канабісу. А також речі, які використовували 
учасники групи для розфасовки наркотиків 
у пакетики.

Продавали амфетамін по 450 грн за 1 г. 
Керував групою 36-річний чоловік. Злочин-
ці діяли інтенсивно, за день до них могли 
звертатися до 50 покупців.

Старовижівський район

Під час пожежі, що сталася 
25 червня в селі Нова Вижва, загинули 
двоє людей. 

Вогонь спалахнув у приватному будин-
ку майже о 21 годині, повідомили в УДСНС. 
На гасіння пожежі виїхали дві бригади – зі 
Старої Вижівки та Смідина. Рятувальники 
прибули за сім хвилин. Вогонь вже охопив 
кімнату та покрівлю в будинку. Загоряння 
вдалося ліквідувати о 22-й годині. На місці 
пожежі виявили тіла 71-річного чоловіка та 
56-річної жінки. 

Причиною пожежі, найімовірніше, стало 
необережне поводження з вогнем під час ку-
ріння.

Усі затримані наркоторговці – 
жителі Луцька

vl.npu.gov.ua

vol.gp.gov.ua
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ПІД РАДОЮ – ПРОТЕСТИ
19 червня біля ВР протестували майже дві 
тисячі шахтарів, чорнобильців та афган-
ців. Гірники вимагали віддати зарплатні 
борги. Афганці та чорнобильці – повер-
нути закриті санаторії, справно виплачу-
вати пільги.

У ЛЬВОВІ – НАПАД НА РОМІВ
23 червня 12 активістів організації «Тве-
реза і зла молодь» напали на табір ромів 
у Львові, де проживало 10 дорослих та 
четверо дітей. Один із них загинув, чет-
веро травмовано. Двох зловмисників, 
які виявилися школярем та випускни-
ком, арештували, решту затримали.
УКРАЇНА ВВЕЛА САНКЦІЇ 
ПРОТИ РОСІЯН
РНБО запровадила санкції стосовно 30 
юридичних та 14 фізичних осіб із Росії. 
Вони причетні до підготовки й прове-
дення незаконного голосування у Кри-
му в рамках виборів до Держдуми.
ЖЕБРІВСЬКИЙ – 
АУДИТОР НАБУ
Екс-голову Донецької ОДА Павла Жеб-
рівського призначили аудитором НАБУ. 
Однак це рішення Президента Петра 
Порошенка розкритикували. Юристи 
стверджують, що це суперечить законо-
давству. Адже він не має потрібних для 
цього знань та навичок.
ЛЮДИНА ПОРОШЕНКА 
ПРАЦЮЄ НА РФ
НАБУ розслідує незаконне збагачення 
заступника Президента Олексія Філато-
ва. Його цивільна дружина Анна Бабич – 
партнер компанії ЕКВО. Весь бізнес Ба-
бич орієнтований на Росію. У 2015 році 
вона брала участь у перемовинах щодо 
продажу російській інвестиційній групі 
Zamwell української «Датагруп».
УХВАЛЕНО ЗАКОН ПРО 
ВАЛЮТУ
Відтепер будь-які валютні операції між 
резидентами і нерезидентами в інозем-
ній та національній валюті можна буде 
здійснювати без обмежень. Валютні об-
меження для бізнесу буде скасовано.
П’ЯТЬ КВАРТИР НАРДЕПА – 
У РОСІЇ
Один з лідерів «Опозиційного блоку» 
Вадим Новинський задекларував п’ять 
квартир у Росії. Він має там гараж та три 
земельні ділянки.
ВЧИТЕЛЯМ МОВИ – 
НАДБАВКИ
46 млн грн у цьогорічному бюджеті за-
кладено на кабінети української мови 
в школах з іншими мовами навчання. А 
вчителям української мови для заохо-
чення встановлено надбавку до 30%.
ПОРОШЕНКО ВДАЄТЬСЯ 
ДО РЕЙДЕРСТВА
Порошенко хотів ліквідувати фірму сво-
го найбільшого конкурента – Житомир-
ську кондитерську фабрику. Власнику 
вдалося повернути її через суд. З травня 
2016 року Ігор Бойко не може потрапи-
ти на своє підприємство, а на його те-
риторії працюють люди політика Сергія 
Пашинського.
СМЕРТНІСТЬ ПЕРЕВИЩУЄ 
НАРОДЖУВАНІСТЬ 
За перші чотири місяці 2018 року на 100 
померлих припадає 54 народжених. 
Кількість померлих в Україні на кінець 
квітня перевищує кількість народжених 
майже удвічі. 
КОЖЕН СЬОМИЙ 
ПРОВАЛИВ ЗНО
Українську мову та літературу не склали 
14,5%, а це майже 47 тисяч осіб. ЗНО з 
історії України провалили 23 тисячі абі-
турієнтів, математику – майже 20 тисяч 
осіб, англійську – 11 тисяч.

ПРОДУКТИ ПОДОРОЖЧАЮТЬ 
Ціна на хліб нового врожаю збільшиться 
на 20-25%. Збільшення цін неминуче на-
віть у разі, якщо буде хороший урожай 
зерна. Адже вартість українського хліба 
прирівнюється до імпортного. Загалом 
в Україні підвищать ціни на всі продук-
ти. Адже з липня збільшиться прожитко-
вий мінімум.

українська хроніка

ЗА ВБИВСТВО ДІДУСЯ – ТЮРМАЗА ВБИВСТВО ДІДУСЯ – ТЮРМА
по заслузі

НА ВОЛИНІ ВІДКЛЮЧИЛИ НА ВОЛИНІ ВІДКЛЮЧИЛИ 
СИСТЕМУ ОПОВІЩЕННЯСИСТЕМУ ОПОВІЩЕННЯ

ПЕНСІОНЕРКА – ВЛАСНИЦЯ ПЕНСІОНЕРКА – ВЛАСНИЦЯ 
ЕЛІТНОГО АВТОЕЛІТНОГО АВТО

cитуація sos

З ЛИПИН – В БУЕНОС-АЙРЕСЗ ЛИПИН – В БУЕНОС-АЙРЕС

СУРОГАТ РОЗЛИВАЛИ В ГАРАЖІСУРОГАТ РОЗЛИВАЛИ В ГАРАЖІ

закон – як дишло 

контрафакт

ДИТИНА ДИТИНА 
ПОМЕРЛА, ПОМЕРЛА, 
УПАВШИ УПАВШИ 
З ДРАБИНИЗ ДРАБИНИ

СМЕРТЬ ВІД СМЕРТЬ ВІД 
РУК БАТЬКАРУК БАТЬКА

біда

трагедія

нечисті на руку

Діяльність 
територіальної 
системи 

оповіщення про 
загрозу виникнення 
надзвичайних ситуацій – 
на грані зриву. Унаслідок 
відсутності фінансування 
ПАТ «Укртелеком» 
нещодавно вимкнув їй 
живлення.

Директор Волинської філії 
«Укртелекому» Ярослав Бонда-
ренко зазначив, що впродовж 
двох років немає договору на 
обслуговування системи, й уже 
півтора року не отримують фі-
нансування. Виконуючи розпоря-
дження київського керівництва, 
він вимкнув систему 20 червня. 
Попри переговори про укладен-
ня договору, його досі не уклали.

Як повідомив начальник 
управління з питань цивільного 

захисту ОДА Олександр Блащук, 
така ситуація склалася у зв’язку з 
відсутністю фінансування. Своєю 
чергою, керівник УДСНС в облас-
ті Володимир Грушовінчук заува-

жив, що альтернативи цій системі 
у разі виникнення надзвичайних 
ситуацій немає. Аналогічні проб-
леми є в інших областях. Та нара-
зі ситуацію залагодили лише на 

Дніпропетровщині, де виділили 
кошти на пілотний проект, а при-
ватна фірма розробила систему 
оповіщення. 

У зв’язку з режимом підвище-
ної готовності в ОДА вирішили 
зобов’язати «Укртелеком» від-
новити роботу системи опові-
щення, доручити департаменту 
фінансів передбачити кошти в 
обласному бюджеті, також пла-
нують виділити до 46 тис. грн на 
оплату електроенергії.

Голова облдержадміністрації 
Олександр Савченко наголосив: 
якщо «Укртелеком» діятиме вроз-
різ із законом, за потреби матеріа-
ли передадуть у правоохоронні 
органи для ухвалення відповід-
них рішень, адже йдеться про ви-
конання державного завдання.

Дії «Укртелекому» ставлять 
під сумнів безпеку держави

ukrinform
.ua

75-річна лучанка володіє 
люксовим авто Rolls-Royce Wraith 
2014 року випуску. Його ціна – 
близько 9 млн грн. 

Відповідно до даних МВС, шикар-
не авто зареєстровано на Марію За-
броварну – дружину покійного екс-
ректора СНУ Богдана Заброварного. 
Власницею іномарки пенсіонерка ста-
ла 20 березня. Найімовірніше, на жінку 
автомобіль записала її невістка – на-
чальниця відділу митного оформлен-
ня пункту «Рава-Руська» Львівської 

митниці ДФС Олеся Заброварна. 
Як повідомляє проект «Декла-

рації», щодо митниці відкрили кри-
мінальне провадження через де-
кларування недостовірних даних. 
Адже Олеся Заброварна володіє 450-
метровим будинком у Львові, а її чо-
ловік – трьома квартирами площею 
198, 183 і 104 м2. Окрім цього, у 2017 
році митниця задекларувала майже 
1,5 млн грн готівки. Згідно з деклара-
цією, офіційний дохід родини у 2015-
2017 роках складала лише зарплатня.

На скромну пенсію навряд 
можна купити іномарку

facebook/Taras Seredych

Колишню посадовицю Волинської 
філії Центру Державного земельного 
кадастру підозрюють у розтраті 800 тис. 
грн державних коштів.

Протягом 2011-2013 років чиновниці 
відомства фіктивно працевлаштовували 
підставних осіб та забирали їхню заробіт-
ну платню, повідомляє телеканал «Аверс». 

Головна фігурантка провадження – жи-
телька Липин Тетяна Мичковська. Спочат-
ку вона обіймала посаду бухгалтера, а зго-
дом – начальника сектору кадрів. І хоча до 
афери причетні з десяток інших осіб, екс-
посадовиці приписують організацію зло-
чинної групи.

Підозрювана намагалася сховатися від 

слідства. У 2015 році її оголосили у розшук. 
Втікачку виявили 2 січня 2018 року в аеро-
порту Буенос-Айреса.

Волинянку взяли під варту, проте згодом 
Луцький міськрайонний суд змінив міру за-
побіжного заходу на домашній арешт. І хоча 
прокуратура оскаржила це, Апеляційний суд 
підтримав рішення першої інстанції.

Луцьк, Луцький район

В обласному центрі викрили осіб, 
причетних до діяльності підпільного цеху з 
виготовлення горілчаного сурогату.

Як повідомляє ГУ ДФС в області, до незакон-
ного виробництва фальсифікату були причетні 
громадяни, які підтримували цей незаконний 
бізнес шляхом зберігання, виготовлення та 
розповсюдження підпільного сурогату в при-
ватних помешканнях.

У ході трьох обшуків у приватних житло-
вих та гаражному приміщеннях в Луцьку та в 
одному з магазинів Луцького району вилучили 
200 л спирту та 200 пляшок горілчаного фаль-
сифікату, а також транспортний засіб, яким 

зловмисники перевозили складники для виго-
товлення сурогату та поширювали підроблену 
горілку.

Загальна вартість 
вилученого – 400 тис. грн

vl.sfs.gov.ua

Маневицький район

Трьох чоловіків, які до смерті побили 84-
річного дідуся, засудили до 12 та 13 
років позбавлення волі.

Інцидент трапився 4 червня 2017 
року, повідомляє прокуратура Волині. 21-
річний житель села Нові Підцаревичі, 27-
річний житель села Оконськ та 50-річний 
житель Полтави (двоє старших – у стані 
алкогольного сп’яніння) вирішили 
розжитися грішми. Чоловіки вибили 

Маневицький район

66-річний житель села Матейки 
під час суперечки вбив 38-річного 
сина.

Трагедія сталася 18 червня близь-
ко 23-ї години, повідомили в обласній 
поліції. Під час сімейної сварки батько 
встромив ніж у груди сину. Постражда-
лий помер на місці події. 

Зловмиснику загрожує позбав-
лення волі на строк від семи до 
п’ятнадцяти років.

Шацький район

У реанімаційному відділенні 
Любомльської лікарні помер 
дворічний хлопчик. 

Травми, несумісні з життям, дитина 
отримала внаслідок падіння з драби-
ни. Як повідомляє Шацьке відділення 
поліції, малюк заліз на драбину, яка 
стояла на подвір’ї господарства.

двері у приватному будинку в Нових Підцаре-
вичах і напали на господаря. Дідуся жорстоко 

побили та забрали з хати 3600 грн. 
Вироком Луцького міськрайонного 

суду зловмисникам призначено пока-
рання. Найстаршому – у вигляді 12 років 

позбавлення волі, двом іншим – 13 
років позбавлення волі кожно-

му. У всіх конфіскують на-
лежне на праві власності 
майно.
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  Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ

авторитетно ІГОР ГУЗЬ: «НЕ ХОЧУ БУТИ 
В ОДНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ СИЛІ 
З ПРЕЗИДЕНТОМ»

Нардеп не приховує, що тісно 
співпрацює з командою УКРОПу

Â³ðþ, ùî ò³ëüêè ðàçîì ìè ìî-
æåìî ñôîðìóâàòè ñèëüíó é çàìîæ-
íó Óêðà¿íó, àäæå äåðæàâà ðîçïî÷è-
íàºòüñÿ ³ç êîæíîãî ç íàñ, ³ç íàøèõ 
ïîìèñë³â òà ä³é. 

Çè÷ó âàì ìèðó, ì³öíîãî 
çäîðîâ’ÿ, âïåâíåíîñò³ òà â³ðè ó 
òå, ùî Óêðà¿íà ñïðàâä³ ñòàíå 
ñàìîäîñòàòíüîþ ³ äåìîêðà-
òè÷íîþ êðà¿íîþ. òèòè÷í÷íîî

Øàíîâí³ ñï³ââ³ò÷èçíèêè! 
Ùèðî â³òàþ ç Äíåì Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè! Óõâàëåííÿ 

Îñíîâíîãî Çàêîíó ñòàëî ùå îäíèì êðîêîì äî óòâåðäæåííÿ 
Óêðà¿íè ÿê íåçàëåæíî¿ òà ñóâåðåííî¿ äåðæàâè. 

Ç ïîâàãîþ
íàðîäíèé äåïóòàò 
Óêðà¿íè â³ä ÓÊÐÎÏó
²ðèíà Êîíñòàíêåâè÷

Шановні волиняни! 

З повагою голова 
Волинської обласної ради, 
засновник Фонду «Тільки разом» 
Ігор Палиця

Вітаю з визначним державним святом – Днем 
Конституції України! Ухвалення у 1996 році Основ-
ного Закону – один із найважливіших етапів ста-
новлення України як незалежної демократичної 
держави. Ухвалення Конституції ознаменувало 
фундаментальне закріплення нашої незалежності, 
навіки закарбувало волю українського народу жити 
у власній суверенній, соборній державі. Конституція 
найціннішими визнає життя людини, її здоров’я, 

честь і гідність, надає кожному громадянину пра-
во для самоорганізації, свободу слова та віро-
сповідання. І обов’язок кожного українського гро-
мадянина – поважати Конституцію та неухильно 
її дотримуватися. Вірю, що попри всі труднощі, 
Україна стане справді конституційно розвиненою 

і правовою державою, у якій пануватимуть на-
родовладдя, гуманізм і законність. Добра 

та миру всім і кожному! 

Дорогі волиняни!
Вітаю вас із державним святом – Днем Конституції! 

Ця дата – особлива для кожного українця, адже 22 роки 
тому було ухвалено головний документ нашої країни, 
який гарантує нам суверенітет, захист честі й гідності, 
принципи верховенства права, свободу слова та захист 
держави. Конституція визначає нас як націю, об‘єднану 
спільною історією та символами. Ми – єдиний україн-

ський народ.
Бажаю нам усім, аби ми стали єдині не 

тільки як нація, але й єдині в ідеях, прагненнях 
та вчинках. Щоб ми спільно розвивали нашу 
країну та дотримувалися законів, були патріо-
тами та стояли на сторожі нашої держави. 

Вірю в те, що в Україні закінчиться війна 
і територіальну цілісність нашої держави 

буде відновлено.
З вірою в майбутнє 
голова Волинського 
УКРОПу 
Вячеслав Рубльов

ський народ.
Бажаю нам

тільки як нація, 
та вчинках. Що
країну та дотри
тами та стояли

Вірю в те, щ
і територіал

буде ві

Яким може бути 
майбутнє вугільної 
галузі, чи заслуговує 

новий голова ОДА на 
таку ж нищівну критику, 
як попередній, та про 
можливу перспективу 
приєднання до команди 
УКРОПу розповів народний 
депутат Ігор Гузь.

У моєму виборчому окрузі 
вже створили всі 12 ОТГ. Зали-
шилося кілька населених пунктів, 
що доєднаються до створених 
ОТГ. Це – Березовичі Володимир-
Волинського району, Згорани Лю-
бомльського району та Гряди і Лу-
ковичі Іваничівського району.

Ми створили Асоціацію органів 
місцевого самоврядування «При-
бужжя», куди увійшли всі керівники 
громад і селищна рада Благодатно-
го. Щомісяця зустрічаємося щоразу 
в іншій ОТГ. Під час зустрічей відбу-
вається спілкування, обговорення, 
ми запрошуємо цікавих людей.

Безумовно, проблеми є. В 
Іваничівському районі – це питан-
ня майбутнього ЦРЛ. Мені не дуже 
приємно, коли очільники області – 
то один, то другий – приїжджають 
і кажуть, що це музей. А потім роз-
повідають, що нам потрібно побу-
дувати готель на базі лікарні. Це не 
зовсім правильно.

У Нововолинську виникла чер-
гова екологічна проблема – вироб-
ництво промислової групи «Пан 
Курчак», люди скаржаться на за-
бруднення повітря, збирають мітин-
ги. Щодо Володимира-Волинського, 
то тут актуальне питання станції 
переливання крові та школи-
інтернату. Також це, звичайно, 14-
та ОМБ і зенітно-ракетний полк. 
Серед інших проблем, звичайно, і 
дорожнє покриття, і переоснащен-
ня митних переходів «Ягодин» та 
«Устилуг», адже велика частина моїх 
виборців працює за кордоном та на 
кордоні. Щодо коштів на соціально-
економічний розвиток, які вже чет-
вертий рік надходять в мій округ, 
то ми їх розподіляємо, як масло на 
хліб, тобто намагаємося врахувати 
всі позиції усіх органів місцевого 
самоврядування.

Добудувати шахту №10 ве-
лів сам Бог. У Нововолинську 
найголов нішими є проблеми копа-
лень, які так і не розв’язують. Мі-
ністр уже два з половиною роки на 
посаді і ще жодного разу не прибув 
у Нововолинськ. Щодо добудови 
шахти №10, без сумніву, перспекти-
ва є: у зв’язку з окупацією частини 
Донбасу з’явилася потреба у вугіллі 
марки Г (газоносному). Електро-
станції переходять на таке вугілля, 
наше паливо можна було б туди по-
стачати. Нагадаю, на шахті №10 є 30 

мільйонів тонн покладів цього ву-
гілля, але політичної волі, на жаль, 
немає. Силами області голова ОДА, 
голова облради і народний депутат 
не зможуть зіштовхнути це з мерт-
вої точки – це рівень Президента чи 
Прем’єр-міністра.

Дехто розказує, що Гузь тіль-
ки фестивалями займається, зга-
дуючи «Бандерштат». Але я цими 
напрямками опікувався ще до депу-
татства, а люди, які відвідують фес-
тивалі, задоволені. Особливо це сто-
сується Володимира-Волинського, 
де тривалий час не проводили фес-
тиваль «Володимир». Натомість ми 
створили новий безалкогольний 
фестиваль «Княжий», який пропагує 
історичне минуле. Також уже втретє 
відбудеться фестиваль «Фест лайк» 
у селі Гуща Любомльського району 
(попереднього разу він проходив у 
Згоранах).

Володимир-Волинський має 
ве лику перспективу стати приваб-
ливим для туристів. Щоб зрушити 
це питання, потрібно виконати бага-
то роботи. Наприклад, зараз спільно 
з обласною радою поетапно систем-
но почали розбудову валів. Цього 
року плануємо завершити підготов-
ку документації. Потрібні були знач-
ні кошти, допомогли обласна рада 
та її голова Ігор Палиця. Наступним 
етапом будуть системні розкопки. 

Також у Володимирі є багато церков, 
інших цікавих тем, наприклад, підзе-
мелля в центральній церкві УПЦ КП, 
де можна зробити цікаву історичну 
родзинку для туристів. 

Прикро про це говорити, але 
як мінімум до президентських 
виборів вибори в Луцьку не від-
будуться. Я неодноразово вимагав 
і вимагаю зараз, щоб їх призначили. 
Визнаю відверто, що перспектива 
сумнівна – БПП, Банкова, Адміні-
страція Президента не хочуть цих 
виборів і не дозволять проголосу-
вати у парламенті за дату їх прове-
дення.

Те, що я спостерігаю останні пів-
тора року, – постійна гризня та про-
тиріччя, які мають місце у міськраді, 
поглинають зусилля чиновників, 
депутатів, фракцій і працюють на са-
мознищення. Натомість у нормаль-
ній атмосфері та ситуації ці сили та 
енергія мали б спрямовуватися на 
розвиток, пошук інвестицій, пере-
ймання досвіду європейських міст. 
Чергові спроби відкликати когось із 
депутатів – не вихід, тому що я казав 
і казатиму, що можна поміняти од-
них на других. Ті будуть у владі, а ті 
в опозиції, але ситуація не нормалі-
зується. Єдиний спосіб нормалізації 
ситуації – вибори міського голови 
і депутатського корпусу, тобто всі 
мають оновитися.

Петро Порошенко боїться 
програти у Луцьку. Для нього 
будь-які серйозні місцеві вибо-
ри – це аргумент. Наприклад, «Со-
лідарність» постійно сперечається 
з «Батьківщиною», хто програв на 
рівні ОТГ. Якщо він програє в об-
ласному центрі, то це буде поганим 
сигналом перед президентськими 
виборами. По-друге, ті сили, які 
орієнтуються на Банкову, за моєю 
інформацією, справді не мають по-
тужного кандидата. І це проблема, 
яку треба розв’язувати, – обирати, 
вести перемовини, а не уникати 
цього питання. Ці сили також боять-
ся не лише не виграти вибори місь-
кого голови, а й зменшити присут-
ність своїх союзників у міській раді. 

У парламенті інтереси воли-
нян відстоюють п’ять мажоритар-
ників та один списочник – Юрій 
Савчук. Сергій Мартиняк та Степан 
Івахів –  дуже багаті люди, які за-
лагоджують свої питання, з ними в 
мене нема діалогу. Ми спілкуємося 
з Ігорем Лапіним, іноді виникають 
протиріччя, у нього свій підхід. А з 
Іриною Констанкевич у нас є багато 
спільних тем, адже в неї сільський 
округ і у мене половина округу – 
це села. У принципі, найактивніша 
і найдинамічніша співпраця з нею. 
І це взаємовигідно, адже співпра-
цюють команди, які беруть участь 

у спільних семінарах і переймають 
досвід одне одного.

Я не приховую, що ми плідно і 
стабільно співпрацюємо з Ігорем 
Палицею вже достатньо давно. У 
нас є багато спільних бачень розвит-
ку країни та області. Щодо виступу 
разом з укропівцями, то я писав у 
Facebook: якби вийшли до трибуни 
інші депутати, зокрема волиняни, я, 
без сумніву, виступав би і з ними. Але 
вийшли ті, кого це турбує, хто справ-
ді домагається виборів у Луцьку. На 
дні Любомля 28 травня був присут-
ній голова волинського УКРОПу Вя-
чеслав Рубльов, ми спілкуємося. Не 
думаю, що до закінчення каденції я 
вступатиму в іншу партію, але те, що 
ми співпрацюємо, – це нормально, я 
цього не приховую. На мою думку, 
така співпраця є корисною для моїх 
виборців.

Завжди кажу, що я – народний 
депутат, обраний від свого окру-
гу, і в мене своя голова на плечах. 
Я підписався під поданням про поча-
ток процесу імпічменту Президента, 
хоча насправді це всього-на-всього 
збір підписів за створення тимча-
сової слідчої комісії в парламенті. 
Підписався я і ще один колега з моєї 
фракції Юрій Тимошенко. Багато ко-
лег мене запитують: ти не боїшся? Я 
кажу: якщо ми не боялися Янукови-
ча, чому маю боятися Порошенка? 
Вважаю, що він не має переобрати-
ся і буду робити все можливе, щоб 
цього не сталося.

Так, були спроби Адміністрації 
Президента зробити велику про-
владну мегапартію, об’єднавши 
«Народний фронт» і «Солідар-
ність». Я чітко заявив, що не ввійду 
в таку партію і не хочу бути з Пре-
зидентом в одній політичній силі. 
Тривають розмови про те, що може 
бути якась спільна партія з чинним 
Прем’єр-міністром Володимиром 
Гройсманом. Перед парламентськи-
ми виборами неодмінно будуть мі-
граційні моменти.

Готовий співпрацювати з но-
вим головою ОДА Олександром 
Савченком. Те, що я виступаю про-
ти Порошенка, – це політична час-
тина. А голова ОДА має опікуватися 
економічними питаннями, пошуком 
інвестицій тощо. Ми вже раз зустрі-
чалися. Якщо буде нова потреба 
зустрітися, я готовий приїхати, аби 
розв’язувати питання, чи зустріти-
ся в Києві. До його роботи наразі в 
мене великих зауваг немає. Поди-
вимося, що буде далі. Зараз мають 
бути призначені його заступники. 
Мені поки імпонує те, що Савченко 
не втягується в політичну боротьбу. 
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ВОЛИНСЬКІ КАРТОПЛЯРІ 
ОБ’ЄДНУЮТЬСЯ

пільги СУБСИДІЇ ДЛЯ ТИХ, 
ХТО ЇХ ПОТРЕБУЄ

ПОЛЬЩА ПОТРЕБУЄ 
УКРАЇНСЬКИХ 
РОБОЧИХ РУК  
Польському бізнесу бракує 
українських робітників. Адже 
самі поляки їдуть на заробітки в 
більш щедрі країни. За оцінками 
експертів, наприкінці минулого року 
кількість вільних вакансій у країні 
досягла позначки 118 тис. – удвічі 
більше, ніж роком раніше. Єдиним 
виходом із ситуації, що склалася, 
в уряді вважають залучення 
іноземців, пише Finance.ua.

Із цією метою в Польщі активно об-
говорюють низку нововведень, які до-
зволять суттєво спростити для заробіт-
чан доступ до польського ринку праці, 
насамперед – для українців.

Частина з них спрямована на при-
скорення чинних процедур. Наприк лад, 
введення електронної системи заявок 
на отримання робочих дозволів і по-
слаблення в частині перевірок окре-
мих особливо дефіцитних професій 
на кшталт будівельників і працівників 
IT-сфери. Ці заходи мають запрацювати 
вже на початку наступного року.

Крім того, в уряді активно обгово-
рюють більш фундаментальні ідеї, мета 
яких – змінити статус іноземних робіт-
ників з тимчасового на постійний. Для 
цього в Польщі хочуть значно збільши-
ти термін дії робочого дозволу. Якщо 
зараз українці отримують право працю-
вати сумарно не більш як шість місяців 
у році, то незабаром цей період може 
зрости до 12 місяців.

Друге ноу-хау, яке лобіює польське 
Міністерство праці, – дозволити чоло-
вікові або дружині заробітчанина, який 
вже отримав дозвіл, не подавати заявок 
на роботу в країні. Чи будуть при цьому 
видавати дозволи відразу на сім’ю, чи 
виписуватимуть другому з подружжя 
автоматично, поки незрозуміло. Проект 
активно обговорюють в уряді Польщі 
поряд з іншими ідеями в рамках підго-
товки оновленої міграційної політики 
країни. У нього є і активні прихильники 
в особі того ж Мінпраці, і противники. 
Наприклад, Міністерство внутрішніх 
справ і адміністрації побоюються, що 
нововведення спричинять неконтро-
льований потік мігрантів.

по-сусідськи

  kmu.gov.ua

Із 1 травня в Україні діє нова 
програма житлових субсидій. 
Урядовці запевняють, що вона 

є більш адресною і соціально 
справедливою. Зміни скеровані на 
те, щоб усі, хто справді потребує 
субсидії, ї ї отримали. Однак за 
два місяці в суспільстві з’явилося 
чимало міфів довкола програми 
субсидій. У Кабміні розвінчують 
найбільш поширені. 

Субсидію не дають безробітним. На-
справді безробітні й надалі можуть отримати 
від держави допомогу в сплаті комунальних 
послуг. Для тих, хто не стоїть на обліку в цен-
трі зайнятості, запропоновано два варіанти. 
Перший – чесно декларувати доходи, отри-
мані за кордоном чи в тіньовому секторі 
економіки, та сплачувати страхові внески до 
Пенсійного фонду. Другий – органи соцза-
хисту автоматом рахуватимуть таким людям 
працездатного віку в дохід три прожиткові 
мінімуми – 5286 грн (1762*3), до того ж, треба 
буде сплатити єдиний соціальний внесок за 
три місяці у розмірі, що не менший, ніж міні-
мальний (819*3=2457 грн).

Якщо у складі домогосподарства або в 
складі сім’ї члена домогосподарства є особи, 
що досягли 18-річного віку станом на початок 
періоду, за який враховуються доходи для 
призначення житлової субсидії, в розрахунок 
сукупного доходу такого домогосподарства 
включають середньомісячний дохід таких 
осіб у розмірі:

– половини одного прожиткового мініму-
му, встановленого для працездатних осіб ста-
ном на кінець періоду, за який враховуються 
доходи, – у разі, коли такі особи протягом 
цього періоду перебували на строковій вій-
ськовій службі;

– одного прожиткового мінімуму, встанов-
леного для працездатних осіб станом на кінець 
періоду, за який враховуються доходи, – у разі, 
коли такі особи протягом цього періоду на-
вчалися за денною формою навчання у закла-
дах середньої освіти, професійно-технічних 
навчальних закладах, закладах вищої освіти 
або зареєстровані у службі зайнятості як такі, 
що шукають роботу, і в цей період навчалися в 
центрах професійно-технічної освіти Держав-
ної служби зайнятості;

– одного прожиткового мінімуму, вста-
новленого для працездатних осіб станом на 
кінець періоду, за який враховуються дохо-
ди, – в окремих випадках за рішенням комісії 
у разі, коли такі особи перебувають у склад-
них життєвих обставинах;

– фактично отриманих такими особами 
доходів – у разі, коли вони протягом цього 
періоду отримували хоча б один із таких ви-
дів доходу, як пенсія, стипендія, допомога при 
народженні (усиновленні) дитини, допомога 
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю, допомога із догляду за особами 
з інвалідністю I і II груп внаслідок психічного 
розладу, допомога особам, які не мають пра-
ва на пенсію, та особам з інвалідністю, тимча-
сова державна соціальна допомога особі, що 
не працює, яка досягла загального пенсійного 
віку, але не набула права на пенсійну виплату, 
допомогу з безробіття;

– фактично отриманих такими особами 
доходів – у разі, коли ці доходи протягом цьо-
го періоду отримувала особа, яка станом на 
кінець такого періоду не досягла 18-річного 
віку.

У субсидії відмовляють одномомент-
но особам, що перебували за кордоном 
понад 60 днів. Насправді усна відмова пра-
цівника управління соціального захисту на-
селення – незаконна. 

Згідно із законом «Про звернення грома-
дян» орган соцзахисту зобов’язаний оформи-
ти заяву і декларацію й лише після їх розгляду 
офіційно (письмово) повідомити заявника 
про те, виходить чи не виходить йому субси-
дія.

Сам факт перебування за кордоном не є 
підставою відмовляти у субсидії, якщо люди-
на:

– отримує в Україні пенсію чи інші офіційні 
доходи – стипендію, допомогу при народжен-
ні дитини;

– перебуває на лікуванні, навчанні чи у 
відрядженні;

– декларує в Україні доходи і сплачує ЄСВ.
До останнього випадку належать заробіт-

чани, які мають право задекларувати в Україні 
свої заробітки, сплатити ЄСВ і на основі цього 
отримати субсидію.

Державна фіскальна служба не на-
дає реквізитів для сплати ЄСВ. Насправді 
законом «Про збір та облік єдиного внес-
ку на загальнообов’язкове державне со-

За п’ять місяців цього року українцям 
виплатили субсидій на 553 млн грн, 
інформує «ТСН.ua». Загальна сума 
компенсацій за оплату ЖКП 
скоротилася у 4,5 раза порівняно з 
минулорічним періодом.
За даними Держстату, призначили 
субсидії майже для 900 тис. 
домогосподарств. А середній рівень 
виплат склав 168 грн. Скорочення 
кількості субсидій пов’язане зі зміною 
порядку нарахування компенсацій, 
який набув чинності наприкінці квітня.

ціальне страхування» передбачено право 
на добровільну сплату єдиного внес ку на 
загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування. При цьому фахівці ДФС 
зобов’язані, за зверненням громадян, надати 
їм реквізити для сплати єдиного соціального 
внеску.

Для призначення субсидії ЄСВ має бути 
сплачено не менш ніж за три місяці періоду, 
за які беруть доходи для розрахунку роз-
міру субсидії. Тобто ЄСВ має бути сплаченим 
двічі – для «літньої» субсидії окремо, для «зи-
мової» – окремо. Сплата ЄСВ відображається 
у базі даних ДФС та Пенсійного фонду, цей 
період зараховується громадянам до страхо-
вого стажу.

Доходи офіційно розлученої сім’ї плю-
сують. Насправді, якщо подружжя розлучене 
і не має неповнолітніх дітей, то ні чоловік, ні 
дружина не мають відображати в декларації 
своїх колишніх, які зареєстровані і прожива-
ють окремо. Однак, якщо сім’я розлучена, але 
є неповнолітні діти, в декларації потрібно ві-
добразити маму чи тата дитини (залежно від 
того, з ким вона проживає). 

І звернутися до Комісії з питань призна-
чення житлових субсидій, щоб доходи того з 
батьків, що не зареєстрований та не прожи-
ває разом з дитиною, не включали до сукуп-
ного доходу домогосподарства. Разом із за-
явою треба надати також документ (довідку 
з жеку, сільської/селищної ради), що дитина 
проживає із заявником. 

Не потрібно сплачувати обов’язковий 
платіж, якщо воду чи газ не використову-
вали. Насправді громадяни, яким призна-
чено субсидію для відшкодування витрат 
на оплату житлово-комунальних послуг, із 
1 травня зобов’язані щомісячно сплачува-
ти обов’язкову частку платежу, навіть у разі, 
якщо на особовому рахунку є зекономлена 
субсидія. Водночас субсидіанти й надалі ма-
ють право використовувати зекономлену 
суму субсидії у наступних місяцях на оплату 
послуг, спожитих понад соціальні нормативи. 

Якщо подарувати квартиру дитині, 
субсидії можна позбутися. Якщо громадя-
нин подарував або передав майно у спадок, 
його не позбавляють субсидії. Натомість до-
помогу вже не зможе отримати той, хто отри-
мав такий дарунок чи успадкував, якщо його 
оціночна вартість перевищує 50 тис. грн. 

Однак і тут залишаються винятки, які змо-
жуть опрацювати суто комісії з питань при-
значення житлових субсидій, які працюють 
при органах місцевої влади. Також наявність у 
власності двох житлових приміщень не впли-
ває на право отримання субсидії. Беруть до 
уваги офіційний дохід, який приносить це май-
но. Якщо сім’я придбала квартиру в кредит, то 
при визначені її права на субсидію враховують 
не тільки вартість усієї покупки, але й суму 
першого внеску. Якщо ця сума перевищує 
50 тис. грн, субсидію можуть призначити за 
рішенням комісії на підставі акта обстеження 
матеріально-побутових умов проживання. Ви-
нятком також є і медичні послуги. Якщо люди-
на оплатила операцію і сума перевищує 50 тис. 
грн, це не позбавляє її права на субсидію.

Факт перебування за кордоном не 
є підставою відмовляти у субсидії

Поляки хочуть збільшити термін дії 
робочого дозволу до 12 місяців

ukrpress.info

epochtim
es.de

Луцький район

На Волині створять перший кооператив виробників кар-
топлі. Сільськогосподарський обслуговувальний кооператив 
працюватиме під брендом «Волинська картопля». До його 
складу увійдуть виробники картоплі з Луцького, Локачинсько-
го та Рожищенського районів.

Робоча зустріч сільгоспвиробників області відбулася у се-
лищі Торчин.  Аграрії визначили пріоритетні напрями діяль-
ності майбутнього СОК, обговорили можливості залучення 
інвестиційних коштів. Невдовзі експерти проекту розпочнуть 
працювати над розробкою статуту кооперативу, правил внут-
рішньогосподарської діяльності, бізнес-плану. Головою ініціа-
тивної групи зі створення СОК обрали Анатолія Аршуліка. 

У результаті зустрічі підписали угоду про співпрацю між 
Волинською обласною аграрною дорадчою службою та ініціа-
тивною групою сільгоспвиробників, які вирощують картоплю.

ШАНОВНІ ВОЛИНЯНИ!
ВІТАЮ ВАС ІЗ ВАЖЛИВИМ ДЕРЖАВНИМ 
СВЯТОМ � ДНЕМ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ!

Ухвалення Основного Закону дало українцям можливість ство-
рити розвинуте громадянське суспільство з ідеалами справедливос-
ті та рівності, що їх сповідують усі цивілізовані країни світу. 

Конституція проголошує Україну суверенною і незалежною, де-
мократичною, соціальною, правовою державою, у якій абсолютною 
цінністю є людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторкан-
ність та безпека. 

У цей урочистий день прийміть найщиріші поба-
жання того, щоб принципи демократії, рівності, вер-
ховенства права, задекларовані найбільш вагомим 
державним документом, повністю втілювалися в 
наше повсякденне життя, щоб усі люди в Україні 
відчували себе надійно захищеними Конституцією.

Докладімо разом усіх зусиль для формування 
вільної, справедливої спільноти та побудови 

потужної і заможної держави.

З повагою радник Луцького 
міського голови, керівник фракції 

«УКРОП» у Луцькій міській раді 
Ігор Поліщук

людина, її життя і здоров’яцінцінцінніснісністю тютю є лє лє л
пека. ніснісність ть ть та тата безбезбезппп

У цей урочистий де
жання того, щоб принц
ховенства права, заде
державним документ
наше повсякденне ж
відчували себе надійн

Докладімо разом
вільної, справе

потужної і з

міськ
«У

ІЗ ДНЕМ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ!
Шановні українці! Для кожного з нас День Конститу-

ції України завжди матиме визначальні суть та значення, 
адже 28 червня 1996 року було ухвалено Основний Закон, 
який ознаменував правове народження вільної України. 
За будь-яких умов ми зобов’язані шанувати нашу Консти-
туцію, яка визначає людину, її права та свобо-
ди найвищою цінністю держави. 

Дай, Боже, щоб усі без винятку жителі 
нашої держави стали законослухняними 
громадянами, надійно захищеними бук-
вою Закону. Від щирого серця хочу по-
бажати всім миру, бо тільки тоді в цілісній, 
вільній Україні можливе повноцінне 
утвердження закону, права і спра-
ведливості.

З повагою 
перший заступник 

Луцького міського голови
Григорій Недопад
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Найбільша наша втомленість – від незавершеної роботи. Ерік Хоффер

новація

РОЗМИТНЕННЯ 
ЄВРОБЛЯХ МОЖЕ 
ПОДЕШЕВШАТИ
Верховна Рада значно зменшить 
розмір акцизного податку для 
ввезених до України автомобілів.

Як повідомляє «Економічна правда», 
для цього комітет з питань податкової та 
митної політики вніс до парламенту два 
законопроекти. Базові ставки акцизно-
го податку будуть наступними: для авто 
з бензиновим двигуном – €50, для авто 
на дизелі – €75.

Йдеться саме про базові ставки, до 
яких ще будуть застосовувати коефіці-
єнти. Розмір акцизного податку, який 
треба буде сплатити, дорівнюватиме ба-
зовій ставці, помноженій на коефіцієнт 
двигуна та коефіцієнт віку.

ЯК БУДУТЬ РОЗРАХОВУВАТИ 
КОЕФІЦІЄНТ ДВИГУНА?

Показник об’єму двигуна будуть ді-
лити на 1000. Формула обчислення ма-
тиме такий вигляд: базова ставка х кое-
фіцієнт двигуна х коефіцієнт віку = сума 
акцизного податку.

Приклад розрахунку акцизного по-
датку для авто з бензиновим двигуном:

об’єм двигуна – 2000 см3, рік випуску 
авто – 2012 (повних 5 років);

€50 х 2 (2000 см3/1000) х 5 (років) = 
€500.

Приклад розрахунку акцизного по-
датку для авто з дизельним двигуном:

об’єм двигуна – 1600 см3, рік випуску 
авто – 2007 (повних 10 років);

€75 х 1,6 (1600 см3/1000) х 10 (років) 
= €1200.

Акцизний податок з авто, розрахо-
ваний за запропонованою формулою, 
буде значно меншим за той, що діє сьо-
годні. Різниця в розмірі ставок для різ-
них за об’ємом двигуна автомобілів не 
буде суттєвою. Водночас акцизний по-
даток на старі авто буде вищим за раху-
нок його збільшення на віковий коефі-
цієнт, що стимулюватиме до придбання 
новіших машин.

УКРАЇНЦІ НАВЧИЛИСЯ 
ОБХОДИТИ ОБМЕЖЕННЯ

Понад 40% транспортних засобів 
з польською реєстрацією, що перети-
нають пункти пропуску на українсько-
польському кордоні, належать україн-
ським власникам.

«Україна для захисту свого ринку від 
припливу автомобілів з ЄС ввела високі 
ввізні мита. Однак це не може зупинити 
заповзятливих автовласників, які спів-
власником автомобіля вписують гро-
мадянина Польщі», – повідомляє «Поль-
ське радіо». 

Для реєстрації достатньо надати 
польським органам документ про те, 
що польський громадянин володіє хоча 
б мінімальною часткою авто у розмірі 
1% від вартості транспортного засобу. 
Частка польського «співвласника» при 
цьому становить 100 злотих, з якої не 
сплачують жодних податків.

«Кількість таких авто в Польщі стрім-
ко збільшується. На сьогодні лише в Пе-
ремишльському повіті кожен десятий 
автомобіль має польського та україн-
ського співвласників – 6,6 тис. із 66 тис. 
зареєстрованих авто», – підкреслює ви-
дання.

за кермом відповідальність ХОЧЕШ-НЕ ХОЧЕШ, 
А ПЛАТИТИ АЛІМЕНТИ 
ДОВЕДЕТЬСЯ

gbpi.org

ЗАРПЛАТНА КАРТКА – 
ЛИШЕ ДЛЯ ЗАРПЛАТ

  Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ

У лютому було 
ухвалено зміни 
до закону про 

виконавчі провадження, 
які передбачають 
більш жорстку 
відповідальність 
боржників перед дітьми. 
Якщо заборгованість 
становить понад 
півроку, державний 
виконавець зобов’язаний 
ухвалити постанови 
стосовно боржника про 
обмеження керування 
транспортними засобами, 
обмеження виїзду за 
кордон, користування 
зброєю, у тому числі 
мисливською.

НА ТУРІЙЩИНІ 
СТЯГНУЛИ МАЙЖЕ 
140 ТИСЯЧ 
ЗАБОРГОВАНИХ 
ВИПЛАТ 

Органи ДВС Волині станом на 
30 травня винесли 4098 таких по-
станов. До суду скерували 77 по-
дань про оголошення в розшук 
боржника, 66 з яких задоволено. 
Протягом 2018 року органи ДВС 
у Волинській області стягнули 
37 млн 865 тис. грн на користь ді-
тей, а з застосуванням положень 
цієї статті закону – понад 21 млн. 

Створені виконавчі групи 
виїздять на місце проживання 
боржників з найбільшими за-
боргованостями, перевіряють 
їхній майновий стан. Протягом 
п’яти місяців року державні ви-
конавці провели 2605 перевірок 
майнового стану боржників, у 
1761 випадку встановили від-
сутність майна. Якщо батько не 
має офіційного заробітку, праців-
ники ДВС виявляють майно, що 
належить боржнику. У випадку 
заборгованості терміном понад 
три місяці стягувач має право 
звернутися до правоохоронних 
органів щодо порушення кримі-
нальної справи стосовно борж-
ника. У разі виявлення майна 
його реалізовують, а ці кошти 

йдуть на погашення заборгова-
ності за аліментами.

Серед виконавчих прова-
джень, за якими стягнули най-
більші суми з боржників, – прова-
дження з виконання виконавчого 
листа Турійського районного 
суду, за яким з боржника стягну-
ли 137148 грн, за виконавчими 
листами Луцького міськрайонно-
го суду стягнули з різних борж-
ників від 103164 грн до 79366 грн 
аліментів.

До держбюджету протягом 
поточного року органи ДВС Во-
лині стягнули 11 млн 612 тис. 
грн, у тому числі – 1 млн 16 тис. 
до Пенсійного фонду, 1 млн 
802 тис. адміністративних штра-
фів, 131 тис. податкового боргу, 
197 тис. на виконання рішень за 
позовом прокурорів.

Станом на 15 червня в орга-
нах державної виконавчої служби 
Волині перебувало на виконанні 
10 тисяч рішень щодо стягнення 
аліментів. У бухгалтеріях підпри-

ємств та установ перебувають 
2843 постанови державних ви-
конавців щодо стягнення за-
боргованості з заробітної плати 
таких боржників, повідомив в. о. 
начальника Управління держав-
ної виконавчої служби Головного 
територіального управління юс-
тиції у Волинській області Сергій 
Гураль.

ЗАБУВАЄШ 
УТРИМУВАТИ ДИТИНУ – 
ПЛАТИ ШТРАФ

Так, згідно з 4,4 тис. докумен-
тів, заборгованість сягнула більш 
як три місяці, згідно з понад 
3,9 тис. документів батьки забор-
гували платежі за шість місяців, 
згідно з понад 3,3 тис. документів 
борги накопичилися за рік. Згід-
но з виконавчими документами, 
на 30 травня 143 боржники пе-
ребували в розшуку, 38 – у міс-
цях позбавлення волі. За понад 
2,1 тис. виконавчих документів 
виконання ускладнено у зв’язку 

з відсутністю майна, на яке мож-
на накласти стягнення, або ж 
боржник провадить аморальний 
спосіб життя. За понад 1,6 тис. ви-
конавчих документів заборгова-
ність за аліментами погашено в 
повному обсязі.

Водночас Мін’юст ініціював 
низку нових законопроектів, що 
покликані полегшити виховання 
дітей, які перебувають на утри-
манні. Йдеться про проект зако-
ну щодо посилення соціального 
захисту осіб, які доглядають за 
онкохворими дітьми, хворими на 
ДЦП та цукровий діабет першого 
типу. Проект закону про внесен-
ня змін до Податкового кодексу 
передбачає, що батьки мають 
право на податкову знижку на 
дошкільну, позашкільну, загаль-
ну середню освіту.

Третій законопроект полягає 
у скасуванні дискримінації дітей, 
чий батько є іноземцем. Плану-
ють скасувати оподаткування алі-
ментів від батьків-нерезидентів, 
щоб діти отримували повну суму, 
сплачену на їхнє утримання.

Четвертий законопроект 
стосується посилення відпові-
дальності за несплату аліментів 
щодо створення економічних пе-
редумов для посилення захисту 
права дитини на належне утри-
мання. Пропонують встановити 
мінімально гарантований розмір 
аліментів на рівні 50% прожитко-
вого мінімуму для дитини відпо-
відного віку. Також рекоменду-
ють встановити розмір аліментів 
на рівні 100% прожиткового мі-
німуму для дитини відповідного 
віку. Окрім того, передбачено 
штрафи за несплату аліментів. 
За заборгованість терміном по-
над рік штраф становитиме 20% 
від суми заборгованості, понад 
два роки – 30%, понад три роки – 
50%. Сергій Гураль переконаний, 
що нардепи ухвалять ініційовані 
міністерством законопроекти.

Українцям заборонили 
вільно користуватися 

зарплатними картками, а 
також рахунками, на які 
нараховують стипендії, 
пенсії, виплати на дітей та 
інші соціальні виплати.

Як передає «Корупція.Інфо», 
такі листи по банківській системі 
розіслав Нацбанк. Суть повідом-
лення така: якщо це зарплатна 
або студентська карта, то на неї 
мають надходити тільки зарплата 
або стипендія. І більше нічого ін-
шого. Людина не може там збері-
гати інші свої заощадження (крім 
тих грошей, що надходять від 
роботодавця або ВНЗ) чи корис-
туватися рахунком для грошових 
переказів. 

У нацбанківському документі 
пояснюють: нові обмеження – не 
примха НБУ, а лише виконання 
вимог нової редакції Податко-
вого кодексу. Цим документом 
запроваджено оподаткування 
доходів, отриманих від депози-
тів – 15% від нарахованих бан-
ком відсотків. У поняття «депо-
зити» чиновники вкладають усі 
рахунки – поточні та карткові в 
тому числі. Винятки з нового по-
датку зробили для рахунків, що їх 
використовують для виплат зар-
плат, стипендій, пенсій, виплат на 
дітей та інших соцвиплат. І щоб 
відрізнити ці самі соцвиплати 

від усіх інших транзакцій, банкам 
тепер і буде наказано дотримува-
тися цільового призначення карт. 
«Тепер банки зобов’язані обмежу-
вати суми зарахування коштів 
на банківський рахунок клієнтів 
у розмірі, відповідному до зар-
плати, пенсії чи інших соціальних 
виплат. Оскільки нарахування 
відсотків на соціальні виплати не 
оподатковуються», – прокомен-
тував нововведення головний 
економіст управління організа-
ції бізнесу банку «Національний 
кредит» Кирило Голоденко.

Фінансисти заздалегідь по-
переджають про нові проблеми. 
«Будь-які надходження на раху-

нок, крім зарплат, пенсій і стипен-
дій, фактично заборонені. Люди-
на не зможе отримати переказ за 
номером своєї зарплатної картки 
від третіх осіб. Якщо такий пере-
каз грошей все-таки відбудеться, 
то кошти потраплять на рахунок 
нез’ясованих платежів і розби-
ратися з ними банку доведеться 
в ручному режимі, телефонуючи 
клієнтам. Цілком імовірно, що 
найближчим часом почне вини-
кати безліч проблемних ситуа-
цій», – розповів радник голови 
правління Євробанку Василь Не-
вмержицький.

Людям, які звикли користу-
ватися зарплатними або соціаль-

ними рахунками для переказу 
грошей в інтернеті, поповнення в 
платіжних терміналах або інших 
особистих цілей, рекомендують 
швидше з’явитися в банк і відкри-
ти для цього додаткові рахунки. 
Зазвичай це коштує 100-120 грн. 
Хоча багато фінустанов роблять 
це взагалі безплатно.

Те саме доведеться зробити 
й тим, хто звик брати в борг за 
зарплатними картками. Йдеться 
про овердрафт – випадки, коли 
банк кредитує людині один-два 
оклади (під гарантію робото-
давця) і зараховує ці кошти на 
зарплатну карту. Тепер ці гроші 
почнуть зараховувати на додат-
ковий рахунок: людині дадуть 
можливість перекидати з нього 
гроші на картку і знімати в бан-
коматі. «Не виключаю, що деякі 
банки можуть скористатися си-
туацією і спробують встановити 
комісію за переказ коштів з од-
ного рахунку на інший (переказ 
грошей між рахунками зазвичай 
коштує 0,5-1% суми). Однак у за-
гальній масі фінустанови не ста-
нуть ризикувати репутацією і ло-
яльністю клієнтів», – резюмував 
Невмержицький.

З аліментів батьків-
іноземців планують 
зняти оподаткування 
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Людина не зможе отримати переказ 
від третіх осіб на зарплатну картку 
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Новий закон стимулюватиме 
купувати новіші автівки
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Людина носить лікаря в собі, потрібно тільки вміти допомогти його роботі. Гіппократ

порятунок

для людей

НОВИЙ ЗАКОН 
ПРО ДОНОРСТВО

УЧЕНІ ВИНАЙШЛИ 
ЛІКИ ПРОТИ РАКУ
«Живі ліки» проти 
онкохвороби виробили з клітин 
пацієнтки і вилікували рак 
грудей на останній стадії.

У рамках нової терапії в кров хво-
рої ввели 90 млрд імунних клітин, які 
виробили на основі її власних білих 
кров’яних тілець. Сьогодні в тілі Джуді 
Перкінс немає й сліду ракової пухлини, 
повідомляє Nature.

Історія хвороби Джуді Перкінс 
розпочалаcя у 2015 році. Лікарі зі штату 
Флорида повідомили, що їй залишилося 
жити три місяці, оскільки рак грудей був 
на завершальній, термінальній стадії. 
Метастази швидко поширювалися, на-
приклад, у її печінці були пухлини зав-
більшки з тенісний м’яч.

Команда вчених із Національного 
університету раку в США вирішила вда-
тися до експериментального лікування. 
Пухлини проаналізували на генетично-
му рівні, щоб виявити зміни, які можуть 
зробити рак видимим для імунної сис-
теми.

У пацієнтки виявили 62 генетичні 
аномалії, з яких тільки чотири могли 
стати мішенями для імунної атаки ме-
дичних препаратів. У цей момент її імун-
на система почала атакувати пухлину, 
хоча й програвала боротьбу клітинам 
раку. Вчені виокремили ті білі кров’яні 
тільця, які здатні успішно атакувати рак. 
Їх виростили у величезній кількості у ла-
бораторіях і в кров 49-річної Джуді вве-
ли 90 млрд таких штучно розмножених 
імунних клітин.

Пацієнтка через деякий час після по-
чатку терапії відчула зміни в організмі. 
Вона каже, що спочатку відчула пухлину 
у грудях, а згодом вона зовсім зник ла. 
Після томограми жінці повідомили, що 
вона повністю здорова. Наразі Джуді 
Перкінс веде активний спосіб життя, не-
щодавно понад місяць подорожувала 
Флоридою.

Медики поки обережні у прогнозах 
щодо поширення цієї методики ліку-
вання раку. Така терапія все ще екс-
периментальна і вважається найбільш 
персоналізованою. Щоб упевнитися в 
успішній розробці, вчені хочуть про-
вести масштабніші дослідження, адже 
імунотерапія у лікуванні раку може доб-
ре спрацювати для одних пацієнтів і за-
кінчитися поразкою для інших.

Варто додати, що онкологи Велико-
британії представили свою розробку – 
скринінг-тест, здатний розпізнати 10 ви-
дів раку ще до того, як виявляться перші 
симптоми захворювання. Нову методи-
ку назвали «Святий грааль».

ОНКОДИСПАНСЕР 
ПОТРЕБУЄ ДОБУДОВИ

На Волині збільшується кількість 
онкохворих. Згідно зі спостереження-
ми медиків, щороку занедужують на 2% 
більше людей. 

За словами головного лікаря облас-
ного онкодиспансеру Юрія Малімона, 
треба добудувати хірургічний корпус. 
«Ми піднімали це питання, воно стає де-
далі гострішим. Тієї реанімації, яка зараз 
є, вже не вистачає. На сьогодні є проб-
леми з проведенням операцій, адже по-
тік хворих великий», – інформував Юрій 
Малімон.

Якщо ситуація не зміниться, через 
щорічний приріст хворих вже за п’ять 
років у диспансері бракуватиме місць.

прогрес

тенденція

Поки що нова методика 
вважається експериментальною

17 травня 
Верховна 
Рада ухвалила 

новий закон про 
трансплантацію. 
Документ легалізує 
пересадку органів 
від нерідних донорів і 
дає право людині ще 
за життя «заповісти» 
своє тіло для 
донорства. Що чекає 
на пацієнтів і лікарів, 
роз’яснюють експерти 
Центру громадського 
моніторингу та 
контролю. 

ЧЕРГА ЗА ЖИТТЯМ
За даними МОЗ, в Україні що-

річно проводять 100-140 опера-
цій із пересадки органів, левова 
частка з яких припадає на транс-
плантацію нирок. За підрахунка-
ми медиків, це 4% від потреби, 
адже щорічно на нову нирку очі-
кує майже 2500 пацієнтів. Голов-
на перешкода – у неможливості 
брати біологічний матеріал в не-
рідного донора.

«Сьогодні у розвинених кра-
їнах трансплантація органів є 
стандартом лікування за бага-
тьох захворювань нирок, серця, 
печінки, легенів, кишківника 
тощо. Наприклад, у 2016 році в 
США було проведено 33611 ор-
ганних трансплантацій, тоді як 
в Україні – лише 126, з них 119 – 
трансплантації нирки, 5 – печінки 
та 1 – легенів», – такі цифри наво-
дить заступник міністра охоро-
ни здоров’я Олександр Лінчев-
ський.

Ситуація з пересадкою серця 
ще складніша: першу таку опера-
цію в Україні провели у 2001 році, 
відтоді їх було зроблено менш як 
10. А два роки тому столичні лі-
карі вживили людині механічне 
серце, щоб пацієнт міг дожити 
до повноцінної пересадки. Якби 
не прогалини в законодавстві, 
він міг би отримати серце від 
померлої людини. Але посмерт-
не донорство в Україні майже 
не проводять, оскільки швидко 
отримати згоду на вилучення ор-
ганів у родичів загиблого вкрай 
важко. 

«На сьогодні є закон «Про 
трансплантацію» 1999 року, який 
передбачає презумпцію незгоди. 
Тобто будь-який українець сьо-
годні не може віддати якісь роз-
порядження щодо своїх органів 
при житті. Немає такого механіз-
му. Наші рідні мають після нашої 
смерті віддавати якісь розпоря-
дження», – пояснює генераль-
ний директор Інституту серця, 
заслужений лікар України Борис 
Тодуров.

Тож шанс на нове життя в 
Україні сьогодні отримує обме-

Донорів та хворих почнуть реєструвати з 1 жовтня 

Луцьк

На капітальний ремонт 
приміщень Волинської обласної 

інфекційної лікарні спрямують 
майже 43 млн грн. 

Медзаклад планує укласти договір із ПрАТ 
«Луцьксантехмонтаж №536» щодо виконан-
ня запланованих робіт. Капітальний ремонт 
і реставрацію приміщень підприємство має 
здійснити до 30 червня 2019 року. 

Капітальний ремонт лікарні включатиме 
будівельні роботи в харчоблоці, приймаль-
ному відділенні, реанімації, підвальних при-
міщеннях, ізоляторах, дитячому відділенні, 
стерилізаційному відділенні, адміністратив-
ному блоці, баклабораторії тощо. Йдеться 
про сантехнічні роботи, заміну комунікацій-

ІНФЕКЦІЙНУ ЛІКАРНЮ 
КАПІТАЛЬНО ВІДРЕМОНТУЮТЬ

volynnew
s.com

Усі роботи проведуть до 
30 червня 2019 року

них мереж, облаштування протипожежної 
сигналізації, системи телефонізації, монтаж 
устаткування, забезпечення силового елек-
трообладнання, електроосвітлення тощо. 

Передбачено, що підрядник гарантува-
тиме якість закінчених робіт та змонтованих 
конструкцій протягом 10 років від моменту 
здачі об’єкта в експлуатацію. Окрім того, у 
випадку виявлення дефектів чи недоробок 
підрядник зобов’язаний їх усувати за власний 
рахунок. 

Нагадаємо, 20 млн грн на ремонт інфекцій-
ної лікарні Волинь отримає завдяки домовле-
ності голови облради Ігоря Палиці з очільни-
ком уряду Володимиром Гройсманом. 

жена кількість важкохворих паці-
єнтів. Ще кілька сотень українців 
щороку вирушають в іноземні 
клініки за рахунок бюджету в 
рамках державної програми «Лі-
кування громадян України за 
кордоном». У 2017 році влада 
виділила на неї рекордну суму – 
628,3 млн грн. За ці кошти було 
проліковано 226 осіб, 217 з яких 
нарешті одержали довгоочіку-
вані органи. Це максимальна 
кількість людей за весь час існу-
вання програми, втім, порівняно 
з потребою, – крапля в морі. Інші 
хворі змушені самотужки збира-
ти сотні тисяч доларів на закор-
донне лікування або сподіватися 
на волонтерів та благодійні орга-
нізації. 

ОДИН ВРЯТУЄ 
ВІСЬМОХ

Зрушити ситуацію з місця 
покликаний новий закон про 
трансплантацію, який Верховна 
Рада ухвалила після трьох років 
громадських обговорень та роз-
глядів у комітетах. Якщо раніше 
донором міг виступати лише ро-
дич, то з 1 січня 2019 року дозво-
ляється проводити транспланта-
цію від нерідного донора. Ним 
може стати людина з родини ін-
шого пацієнта, який також чекає 
на операцію та потребує нового 
органа. Це так зване «перехресне 
донорство». У Європі, наприклад, 
в Нідерландах, така практика 

дуже поширена. Зараз її плану-
ють впровадити в Білорусі, куди 
вже не перший рік їздять україн-
ці на операції з пересадки.

«Наприклад, у двох сім’ях є 
реципієнти, яким групи крові до-
норів зі своїх сімей не підходять, 
а групи крові донорів із іншої 
сім’ї підходять. Так вони можуть 
обмінятися донорами, – пояс-
нює експерт з медичного права, 
юрист Алла Пустовіт. – Потен-
ційні можливості родинного до-
норства вкрай обмежені. Тому 
треба розвивати і розширювати 
можливості саме перехресного 
донорства». 

Порядок його застосування 
невдовзі має затвердити Кабінет 
Міністрів. А щоб уникнути зло-
вживань, українські законодавці 
прописали перелік тих, хто не 
може виступити у цій ролі. До них 
належать вагітні жінки, ув’язнені, 
нелегальні мігранти або особи 
без громадянства, люди з тяж-
кими психічними розладами, а 
також ті, хто раніше вже віддав 
орган або його частину. 

Також закон вдосконалив 
механізм забору біологічних ма-
теріалів від померлих громадян. 
Тепер це можливо за умови їх-
ньої письмової згоди, яку вони 
дали за життя. При цьому людина 
має право відкликати свою згоду, 
написавши відповідну заяву.

«Одна померла людина може 
врятувати вісім життів, надавши 

naviny.by
своє серце, легені, дві нирки, 
печінку, яку теж можна поділити 
між двома реципієнтами, під-
шлункову залозу, кишківник, ро-
гівку ока. Це навіть більше, ніж 
вісім життів», – розповідає Борис 
Тодуров. 

Якщо особа жодним чином 
не врегулювала це питання за 
життя, то долю її органів вирі-
шуватимуть близькі родичі. Щоб 
захистити вразливі категорії лю-
дей, закон забороняє вилучати 
матеріали у померлих за низки 
умов. 

ЩО ДАЛІ?
МОЗ планує розпочати ство-

рення офіційного державного 
реєстру хворих та донорів з 
1 жовтня 2018 року.

«Буде запущено Єдину дер-
жавну інформаційну систему, в 
якій зберігатимуться дані реци-
пієнтів, що потребують транс-
плантації, та потенційних доно-
рів – тих, хто дав письмову згоду 
на посмертне вилучення органів. 
Ця система в автоматичному ре-
жимі визначатиме імунологічно 
сумісних донора та пацієнта, й у 
випадку смерті донора проводи-
тимуть операцію», – пояснює го-
лова комітету з питань охорони 
здоров’я ВРУ Ольга Богомолець. 

За словами президента Все-
української ради захисту прав 
та безпеки пацієнтів Віктора 
Сердюка, щоб новий механізм 
трансплантації запрацював, по-
трібно забезпечити реанімаційні 
відділення спеціальною апара-
турою, яка може діагностувати 
смерть мозку. На сьогодні дуже 
небагато реанімацій мають таке 
обладнання. 

Наступним важливим кро-
ком має стати розвиток системи 
трансплант-координаторів. Це 
лікарі, які розмовлятимуть з ро-
дичами, контролюватимуть ви-
лучення та перевезення біологіч-
них матеріалів і працюватимуть 
з базами донорів та реципієнтів. 
Ухвалений закон дає старт фор-
муванню цієї системи в Україні. 

А щоб підготувати медичні 
центри та людей до масового 
впровадження закону, кілька мі-
сяців тому МОЗ запустило пілот-
ний проект із пересадки нирок 
від померлих осіб у Києві, Запо-
ріжжі, Харкові, Дніпрі, Львові та 
Одесі. Кілька тисяч українців, 
які змушені щотижнево прохо-
дити процедуру гемодіалізу та 
прив’язані до лікарень, отриму-
ють шанс на нове повноцінне 
життя.

ukraine-live.com



ПОРАДИ8 www.volynnews.com

www.volynnews.com
Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й Морозиво таке вишукане… Шкода, що воно не заборонене законом. Вольтер

№ 25 (124)  28 червня 2018 року

на часі

щедра грядка

смакота

Страви з кабачків смачні та корисні

ЩО ПОКЛАСТИ В АПТЕЧКУ МАНДРІВНИКІВ 

ФІТОФТОРА АКТИВІЗУЄТЬСЯ У ПЕРІОД ДОЩІВ

ДИВО-ОВОЧ КАБАЧОК ЗЕЛЕНІ ГОРІХИ – 
УНІКАЛЬНІ ЛІКИ
У зелених 

незрілих 
плодах 
волоського 
горіха вітаміну С 
вшестеро більше, 
ніж у ягодах 
смородини, і 
вдев'ятеро – ніж 
у шипшині. Кислоти, які є в молодих 
горіхах, сприятливо впливають на 
серцево-судинну систему, знижують 
ризик захворювання на ішемію. А ще 
горіхові ядра посилюють чоловічу 
потенцію.

До речі, у горісі лікувальними є не тіль-
ки ядра, а й листя, зовнішня зелена шкара-
лупа, внутрішні перетинки. Листя і зелена 
шкаралупа містять дубильні речовини, 
ефірні олії, вітамін С, а внутрішні перетин-
ки – йодисті сполуки.

Якщо проблеми зі шлунком: при про-
носі треба вибрати з горіха внутрішні пе-
ретинки, розтерти в ступці або змолоти на 
млинку для кави. Залити 1 ст. ложку пере-
тинок 1 скл. горілки, настояти тиждень у 
темному місці. Процідити і вживати по 5-6 
крапель тричі на день. З другого дня кіль-
кість крапель можна зменшити. Цей засіб 
є дуже сильним, передозування його може 
спричинити закрепи.

Для дітей: при аденоїдах залити 1 ст. 
ложку подрібненої зеленої шкаралупи 
1 скл. води, закип'ятити й настояти годину. 
Закапувати в ніс по 6-8 крапель 3-4 рази на 
день. Курс лікування – 20 днів.

Листя не викидайте: воно має проти-
мікробну дію, настоєм із нього лікують 
гнійники. 2 ст. ложки подрібненого лис-
тя заливають 1 скл. окропу і протирають 
проб лемні ділянки шкіри.

При запаленні лімфатичних вузлів сві-
же листя волоського горіха можна при-
кладати до запалених лімфатичних вузлів, 
зверху наклавши теплу пов'язку.

згодиться

sim
ya.com

Кабачки – не лише 
смачні овочі, а й 
справжні ліки з 

грядки. Крім того, що 
вони містять багато 
калію, в кабачках є 
натрій, кальцій, фосфор, 
мідь, залізо, набір 
органічних кислот, 
вітаміни С, В1, В2.

Споживаючи кабачки, мож-
на позбутися зайвих кілограмів. 
Адже в 100 г свіжих овочів лише 
27 ккал. Вони прекрасно засвою-
ються й чудово підходять до всіх 
дієт. До того ж, хімічний склад ка-
бачка робить його доступним для 
діабетиків.

Застосовують цей овоч і в 
косметології – маски з порізаних 
кабачків прекрасно пом’якшують, 
тонізують та живлять шкіру. 
М’якоть захищає її від дочасного 
старіння та покращує мікроцир-
куляцію кровоносних судин. А ще 
це прекрасний захист від ультра-
фіолетового проміння.

З кабачків готують купу страв. 
Їх можна тушкувати, смажити, 
фарширувати, маринувати. І, звіс-
но, консервувати.

КАБАЧКИ З ЧАСНИКОМ
• 5 кг кабачків  • 400 мл оцту
• по 200 г цукру й олії 
• 4 ст. ложки томатної пасти 
• 1 скл. подрібненого часнику 

Кабачки порізати кубиками, 
перекласти в миску, додати цукор, 
томатну пасту, часник, оцет і олію. 
Ретельно вимішати й поставити 

під гніт на ніч. Вранці проварити 
30 хвилин після закипання, роз-
класти в стерилізовані банки і 
закатати.

КАБАЧКИ МАРИНОВАНІ
• кабачки • зелень кропу 
• часник • лавровий лист 
• духмяний перець горошком

Маринад на 1 л води: 100 г 
оцту, 3 ст. ложки цукру, 2 ст. лож-
ки солі.

Кабачки порізати кружаль-
цями завтовшки до 3 см. На дно 
банки покласти вер-
шечки кропу, 4 зубці 
часнику, 2 лаврові 
листки, 4 горошини 
перцю, потім ка-
бачки.

Зварити ма-
ринад: заки п’я-
ти ти воду з сіллю 
та цукром, додати 
оцет. Залити мари-

надом кабачки, стерилізувати 
літрові банки 15 хв.

САЛАТ ІЗ МАЙОНЕЗОМ
• 0,5 кг цибулі • 0,5 кг моркви 
• 0,5 кг перцю • 1 кг помідорів
• 0,5 кг кабачків • 200 г олії
• 0,5 л майонезу • 30 г оцту
• 1 ст. ложка солі • перець
• 1 ст. ложка цукру 

Цибулю порізати кільцями, 
тушкувати в 100 г олії. Моркву на-
терти і тушкувати в 100 г олії. Пе-

рець порізати соломкою, 
помідори – скибочками, 
кабачки – кружальця-

ми. Трохи посоли-
ти, щоб пустили 
сік, процідити. 

Додати майонез, 
цукор, сіль, оцет, 
перець. Виклас-

ти в банки. Сте-
рилізувати півліт-

рові банки 1,5 год.

КАБАЧКИ 
З ТОМАТНИМ СОУСОМ
• 2,5 л води • 200 г олії
• 0,5 л томатного соусу 
• 300 г оцту • 400 г цукру 
• 4 ст. ложки солі

На дно банки викласти кріп, 
петрушку, перець горошком, 
лавровий лист. Щільно вкласти 
нарізані кружальцями кабачки в 
банку. Залити сиропом. Стерилі-
зувати 15-20 хв.

КАБАЧКОВА ІКРА 
З «МІВІНОЮ»

6 кг кабачків і 1 кг цибулі 
змолоти на м’ясорубці. Натер-
ти 5-6 великих морквин. Все це 
варити 1,5 год. Потім додати дві 
пачки майонезу, пачку курячої 
приправи «Мівіна», півлітрову 
банку пасти «33 помідори», 200 г 
цукру, 200 г олії.

Варити 45 хв. Потім дода-
ти головку часнику і 1 ч. ложку 
лимонної кислоти. Варити ще 
5-10 хв. Виходить 5,5 л.

АДЖИКА З КАБАЧКІВ
• 4 кг кабачків перекрутити 
на м’ясорубці  • 80 г оцту
• 100 г олії 
• 2,5 ст. ложки солі 
• 170 г томатної пасти

Тушкувати протягом 2 год. 
Наприкінці додати 120 г часни-
ку (почавленого) і 0,5 ст. ложки 
червоного меленого перцю. 
Розлити в банки і закатати.
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Стартував сезон відпусток. 
Українці вирушають у 

довгоочікувані подорожі – хтось до 
моря, хтось у гори, а хтось на дачу. 
Хай який відпочинок ви оберете, 
в будь-якому разі знадобиться 
дорожня аптечка. Фахівці 
склали перелік найнеобхідніших 
медикаментів, які стануть у пригоді 
в будь-якій подорожі.

Таблетки проти захитування. Вони 
можуть допомогти ще в дорозі до місця 
призначення. Якщо вас закачує у транспор-
ті, то ці ліки вам украй потрібні, а якщо та-
ких випадків не було, то можна взяти про 
всяк випадок. Обов’язково варто мати їх 
при собі, якщо подорожуєте з дитиною.

Набір лейкопластирів. Усі натирали 
ноги й мали мозолі. Їх можна отримати на-
віть у капцях або в’єтнамках. Дрібні подря-
пини і порізи також часте явище на відпо-
чинку й не тільки. Пластир захистить від 
інфекцій дрібні ранки і допоможе їм швид-
ше затягнутися. Лейкопластир – голов ний 
елемент аптечки на будь-якому відпочин-
ку.

Препарати для поповнення рідини 
та електролітів в організмі. Вони можуть 
знадобитися при діареї і запобігти зневод-
ненню.

Сонцезахисний крем. Улітку згоріти 

можна скрізь. Тому крем треба брати широ-
кого спектру дії, з максимальним фактором 
захисту і водостійкий.

Знеболювальні і жарознижувальні за-
соби. Головний біль і температура можуть 
з’явитися від перепадів тиску, зміни часових 
поясів, клімату тощо. До таких ситуацій по-
трібно бути готовим завжди і покласти в ап-
течку ібупрофен, аспірин або парацетамол.

Протизапальні препарати. До таких на-
лежить мефенамінова кислота, яка має жа-
рознижувальні та анальгетичні властивості.

Антисептики. Їх варто брати, якщо ви по-
дорожуєте в місця, де немає можливості про-
мити рану чистою водою.

Протигерпетична мазь. Під впливом 

ультрафіолетових променів герпес може ви-
никнути у будь-якої людини, тому мазь треба 
покласти в аптечку.

Сорбенти. На відпочинку це важливий 
препарат, адже саме в цей час люди почина-
ють вживати багато їжі й алкоголю. Сорбенти 
допоможуть пережити ці непрості для орга-
нізму моменти.

Антигістамінні засоби. Ці ліки потрібні, 
якщо ви страждаєте на алергію. Покладіть їх 
в дорожню аптечку, навіть якщо вважаєте, що 
у вас немає алергії: у новій обстановці вона 
може виявитися.

Ферменти. Вони покращують травлення і 
перетравлення білків, вуглеводів та жирів.

Репеленти. Вони захистять від комарів, 
кліщів та інших комах.

Стерильний бинт. Обов’язковий інвентар 
під час подорожей, який допоможе зупинити 
кровотечу й захистить рану від потрапляння 
інфекцій.

Протидіарейні засоби. Їх можна застосо-
вувати тільки дорослим, а також у разі, якщо 
температура тіла нижча за 380.

Вміст аптечки залежить від ваших хроніч-
них захворювань і того, куди ви їдете. Якщо 
це розвинена країна з доступною медичною 
допомогою, то список можна скоротити. Та-
кож до початку подорожі треба зробити щеп-
лення за рекомендаціями лікаря і придбати 
медичну страховку.

Найнебезпечніша 
пора, коли фітофтора 

швидко поширюється 
і атакує томати, – 
період затяжних дощів. 
Температура повітря 
знижується, вологість 
підвищується, грибок 
починає активно діяти, 
вражаючи помідорні кущі. 
Щоб знизити ризик хвороб, 
потрібно: 

• витримувати інтервали між 
рослинами, не загущуючи поса-
док;

• мульчувати грядки, най-
краще – заледве зіпрілим сіном, 
оскільки в прілій траві живе 
гриб-антагоніст збудника фіто-
фтори;

• проводити регулярні об-
прискування фунгіцидом, бо на-
віть якщо рослини не хворіють, із 
вітром спори фітофтори можуть 
безперешкодно переноситися з 

ділянки сусіда. Найкращий інтер-
вал – раз на два тижні. У період 
дощів – 1-2 рази на тиждень. Об-
прискування проводити рано-
вранці або пізно ввечері, щоби 
крапельки води, які залишилися 
на листі, не призвели до соняч-
них опіків. Крім рослин, добре 
обробити землю під кущами; 

• обривати нижнє листя, що 
торкається землі. Робити це 
слід поступово, оскільки рясне 
одноразове обривання може 

ослабити рослину і спричинити 
хворобу; 

• поливати рослини під ко-
рінь або ж у сусідню лунку.

Не лінуйтеся робити профі-
лактику фітофтори – і вона ми-
натиме ваші томати.

m
ed.vesti.ru

kvitkainfo.com

,

ГОРІХІВКА
Зірвати зелені горіхи, які ще можна 
різати ножем. Цією настоянкою 
лікують проноси, болі в шлунку, 
змащують рани і виразки.

• 10 зелених горіхів • 100 г цукру 
• 1 л самогонки

Волоські зелені горіхи дрібно по-
краяти, скласти до слоїка та засипати 
цукром. Поставити на підвіконні на сон-
ці. Тримати там доти, доки вони пустять 
сік, час до часу струшуючи. Тоді залити 
самогоном і тримати в темному місці ще 
місяць. Після того профільтрувати, пе-
релити в пляшку, закоркувати.

Щоб не нищити молодих горіхів, їх 
можна позривати з гілок, які наламав 
буревій. До настою додають кілька гвоз-
дичок і корицю – для аромату.

У дорогу беруть ліки 
проти хронічних хвороб
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ВІВТОРОК 3 липня
06.00, 09.45 М/с «Чорний 

Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 
21.00, 03.00 Новини

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

09.30, 14.20, 15.10, 20.20, 
23.45, 02.00 Погода

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

змін – Китайські традиції 
і сучасне життя»

12.00 Д/ц «Смаки Культур»
13.10 :РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак 

українською
13.55, 02.05 Складна 

розмова
14.30 :Радіо. День
15.30 Т/с «Гранд готель»
16.50, 22.40 Т/с «За 

службовим обов’язком»
18.00, 00.15 Інформаційна 

година
19.00 Перший на селі
19.25 Д/с «Африка. 

Небезпечна реальність»
20.30 Наші гроші
21.25 Новини. Спорт
21.40 Д/с «Як працюють 

міста»
23.50, 04.05 #KіноWALL
01.10 Світло
02.30 До справи
04.30 Фольк-music

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
04.10 Абзац
05.50 Т/с «Кобра»
07.49, 08.59 Kids Time
07.50 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»
09.00, 17.00 Кохання на 

виживання 16+
11.00 Пацанки: Нове 

життя 16+
19.00 Х/ф «Друзі по 

сексу»
21.00 Х/ф «Хлопці будуть 

в захваті»
23.00 Від пацанки до 

панянки 16+

НОВИЙ КАНАЛ
05.20, 15.25 Містичні 

історії з Павлом 
Костіциним 16+

07.15 За живе! 16+
09.55 Національне талант-

шоу «Танцюють всі!»
13.15 Битва екстрасенсів. 

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

екстрасенси 16+
22.45 Х/ф «Я не 

повернусь»

СТБ
07.40 «TiBi Абетка»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.15, 01.40 «Орел і 

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

Решка. Ювілейний 2»
13.00 «Орел і Решка. Рай 

та пекло»
14.00 «Орел і Решка. 

Курортний сезон»
16.00, 23.50 «Орел і 

Решка»
21.00 «Орел і Решка. Рай 

та пекло 2»
22.00 «Вірю не Вірю»
02.25 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 03.20 
Сьогодні

09.30, 04.10 Зірковий шлях
10.30, 04.40 Реальна 

містика
12.30 Т/с «Черговий 

лікар- 2»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Одеса-мама»
23.30, 02.00 Т/с «CSI. 

Місце злочину»
01.30 Телемагазин

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

катаклізми
09.20, 16.50 Пригоди 

Остіна Стівенса
10.20 Невідомий океан
11.10 Місця сили
12.00, 03.00 Прихована 

реальність
13.00 Скептик
15.00, 21.40 Річкові 

монстри
16.00, 20.50 Скарби зі 

сховищ
17.50 Секретні території
19.40, 00.30 Речовий 

доказ
23.30 Гнів небес
01.20 Містична Україна

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.45 «Сім’я»
12.20 «Одруження 

наосліп»
14.20, 15.40 «Міняю 

жінку»
17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»
19.20 «Секретні 

матеріали»
20.15, 21.15 Т/с «Життя 

після життя»
22.10, 01.00 Х/ф 

«Екіпаж»

1+1

06.00 «Мультфільм»
06.15, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.15 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.10, 12.25 Т/с «Доярка з 
Хацапетівки 3»

13.20, 14.20, 15.20 
«Речдок»

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

19.00 «Велика Гра»
20.00, 02.00, 05.15 

«Подробиці»
23.50 Т/с «Наліт 3»
02.40 «Орел і Решка. 

Шопінг»
04.00 «Стосується 

кожного»

ІНТЕР

05.35, 20.20 Громадянська 
оборона

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

новини
10.10 Багач-Бідняк. 

Реаліті-шоу
11.10 Антизомбі
12.10, 13.25 Х/ф «Чому я?»
14.40 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
15.10, 16.20, 21.30 Т/с 

«Майор і магія»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
23.40 Х/ф «Життя за 

брата»
01.40 Т/с «Морська 

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

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 Місто
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 01.00 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
00.00 Т/с «Помста»
02.00 БарДак
05.50 Корисні підказки

ТЕТ
07.00, 07.35, 08.05, 08.35 

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

17.00, 19.00 Новини
09.00 Серіал «Яструб та 

голубка»
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 «Августин 

Волошин. Метеорит 
незалежності – над 
Срібною землею»

18.31 Д/с «Незвичайні 
культури»

19.46 Д/с «Неповторна 
природа»

20.10 Д/с «Таємниці 
підводного світу»

20.36 Погода
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 «Ієсодо»
10.00 Т/c «Справа Дойла»
10.45, 18.30, 19.05, 20.50, 

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

покоївка»
13.30 Все про спорт. 

Повтор

АВЕРС 14.15 Джем
15.00 Глобал 3000
15.30 Уроки тітоньки Сови
15.35 М/с «Ієсодо»
16.00 Княжий 2018
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 Євромакс
01.00 Княжий 2018
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
03.00 Т/c «Справа Дойла»
04.00 Дзеркало історії
05.00 Обережно, діти!
05.30 Собор на крові

06.00 Мультфільми
08.00, 03.40 «Облом.UA.»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений 

світ»
12.55, 02.50 «Нове 

2+2 Шалене відео по-
українськи»

15.15 Х/ф «Великий 
переполох у малому 
Китаї»

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

21.40, 23.15 Т/с «Касл-3»
01.05 Х/ф «Атака 

титанів» Фільм «Атака титанів»

01:05

geekcity.ru

06.00, 09.50 М/с «Чорний 
Джек»

06.30, 10.15 Хто в домі 
хазяїн?

06.50 Д/ц «Спільноти 
тварин»

07.45, 09.30, 11.50, 15.10, 
23.45, 02.00 Погода

07.50, 05.35 Д/ц «Гордість 
світу»

08.40 Д/ц «Неповторна 
природа»

09.35 М/с «Гон»
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ц «Часи змін – 

Китайські традиції і 
сучасне життя»

12.00 Д/ц «Смаки Культур»
12.50, 15.20 Лайфхак 

українською
13.05 Розсекречена історія
14.00 Перша шпальта
14.30 :Радіо. День
15.00, 21.00, 03.00 Новини
15.30 Т/с «Гранд готель»
16.50, 22.40 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 «Як працюють 

міста»
23.50, 04.05 #МузLove
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 «Сім’я»
12.50 «Одруження 

наосліп»
14.20, 15.35 «Міняю 

жінку»
17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»
19.20, 05.25 «Секретні 

матеріали»
20.15, 21.15 Т/с «Життя 

після життя»
22.15 «Гроші 2018»
23.30, 01.30 Х/ф «Рубі 

Спаркс»

06.00 «Мультфільм»
06.10 Д/п «Слідство вели... 

з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.15 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 

з Інтером»
10.00, 12.25 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки 3»
13.30 Х/ф «Карусель»
15.00 «Чекай мене. 

Україна»
16.50, 20.50 «Чемпіонат 

світу з футболу FIFA 
2018» 1/8 фіналу

19.00 «Велика Гра»
20.00, 01.55 «Подробиці»
23.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
23.50 Т/с «Наліт 3»
02.35 «Орел і Решка. 

Шопінг»
03.45 «Код доступу»

05.10, 04.10 Скарб нації
05.20, 04.20 Еврика!
05.35, 19.20 Надзвичайні 

новини
06.30 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.15 Антизомбі
11.20, 13.20 Секретний 

фронт. Дайджест
14.00, 16.20 Х/ф 

«Володар перснів-3: 
Поверненння короля»

18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Багач-Бідняк 
21.30 Т/с «Майор і магія»
22.40 Свобода слова
00.55 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
01.45 Х/ф «Принцеса на 

бобах»

06.00 Байдиківка
09.45 М/ф «Школа 

монстрів: Електрично»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 01.00 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
00.00 Т/с «Помста»
02.00 БарДак

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

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

09.00 Д/ф «Сонар»
13.40, 19.20 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 «Містерія Марії 

Приймаченко»
17.36 Д/ф «Чесно жити і 

чесно померти. Ігуменя 
Йосифа Вітер»

18.31 Д/с «Незвичайні 
культури»

19.46 «Енеїда»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

05.55, 15.25 Містичні 
історії з Павлом 
Костіциним 16+

07.50 За живе! 16+
09.00 Х/ф «Уроки 

зваблювання»
11.00 Х/ф «Рік Золотої 

рибки»
13.10 Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Х/ф «Провідниця»
20.00 Хата на тата 12+
22.45 Х/ф «Я не 

повернусь»

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

Шопінг»
10.10 Т/с «Дикий ангел»
12.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
13.00, 21.00 «Орел і 

Решка. Рай та пекло»
14.00 «Орел і Решка. 

Курортний сезон»
16.00, 02.00 «Орел і 

Решка»
20.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний 2»
22.00 «Вірю не Вірю»
23.00 Х/ф «Траса 60»
01.10 «Бійцівський клуб»
02.45 «Нічне життя»

03.00, 01.30 Зона ночі
04.50 Абзац
06.50, 23.30 Т/с «Кобра»
08.49, 10.39 Kids Time
08.50 М/ф «Монстри на 

канікулах»
10.40 Х/ф «Зоряні війни: 

Атака клонів»
13.30 Х/ф «Зоряні війни: 

Помста сітхів»
16.20 Х/ф «Зоряна 

брама»
19.00 Ревізор
21.10 Страсті за ревізором
01.30 Служба розшуку 

дітей

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

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

09.30, 05.00 Зірковий шлях
10.30, 05.30 Реальна 

містика
12.30 Т/с «Черговий 

лікар- 2»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Одеса-мама»
23.30 Х/ф «Цар 

скорпіонів 4: 
Втрачений трон»

01.35 Профілактика

06.00 Бандитська Одеса
07.20, 14.00 Правда життя
08.20, 22.30 Земні 

катаклізми
09.20, 16.50 Пригоди 

Остіна Стівенса
10.20 Невідомий океан
11.10 Місця сили
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
23.30 Гнів небес
00.20 Втеча з замку Колдіц
04.20 Гордість України

ПОНЕДІЛОК 2 липняUA: 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 «Ієсодо»
10.00, 19.15, 03.00 Т/с 

«Справа Дойла»
10.45, 18.30, 19.05, 20.00, 

03.45 Як це було
11.00, 17.00 Знай більше!

АВЕРС 12.00, 22.00 Т/с «Пані 
покоївка»

13.30 Євромакс
14.00 Джем
15.00 У фокусі Європа
15.30 Уроки тітоньки Сови
15.35 М/с «Ієсодо»
16.00 Княжий – 2018
18.00 На Часі 18:00
18.45, 21.30, 00.00, 02.30 

Новини «На Часі»
19.00 Вголос
20.10 Все про спорт
21.00 На Часі 21.00
23.30 На Часі 18:00. 

Повтор
00.30 Княжий – 2018
01.30 Глобал 3000
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
04.00 Дзеркало історії
05.00 Обережно, діти!
05.30 Собор на крові

08.00, 02.30 «Нове 
Шалене відео по-
українськи»

10.25 Т/с «Опер за 
викликом »

14.05 Х/ф «Місія на 
Марс»

16.15 Х/ф «Меч 

2+2 дракона»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАІ»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за 

викликом-2»
21.40 Т/с «Касл-3»
23.15 Х/ф «Чужі проти 

Хижака-2»
01.05 Х/ф «Акуляче 

торнадо: Серце акули»
03.20 «Облом.UA.»

НТН

06.55 Х/ф «Вінчання зі 
смертю»

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

особливих прикмет»
10.55 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

03.10 «Свідок»
12.50, 20.10 «Щоденник 

чемпіонату світу з 
футболу FIFA 2018»

13.20, 03.45 «Речовий 
доказ»

15.10, 16.50, 19.30 
«Легенди карного 
розшуку»

20.40, 01.00 Т/с 
«Криміналіст»

22.45, 23.45 Т/с «Кулагін та 
партнери»

03.40 «Випадковий 
свідок»

04.40 «Правда життя. 
Професії»

НТН

05.30 Х/ф «В’язні 
Бомона»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Женя, 

Женєчка та «катюша»
10.40 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.45 «Свідок»
12.50, 20.10 «Щоденник 

чемпіонату світу з 
футболу FIFA 2018»

13.25 «Таємниці 
кримінального світу»

14.40, 16.50 «Страх у 
твоєму домі»

17.45, 19.30 «Легенди 
карного розшуку»

20.40, 00.50 Т/с 
«Криміналіст»

22.45, 23.45 Т/с «Кулагін та 
партнери»

03.15 «Випадковий 
свідок»

03.40 «Речовий доказ»
04.25 «Правда життя. 

Професії»

Фільм «Я не повернусь»

22:45

cinem
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Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й

ЧЕТВЕР 5 липня

СЕРЕДА 4 липня
06.00, 09.45 М/с «Чорний 

Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 
21.00, 03.00 Новини

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

09.30, 14.20, 15.10, 20.20, 
23.45, 02.00 Погода

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

змін – Китайські традиції 
і сучасне життя»

11.25 Д/ц «Незвичайні 
культури»

12.00 Д/ц «Смачні історії»
13.10 :РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.20 Т/с «Гранд готель»
16.50, 22.40 Т/с «За 

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

відпочинок»
19.25 Д/с «Африка. 

Небезпечна реальність»
20.30 Складна розмова
21.25 Новини. Спорт
21.40 Д/с «Як працюють 

міста»
23.50, 04.05 #БібліоFUN
01.10 Світло
02.30 До справи
04.35 Фольк-music

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
03.50 Абзац
05.40 Т/с «Кобра»
07.29, 08.49 Kids Time
07.30 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»
08.50, 17.00 Кохання на 

виживання 16+
10.50 Пацанки: Нове 

життя 16+
19.00 Х/ф «Клік: З 

пультом по життю»
21.00 Х/ф «Конвоїри»
23.00 Від пацанки до 

панянки 16+

НОВИЙ КАНАЛ
05.15, 15.25 Містичні 

історії з Павлом 
Костіциним 16+

07.10 За живе! 16+
09.50 Національне талант-

шоу «Танцюють всі!»
13.10 Битва екстрасенсів. 

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

екстрасенси 16+
22.45 Х/ф «Я не 

повернусь»

СТБ
07.40 «TiBi Абетка»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.15, 01.45 «Орел і 

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

Решка. Ювілейний 2»
13.00, 21.00 «Орел і 

Решка. Рай та пекло 2»
14.00 «Орел і Решка. 

Курортний сезон»
16.00, 00.00 «Орел і 

Решка»
22.00 «Вірю не Вірю»
02.30 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 03.20 
Сьогодні

09.30, 04.10 Зірковий шлях
10.30, 04.40 Реальна 

містика
12.30 Т/с «Черговий 

лікар- 2»
14.30 Т/с «Жіночий лікар»
15.30 Т/с «Жіночий лікар 

– 2»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Одеса-мама»
23.30, 02.00 Т/с «CSI. 

Місце злочину»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса
07.20, 14.00 Правда життя
08.20, 22.30 Земні 

катаклізми
09.20, 16.50 Пригоди 

Остіна Стівенса
10.20 Невідомий океан
11.10 Місця сили
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
23.30 Гнів небес
01.20 Містична Україна
03.10 Легендарні замки 

України
04.00 Там, де нас нема

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»
10.45 «Сім’я»
12.20 «Одруження 

наосліп»
14.20, 15.40 «Міняю 

жінку»
17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»
19.20 «Секретні 

матеріали»
20.15, 21.15 Т/с «Життя 

після життя»
22.15, 02.05 Х/ф «Я з 

тобою»
00.05 Х/ф «Фальшиві 

заручини»

06.00 «Мультфільм»
06.10, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.00, 12.25 Т/с «Доярка з 
Хацапетівки 3»

13.10 Х/ф «Весільний 
подарунок»

14.50, 15.50, 16.40 
«Речдок»

18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00, 02.05, 05.20 
«Подробиці»

20.40 Х/ф «Танго 
кохання»

23.50 Т/с «Наліт 3»
02.45 «Орел і Решка. 

Шопінг»

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
12.10, 13.25 Х/ф «Життя 

за брата»
14.50, 16.20 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
16.40, 21.30 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.50 Х/ф «Великі гроші»
01.55 Т/с «Морська 

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

ICTV

06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Шестеро весь 

світ обійдуть»
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
00.00 Т/с «Помста»
01.00 Теорія зради
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 М/с «Ієсодо»
10.00 Т/c «Справа Дойла»
10.45, 18.30, 19.05, 20.50, 

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

покоївка»
13.30 Відкрита влада. 

АВЕРС МІСТО. Повтор
15.00 Євромакс
15.30 Уроки тітоньки Сови
15.35 М/с «Ієсодо»
16.00 Княжий 2018
18.00 На Часі 18.00
19.00, 20.45 Вголос
19.15 Відкрита влада. 

ОБЛАСТЬ
21.00 На Часі 21.00
23.30 На Часі 18.00. 

Повтор
00.30 Завтра сьогодні
01.00 Княжий 2018
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
03.00 Т/c «Справа Дойла»
04.00 Дзеркало історії
05.00 Обережно, діти!
05.30 Собор на крові

06.00 Мультфільми
08.00, 02.35 «Нове 

Шалене відео по-
українськи»

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

2+2 12.55 «Помста природи»
15.10 Х/ф «Вулкан»
17.10 «Загублений світ»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за 

викликом-2 »
21.35, 23.10 Т/с «Касл-3»
01.00 Х/ф «Чужі проти 

Хижака-2»
03.25 «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 Серіал «Яструб та 
голубка»

13.40, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.50 Надвечір’я. Долі
15.45 РадіоДень «Життя+»
16.08 Д/с «Неповторна 

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

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

України. Крути. Перша 
Незалежність». 

18:31 Д/с «Незвичайні 
культури»

19.46 Д/с «Неповторна 
природа»

20.10 Д/с «Таємниці 
підводного світу»

20.36 Погода
20.40 Новини

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

05.55 Х/ф «Людина в 
прохідному дворі»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Гладіатор за 

наймом»
10.40 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 18.55, 23.15, 

02.45 «Свідок»
12.50, 20.10 «Щоденник 

чемпіонату світу з 
футболу FIFA 2018»

13.20 «Таємниці 
кримінального світу»

14.40, 16.50 «Страх у 
твоєму домі»

17.45, 19.30 «Легенди 
карного розшуку»

20.40, 00.45 Т/с 
«Криміналіст»

22.45, 23.45 Т/с «Кулагін та 
партнери»

03.15 «Випадковий 
свідок»

03.30 «Речовий доказ»
04.55 «Правда життя. 

Професії»

06.00, 09.45 М/с «Чорний 
Джек»

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

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

09.30, 14.20, 15.10, 20.20, 
23.45, 02.00 Погода

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

культури»
12.00 Енеїда
12.25 Д/ц «Смачні історії»
13.10 :РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55, 02.30 До справи
14.30 :Радіо. День
15.20 Т/с «Гранд готель»
16.50, 22.40 Т/с «За 

службовим обов’язком»
18.00, 00.15 Інформаційна 

година
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.25 Д/с «Африка. 

Небезпечна реальність»
20.30 Схеми
21.25  Новини. Спорт
21.40 Д/с «Як працюють 

міста»
23.50, 04.05 #NeoСцена
01.10 Світло
02.05 Складна розмова
04.30 Фольк-music
05.35 Д/ц «Гордість світу»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.45 Зона ночі
04.10 Абзац
05.50 Т/с «Кобра»
07.49, 09.09 Kids Time
07.50 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»
09.10, 17.00 Кохання на 

виживання 16+
11.00 Пацанки: Нове 

життя 16+
19.00 Х/ф «Двоє: Я та 

моя тінь»
21.00 Х/ф «Знакомтесь: 

Дейв»
23.00 Від пацанки до 

панянки 16+

НОВИЙ КАНАЛ
05.25, 15.25 Містичні 

історії з Павлом 
Костіциним 16+

07.15 За живе! 16+
09.50 Національне талант-

шоу «Танцюють всі!»
13.10 Битва екстрасенсів. 

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

тіла 16+
22.45 Х/ф «Я не 

повернусь»
01.35 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. Ювілейний 2»
13.00, 21.00 «Орел і 

Решка. Рай та пекло 2»
14.00 «Орел і Решка. 

Курортний сезон»
16.00, 00.00 «Орел і 

Решка»
22.00 «Вірю не Вірю»
02.30 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 03.40 
Сьогодні

09.30 Зірковий шлях
10.30, 04.30 Реальна 

містика
12.30 Т/с «Черговий 

лікар- 2»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар – 2»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Одеса-мама»
23.20 Контролер
00.00, 02.15 Т/с «CSI. 

Місце злочину»
01.45 Телемагазин

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

катаклізми
09.20, 16.50 Пригоди 

Остіна Стівенса
10.20 Невідомий океан
11.10 Місця сили
12.00 Брама часу
13.00 Скептик
15.00, 21.40 Річкові 

монстри
16.00, 20.50 Скарби зі 

сховищ
17.50 Секретні території
19.40, 00.30 Речовий 

доказ
23.30 Великі тирани
01.20 Підроблена 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»
10.45 «Сім’я»
12.20 «Одруження 

наосліп»
14.10, 15.40 «Міняю 

жінку»
17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»
19.20 «Секретні 

матеріали»
20.15, 21.15 Т/с «Життя 

після життя»
22.15 «Право на владу 

2018»
00.10, 02.00 Х/ф «Судове 

обвинувачення Кейсі 
Ентоні»

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.10, 12.25 Т/с «Доярка з 
Хацапетівки 3»

13.20 Х/ф «Безквиткова 
пасажирка»

14.50, 15.50, 16.40 
«Речдок»

18.00, 19.00, 04.40 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00, 02.05, 05.25 
«Подробиці»

20.40 Х/ф «Так не буває»
23.45 Т/с «Наліт 3»
02.45 «Орел і Решка. 

Шопінг»
03.55 «Код доступу»
04.20 «Скептик»

1+1 ІНТЕР

05.35, 11.15 Громадянська 
оборона

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

новини
10.10 Секретний фронт
12.15, 13.20 Х/ф «Великі 

гроші»
15.05, 16.20 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
16.40, 21.30 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.50 Х/ф «Чорний 

янгол»
01.40 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
02.25 Т/с «Морська 

поліція. Новий Орлеан»
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Кіт у чоботях»
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
05.50 Корисні підказки

ТЕТ
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 М/с «Ієсодо»
10.00 Т/c «Справа Дойла»
10.45, 18.30, 19.05, 20.50, 

00.45, 03.45 Як це було
11.00, 17.00 Знай більше!
12.00, 22.00 Т/с «Пані 

покоївка»
13.30 Відкрита влада. 

АВЕРС ОБЛАСТЬ. Повтор
15.00 Завтра сьогодні
15.30 Уроки тітоньки Сови
15.35 М/с «Ієсодо»
16.00 Все про спорт
16.45 Життя в цифрі
18.00 На Часі 18.00
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
01.00 Княжий 2018
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
03.00 Т/c «Справа Дойла»
04.00 Дзеркало історії
05.00 Обережно, діти!
05.30 Собор на крові

06.00 Мультфільми
08.00 Відеобімба
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

2+2 12.55, 03.05 «Облом.UA.»
15.15 Х/ф «Запеклі 

шахраї»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за 

викликом-2 »
21.35, 23.10 Т/с «Касл-3»
01.55 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

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

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

09.00 Серіал «Яструб та 
голубка»

13.40, 19.20 Тема дня
14.10 «Букоголики»
14.40 «Мистецькі історії»
14.50 Надвечір’я. Долі
15.45 РадіоДень «Життя+»
16.08 Д/с «Неповторна 

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
17.10 «Складна розмова»
17.36 Д/ф «Федір Стригун. 

Абриси долі»
18.31 Д/с «Незвичайні 

культури»
19.20, 20.36 Погода
19.46 Д/с «Неповторна 

природа»
20.10 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
20.40 Новини

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

05.55 Х/ф «Людина в 

прохідному дворі»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.05 Х/ф «Розірване 

коло»

10.40 «Кримінальні 

справи»

12.30, 16.30, 18.55, 23.15, 

02.40 «Свідок»

12.50, 03.40 «Речовий 

доказ»

14.45, 16.50 «Страх у 

твоєму домі»

17.45, 19.30 «Легенди 

карного розшуку»

20.40, 00.45 Т/с 

«Криміналіст»

22.45, 23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»

03.10 «Випадковий 

свідок»

«ЄВРОБАЧЕННЯ» 
ПРОВЕДУТЬ В ІЗРАЇЛІ  
«Євробачення-2019», яке хотіли 
перенести до Австрії, але згодом 
залишили в Ізраїлі, не проходитиме 
в Єрусалимі. У міністерстві фінансів 
Ізраїлю заявили: майданчиком 
для проведення міжнародного 
вокального змагання, найімовірніше, 
стане Тель-Авів, пише Нaaretz.

Відзначається, що влада також розгля-
дає місто Хайфу як можливе місце прове-
дення конкурсу. 

Раніше міністр культури і спорту Ізра-
їлю Мірі Регев погрожувала, що якщо «Єв-
робачення» не проводитимуть у Єрусалимі, 
то конкурсу в країні взагалі не буде. Саме 
через це організатори міжнародного кон-
курсу виступили проти проведення «Євро-
бачення» в цьому місті. Вони заявили, що 
їм потрібен майданчик, який не спровокує 
конфлікти або протести. 

пісенний конкурс

Фільм «Фальшиві заручини»

00:05

m
oviestape.net

Фільм  «Запеклі шахраї»

15:15

toloka.to

ЄВА ЛОНГОРІЯ 
НАРОДИЛА ПЕРВІСТКА 

Зірка серіалу «Відчайдушні 
домогосподарки» 43-річна Єва 

Лонгорія стала мамою вперше. 
Хлопчик народився у Лос-Анджелесі. 
Акторка та ї ї чоловік Хосе Бастон 
назвали сина подвійним ім’ям 
Сантьяго Енріке. Його першу світлину 
вже опублікував журнал HOLA USA. 

«Ми такі вдячні 
за чудовий подару-
нок!» – прокоментува-
ли Єва та Хосе щасливу 
новину виданню.

Пологи пройшли у 
відомому медичному 
центрі Cedars-Sinai, де 
народжують майже всі 
знаменитості. 

Чоловік Єви Лонгорії – один з най-
заможніших людей Мексики, президент 
найбільшої медіакомпанії Латинської Аме-
рики – Grupo Televisa. Для нього новонаро-
джений став четвертою дитиною. Він має 
трьох дітей від попереднього шлюбу з На-
талією Есперон. 

вісті від лелеки

people.com
dw

.com
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УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

k

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

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

Iгор ПАЛИЦЯ  

У ЛУЦЬКУ ЗМАГАЛИСЯ «ВОЇНИ ЛЮБАРТА»
24 червня, в День молоді, у 

Луцькому замку відбувся 
ІІ Міжнародний професійний 
турнір зі змішаних єдиноборств 
«Воїни Любарта». 

Бійці з Франції, Туреччини, Узбе-
кистану, Азербайджану, Білорусі, 
Словаччини зійшлися у двобоях з 
представниками волинських клубів 
«Прайд», «Воїн», «Гарда» та «Легіон». 
Генеральний партнер турніру – Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом».

Аби збільшити зацікавленість до 
змагань, напередодні представники 
луцьких клубів улаштували два від-
криті тренування на Театральному 
майдані та в парку імені Лесі Українки. 
Також відбулося публічне представ-
лення і зважування бійців. 

Головний суддя змагань, пре-
зидент клубу бойових мистецтв 
«Прайд» Олександр Кулаков заува-
жив, що турнір зібрав титулованих 
спортсменів і представників різних 
видів бойових мистецтв – козацького 
двобою, бойового самбо, панкратіону 
тощо. Повболівати за Україну при-
йшли не тільки чоловіки та жінки, а 
й діти. До слова, такий бій в Луцьку 
відбувся уже вдруге. 

– Спортсмени активно тренують-
ся, виступають на змаганнях, здобу-
вають нагороди. Вони справді заслу-
говують на те, щоб битися на такому 
високому рівні, адже «Воїни Любар-
та» – рейтинговий турнір, який від-
криє дорогу нашим хлопцям на більш 
престижні міжнародні змагання. На 
жаль, сьогодні в нашій державі спорт, 
зокрема неолімпійські види, є преро-
гативою ентузіастів. Тому я хочу, аби 
ви підтримали наших спортсменів, – 
закликав Олександр Кулаков та ви-
словив сподівання, що бійці стануть 
справжнім прикладом того, що сво-

єю працею можна досягти великих 
успіхів. 

Андрій Кулаков передав подяку за 
допомогу в організації турніру Ігорю 
Палиці.

Радник луцького міського голо-
ви та голови правління Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» Ігор Поліщук 
привітав усіх зі святом спорту.

– Хочу подякувати організаторам 
та всім тим, хто доклав зусиль для 
того, щоб сьогодні в нашому місті 
відбулися змагання міжнародного 
класу. Також я дякую Ігорю Палиці за 
підтримку цього турніру, адже вона 
дуже суттєва. Проводити такі змаган-
ня надзвичайно важливо. Тут багато 
дітей і я переконаний, що частина з 
них, подивившись ці поєдинки, по-
просять батьків, аби вони відвели їх 
на секцію змішаних єдиноборств або, 
можливо, на інший вид спорту. Дуже 
важливо заохочувати дітей до занять 
спортом, який формує характер та 
орієнтацію на досягнення результа-
ту, – зазначив Ігор Поліщук. – Для 
Луцька дуже престижно приймати 
такі змагання, адже іноземні гості 
зможуть побачити наше місто та роз-
кажуть про нього у своїх країнах, а це 
формує його імідж.

Безпосередньо перед самими боя-
ми відбувся модельний показ від Grace 
Model House. А згодом настала черга 
бійців демонструвати свої можливос-
ті в октагоні. Жоден з них не хотів 
віддавати перемогу супернику, а вже 
стартові поєдинки показали, що бійці 
дуже майстерні, адже вони виконува-
ли прос то неймовірні кидки та удари. 
А загалом поєдинки пройшли у друж-
ній та здоровій атмосфері професійно-
го суперництва.

Олександр ЗЕЛІНСЬКИЙ,
Луцьк

Захопливий момент 

Андрій Кулаков передав подяку Ігорю Палиці

Змішані єдиноборства не перестають захоплювати глядачівПеремога – за найсильнішими

Турнір зібрав титулованих спортсменів Радість перемогиВидовищно й майстерно
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Фонд Ігоря Палиці

УКРОП

УКРОПУКРОП
УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка
tilkyrazom.com.ua

tilkyrazom@gmail.com
facebook.com/tilkyrazom.ua

ДЛЯ ГРОМАД 19-ГО ОКРУГУ НАДІЙДЕ 
МАЙЖЕ 15 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ

НА ПОМІЧ ГРОМАДІ

ГОСПОДАРСЬКІ СПРАВИ ДОБРІ СПРАВИ

ГРИГОРІЙ НЕДОПАД РОЗПОВІВ, 
ЯК БОРОТИМУТЬСЯ З 
ПІДТОПЛЕННЯМИ В ЛУЦЬКУ

МОЛОДІ СЕЛА ТРУБКИ 
ПОДАРУВАЛИ НОВИЙ 
ТЕНІСНИЙ СТІЛ

Завдяки зверненням 
депутатів районних, 

міських та селищних рад 
від УКРОПу до народного 
депутата Ігоря Гузя, уряд 
виділив майже 6 млн 
грн із соцеконому на 
потреби громад виборчого 
округу №19 відповідно до 
розпорядження Кабінету 
Міністрів. Також у регіоні 
Прибужжя реалізують три 
проекти за кошти Державного 
фонду регіонального 
розвитку загальною вартістю 
10,5 млн грн.

Більшість коштів з державної 
субвенції піде на розвиток неве-
личких населених пунктів, зокре-
ма, для встановлення спортивних 
та дитячих майданчиків, капре-
монту ФАПів, дитсадків і шкіл, а та-
кож – на придбання комп’ютерної 
техніки, облаштування вуличного 
освітлення тощо.

Зокрема, Іваничівський район 
отримає 1,3 млн грн. Так, за 50 тис. 
грн придбають меблі для ДНЗ «Со-
нечко» в селі Верхнів Поромівської 
ОТГ, 350 тис. грн витратять на ре-
конструкцію частини приміщення 
школи під дитячий садок на 15 
місць у селі Заставне Литовезької 
ОТГ, по 160 тис. грн – на придбан-
ня та встановлення твердопалив-
ного котла в НВК «ДНЗ – ЗОШ І 
ступеня села Самоволя» Павлів-
ської ОТГ та на реконструкцію ву-
личного освітлення в селі Старо-
сілля Павлівської ОТГ.

рія Боровець. – Потім він почав 
занепадати, в результаті стало так, 
що нам у селі нема куди йти. Ви-
бори відбуваються в школі, збори 
громади – під церквою. Навіть день 
села нема де відсвяткувати і нема 
де виступити нашим гостям. Тож 
аби хоч якось компенсувати це, ми 
просили народного депутата Ігоря 
Гузя, щоб допоміг придбати сцену, 
і завдяки нардепу вона в нас буде. 
А на ремонт і відновлення клубу 
гроші ще будемо шукати.

У Володимирі-Волинському 
вті лять проектів на 1 млн грн. Зо-
крема, по 500 тис. грн виділять на 
капремонт спортивного майданчи-
ка НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 – лі-
цей» та на капремонт (утеплення та 
гідроізоляцію даху) КЗ «ДНЗ (ясла-
садок) №7 «Волиняночка».

Також за кошти ДФРРу в При-
бужжі за майже 3,5 млн грн рекон-
струюють школу та дитячий садок 
у селі Старосілля Іваничівського 
району, ще майже 4 млн виділять 
на реконструкцію частини примі-
щень ЗОШ I – II ступенів під НВК 
у селі П’ятидні Устилузької ОТГ. 

В Іваничах за трохи більш як 
3 млн грн проведуть капітальний 
ремонт блоку «А» Іваничівської 
центральної районної лікарні 
(термореновація будівлі).

Анна ВОЛОЩУК,
Іваничівський, Володимир-

Волинський райони

Ще по 50 тис. грн витратять 
на придбання та встановлення 
дитячо-спортивних майданчиків 
у селах Млинище та Петрове По-
ромівської ОТГ, а також у селах 
Кропивщина, Тишковичі, Хренів, 
Воля-Морозовицька, Щенятин, 
Космівка, Нова Лішня, Осмило-
вичі.

Для громад Володимир-Во-
линського району надійде понад 
1 млн грн. Зокрема, по 50 тис. грн 
піде на такі проекти: придбання та 
встановлення дитячо-спортивного 
майданчика в селі Підгайці 
Володимир-Волинського району; 
на придбання та встановлення 
дитячо-спортивних майданчиків 
у чотирьох селах Зимнівської ОТГ 

та в п’яти селах Устилузької ОТГ; 
капремонт ФАПу в селі Маркостав 
Зимнівської ОТГ; капремонт (за-
міна вікон і дверей) в ЗОШ І сту-
пеня в селі Охнівка Оваднівської 
ОТГ; реконструкція вуличного 
освітлення в селі Чесний Хрест 
Зимнівської ОТГ.

– Чесний Хрест – віддалене село 
в нашому районі, здебільшого там 
живуть старші люди. Раніше вули-
ці цього села освітлювалися, але 
вже більш як 10 років увечері тут 
темно ходити. Тож люди зверну-
лися з проханням допомогти від-
новити освітлення, – розповідає 
депутат Володимир-Волинської 
районної ради від УКРОПу Мико-
ла Онишкевич. – Звернення людей 

не лишилося поза увагою голови 
Зимнівської ОТГ і вже пізніше на 
розв’язання цієї проблеми знай-
шлися гроші.

Крім того, ще 20 тис. грн ви-
тратять на придбання звукової 
апаратури для клубу-бібліотеки в 
селі Амбуків Устилузької ОТГ. За 
200 тис. грн капітально відремон-
тують клуб у селі Федорівка Зарі-
чанської ОТГ та за майже 200 тис. 
грн придбають сцену для будинку 
культури села Суходоли Зарічан-
ської ОТГ.

–  Колись Суходоли були цен-
тром культури. Тут працював клуб, 
на концерти приїжджали люди зі 
всієї округи, – розповідає депутат 
Зарічанської ОТГ від УКРОПу Ма-

Про ліквідацію наслідків 
негоди, причини підтоплень 
міських вулиць та шляхи 
подолання проблеми в ефірі 
телеканалу «Аверс» розповів  
перший заступник луцького 
міського голови Григорій 
Недопад.

18 червня через рясний дощ, 
град та сильні пориви вітру части-
ну міста практично паралізувало: 
громадський транспорт призу-
пинив рух, а на проспекті Собор-
ності автівки містян буквально 
потонули у воді, підвали багатопо-
верхівок були підтоплені. Лучани 
головну проблему вбачають у не-
справності зливової каналізації. 
Своєю чергою, Григорій Недопад 
зазначив, що зливові каналізації 
міста просто не розраховані на 
таку кількість води.

– За короткий проміжок часу 
випала двомісячна норма опадів, 
а тому зливова каналізація на-
вряд чи допомогла б розв’язати цю 
проб лему. Її проклали ще в радян-
ський час і вона просто не розра-
хована на таку кількість води. Крім 
цього, зливова каналізація перед-
бачала наявність полів фільтрації. 
Нині ж вони, зокрема на вулиці 
Конякіна, забудовані, а тому потік 
води схилом іде просто на вулицю. 
Для розв’язання проблеми треба 
буде проводити інженерні дослі-
дження, прокладати колекторну 
трубу, щоб збільшити пропускну 
здатність зливової каналізації, – 

зазначив Григорій Недопад.
Вулиці Гордіюк та Кравчука, 

проспекти Відродження, Собор-
ності по праву можна вважати епі-
центром негоди, адже рівень води 
тут подекуди перетинав познач-
ку в 30 сантиметрів. Розв’язання 
проблеми влада міста вбачає у ре-
конструкції вулиць. Однак, за сло-
вами заступника міського голови, 
це обійдеться місту у величезну 
суму. 

– Проблеми підтоплень по-
требують якнайшвидшого роз-
в’язан ня. Наша головна пере-
шкода – брак коштів. Для того 
щоб реконструювати проспект 
Відродження з відновленням тро-
туарного покриття, треба понад 

Свято Дня молоді в селі 
Трубки Павлівської ОТГ 
відзначили презентацією 
проекту, втіленого за 
сприяння Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» та 
депутатів-укропівців. 

Сільський клуб – віднині 
улюблене місце дозвілля мо-
лоді, адже саме там знайшлося 
місце для новенького тенісного 
стола. Презентувати проект та 
привітати молодь села зі святом 
у Трубки прибули голова івани-
чівського осередку політичної 
партії УКРОП, депутат район-
ної ради Сергій Недбайло, де-
путати Павлівської ОТГ На-
зарій Недбайло та Володимир 
Шлапак. 

Ініціатор та автор проек-
ту, депутат Володимир Шлапак 
переконаний, що для молодих 
людей, які мешкають у сільській 
місцевості, потрібно створити 
місце відпочинку та дозвілля. 

Підтримав колегу й Назарій Не-
дбайло, принагідно відзначивши 
ініціативність і громади села, і 
автора проекту.

– Пам’ятайте, що у час, коли 
ви молоді та активні, сміливі 
та рішучі, готові рухатися упе-
ред задля перемоги, всі двері 
завжди будуть відчиненими, а 
тому ніколи не зупиняйтеся на 
досягнутому та не втрачайте 
надії. Нехай ці слова слугують 
вам життєвим вказівником. Ми, 
депутати-укропівці та Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом», 
завжди підтримуємо ідеї та по-
чинання молоді, адже віримо, 
що за нею – майбутнє країни, – 
зазначив Назарій Недбайло.

Ракетки та сітку для теніс-
ного стола подарував депутат 
Володимир Шлапак. Апробація 
нового спортивного обладнання 
відбулася відразу після презен-
тації.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Іваничівський район

Укропівці переконані, що теніс стане 
популярним серед молоді села

чотири мільйони гривень. Щодо 
проспекту Соборності, то тут си-
туація складніша, вартість рекон-
струкції обійдеться місту в понад 
десять мільйонів гривень. Об’єм 
будівельних робіт дуже великий, 
адже для того, щоб вкласти зли-
вову трубу, проспект треба буде 
частково переривати. Крім цього, 
потрібно буде також зробити до-
даткові решітки каналів, щоб при-
швидшити стік води, департамент 
ЖКГ вже отримав вказівку, аби на 
проблемних ділянках додали зли-
вові решітки, – розповів Недопад.

Щодо діяльності комунальних 
закладів, ДСНС, жеків, то вони, 
переконаний заступник міського 
голови, в час негоди працювали 
надзвичайно оперативно та злаго-
джено.

– Наші комунальні автомо-
білі відразу виїхали на місця під-
топлень і почали ліквідовувати 
наслідки. Насамперед розчищали 
в’їзди у двори житлових будин-
ків та проїзні шляхи. Зазвичай 
на допомогу приходять праців-
ники ДСНС, але у день негоди в 
селі Лище сталася велика поже-
жа, тому багато транспорту було 
скеровано саме туди. Працівники 
жеку також були на об’єктах, ло-
калізовували проблему. Виклики 
жителів не залишаться без уваги, 
вже невдовзі наслідки негоди буде 
повністю ліквідовано, – підсуму-
вав Григорій Недопад. 

Катерина ОСТАПЕНКО,
Луцьк

Григорій Недопад
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Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

СПІЛЬНА СПРАВА УКРОПІВЦІ РАЗОМ З КОВЕЛЬЧАНАМИ 
ДОМОГЛИСЯ РЕМОНТУ ДВОХ ВУЛИЦЬ

З ПЕРШИХ ВУСТ НАЗУСТРІЧ ГРОМАДІ

ГРИГОРІЙ ПАВЛОВИЧ: «ВЕТЕРАНИ ВІЙНИ 
В АФГАНІСТАНІ ЗАСЛУГОВУЮТЬ НА 
ПОВНОЦІННИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ»

ЗГОРАНЦІ У ДЕНЬ СЕЛА ОТРИМАЛИ 
ПОДАРУНКИ ВІД ФОНДУ 
ІГОРЯ ПАЛИЦІ «ТІЛЬКИ РАЗОМ» 

Жителі вулиць Вітовського та 
Черняховського, що у Ковелі, 

звернулися до депутата міської 
ради від УКРОПу Ігоря Пініса щодо 
проведення ремонтних робіт 
дорожнього покриття. За словами 
місцевих жителів, цими вулицями ні 
пройти, ні проїхати. 

Люди нарікають: за дощової погоди на 
вулиці Вітовського ґрунтова дорога стає су-
цільним місивом, а шлях до дитячого садоч-
ка, школи, автобусної зупинки перетворю-
ється на справжнє випробування, подолати 
яке без гумових чобіт годі. 

– Річ у тім, що частина вулиці Вітовсько-
го заасфальтована, тому проблема бездоріж-
жя актуальна не для всіх жителів, – розпо-
відає місцева жителька Олександра Ткачук. 
– На іншій частині навіть грейдерування 
упродовж кількох останніх років не прово-
дили. Восени у сезон дощів, а також навесні, 
коли тане сніг, мешканці навіть автівками 
не можуть виїхати.

Ініціативна група ще в грудні 2017 року 
звернулася до депутата Ковельської міської 
ради від УКРОПу Ігоря Пініса з проханням 
допомогти відремонтувати згадану частину 
вулиці. Попри готовність депутата й жите-
лів вулиці до співпраці, на шляху до реалі-
зації задуманого постало ще чимало проб-
лем. Зокрема, на вулиці Вітовського немає 
центральної міської каналізації, а тому заас-
фальтувати дорогу просто неможливо. Під 
час зустрічі з жителями вирішили, що проб-
лему допоможе розв’язати грейдерування із 
підсипанням щебенем.

А на перехресті вулиць Черняховського 

та Відродження спільними зусиллями гро-
мади, місцевої влади і депутатів-укропівців 
уже заасфальтовано дорогу, облаштовано 
зупинки громадського транспорту та під-
сипано дороги там, де ще кілька днів тому 
жодна машина не могла проїхати.

– Понад півроку тому до мене звер-
нулися жителі вулиці Черняховського та 

прилеглих до неї вулиць, аби допомогти 
їм із ремонтом дорожнього покриття на 
перехресті з вулицею Відродження, – роз-
повів депутат. – Частина дороги була ре-
монтована, а решта – в такому жахливому 
стані, що подолати її могли лише автомо-
білі з підвищеною прохідністю, і то не піс-
ля дощу. Маршрутки навіть відмовилися 

курсувати за цим напрямком.
Ковельчани через несприяння влади у 

розв’язанні проблеми навіть організували 
акцію «Кораблик до серця мера», під час 
якої дорослі й діти запустили десятки па-
перових корабликів у найбільшій калюжі та 
запросили міського голову разом з ними у 
гумових чоботях ходити до школи, садочка 
та автобусної зупинки через ями із водою, 
які тут замість доріг і тротуарів.

Широкий розголос у засобах масової 
інформації, активність громади та депута-
тів таки дали змогу достукатися до місцевої 
влади й подолати проблему. Тепер перехрес-
тя уже асфальтоване, наразі тривають робо-
ти з налагодження якісного водовідведення, 
облаштовують зупинки громадського тран-
спорту.

Ігор Пініс зазначив, що шляхом наполег-
ливої спільної роботи депутатів та громади 
можна розв’язати будь-які питання.

– З малих кроків складаються успіх гро-
мади, її добробут та процвітання, з них же, 
на мою думку, складається обов’язок депу-
тата, якого ця громада обирала. Надзвичай-
но приємно, що люди все ще довіряють тим, 
за кого колись проголосували, адже спільно 
можна залагодити будь-яку проблему. Ми й 
далі реагуємо на всі звернення жителів Ко-
веля та працюємо над розв’язанням їхніх 
проблем, – зазначив Ігор Пініс.

Катерина ОСТАПЕНКО, 
Світлана ЧУНЬ,

Ковель

Завдяки спільній роботі громади та депутата 
тепер замість ям та калюж – рівна дорога

Останньої неділі червня жителі 
Згоран Любомльського району та їхні 
гості відзначили День села. Під час 
урочистостей, що відбулися на березі 
озера, заступник Любомльського 
міського голови, голова районного 
осередку політичної партії «УКРОП» 
Микола Оніщук вручив подарунки 
найбільш активним, ініціативним, 
умілим згоранцям від Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом».

День села – це гарна нагода відзна-
чити тих, хто впродовж року зумів по-
казати себе у громаді. Зокрема, подяки 
отримали секретар Згоранської сіль-
ради Леся Жалніна, депутат сільської 
ради, підприємець В’ячеслав Литвін, ко-
лишня вчителька початкових класів, яка 
нині на заслуженому відпочинку, Тетяна 
Гусєва, водій санаторію «Згорани» Іван 
Романюк.

Подарунки від Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» отримали переможці 
конкурсів «Громадський діяч», «Най-
старша пара», «Наймолодша пара», 
«Наймолодший житель», «Веселий мо-
лочник» та інші.

Святкове дійство традиційно супро-
воджувалося вітальними словами пред-
ставників влади та духовенства, а також 
виступами місцевих аматорів: народної 

академічної хорової капели, вокального 
колективу «Водограй», колективу «Бабу-
лі», солістів Олени Ляшук, Володимира 
Чака, Віри Ярмошук, Надії Лис, Ольги 
Терещук, Олександри Омельченко, Ка-
терини Штандер, Романа Німця, му-
зиканта Василя Цюпяшука. Піснями й 
танцями учасників святкувань тішили і 
наймолодші згоранці – вихованці місце-
вого дошкільного закладу.

– Свято села ще раз продемонстру-
вало, яка багата на таланти наша Лю-
бомльщина, – зазначив укропівець Ми-
кола Оніщук. – Приємно, що наш народ 
уміє згуртовуватися, разом завзято пра-
цювати і так само гуртом відпочивати – 
на повні груди і з не меншим азартом та 
віддачею. Такі події дають змогу одно-
сельцям і гостям громади більше дізна-
тися одне про одного, зрозуміти питан-
ня, що хвилюють селян, а що найбільш 
важливо – спільно із гарним настроєм 
налаштуватися на їх розв’язання. Укро-
півці і Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» завжди підтримують такі заходи 
й допомагають у їх організації. Пере-
конані, що згуртована й оптимістично 
налаш тована нація здатна подолати 
будь-які перешкоди і впевнено йти до 
побудови багатої та сильної України.

Світлана ЧУНЬ,
Любомльський район

Святкування Дня села провели 
на березі Згоранського озера

Ветерани війни в Афганістані вийшли на 
пікет Верховної Ради. Мітингарі вимагали 
від влади відновлення соціальної 
справедливості. Серед учасників акції був 
і голова Волинської обласної організації 
Української Спілки ветеранів Афганістану 
(УСВА), депутат Волинської обласної ради 
від УКРОПу Григорій Павлович. 

Серед основних вимог афганців – скасува-
ти монетизацію пільг на проїзд у громадсько-
му транспорті, поновити у повному обсязі 
пільги для родин загиблих воїнів і Героїв Ра-
дянського Союзу, передбачити держмедстра-
хування ветеранів війни і родин загиблих 
воїнів, передбачити у плані заходів Прем’єр-
міністра особисту зустріч з правлінням УСВА 
для обговорення соціальних проблем і медре-
форми, звільнити міністра соцполітики Ан-
дрія Реву за невиконання обіцянок, які дав ве-
теранам війни на мітингу під стінами будинку 
уряду 25 квітня 2018 року, а також провести 
перерахунок пенсій ветеранам, які отримали 
поранення під час війни в Афганістані.

Григорій Павлович розповів, що військові 
втомилися від байдужості влади, а тому вирі-
шили перейти до рішучих дій.

– Насамперед протестувальники прагнуть 
відновлення соціальної справедливості. Усі ми 
чекали на розв’язання питання від 25 квітня, 
адже міністр соцполітики Андрій Рева пообі-

цяв, що упродовж місяця наші вимоги роз-
глянуть та почнуть роботу. Натомість жод-
них кроків назустріч людям не зробили. Саме 
тому ми відстоюємо низку важливих питань, 
які покликані змінити життя воїнів-афганців 
на краще, – розповів Григорій Павлович.

З мітингувальниками говорила перший 
віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. 
Вона запропонувала створити ініціативну 
групу для перемовин зі спікером Верховної 
Ради Андрієм Парубієм. Після обговорен-
ня найбільш гострих питань було виріше-
но упродовж місяця розглянути всі вимоги 
ветеранів-афганців та розпочати спільну ро-
боту із їх втілення. 

Григорій Павлович зауважив, що 20 квіт-
ня відбулася зустріч ініціативної групи пред-
ставників афганців із головою комітету у 
справах ветеранів, учасників бойових дій, 
учасників антитерористичної операції та 
людей з інвалідністю Олександром Третья-
ковим. За словами укропівця, активісти чека-
ють результатів цієї зустрічі та напрацювань 
від уряду.

Нагадаємо, що питання підвищення пен-
сій військові пенсіонери піднімали і в Луцьку. 
Зокрема, у січні, лютому та березні під стіна-
ми будівлі облради та ОДА відбулися мітинги 
за участі військових пенсіонерів. Невдоволен-
ня мітингувальників полягало в наступному: 
за словами заступника голови обласної ор-
ганізації ветеранів України, голови комітету 
військової служби Олега Кучера з 2008 року 
пенсії не підвищували, а з 2012 року не було 
жодних індексацій та надбавок. У Кабінеті 
Міністрів України військовим пенсіонерам 
пообіцяли збільшити пенсійне забезпечення 
з 1 січня 2018 року, проте пізніше відтерміну-
вали це на рік – до 2019-го. Після зустрічі мі-
тингарів із головою Волинської обласної ради 
Ігорем Палицею обласна рада зініціювала 
звернення до Президента та голови Верхов-
ної Ради задля якнайшвидшого розв’язання 
питання. Однак проблеми соціального забез-
печення ветеранів війни в Афганістані так і 
залишилися незалагодженими. 

Катерина ОСТАПЕНКО,
Київ

Григорій Павлович: «Військовим уже 
довгий час не збільшують пенсійні 
виплати, тож людям наболіло»
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Народні депутати від УКРОПу 
зареєстрували у Верховній 
Раді звернення до Кабінету 
Міністрів із закликом підтримати 
українських митців, які можуть 
стати кандидатами на здобуття 
Нобелівської премії з літератури. 
Про це під час брифінгу у Верховній 
Раді заявила народний депутат від 
УКРОПу Ірина Констанкевич.

Відповідне звернення підписали на-
родні депутати від УКРОПу Ірина Кон-
станкевич, Тарас Батенко, Олександр 
Шевченко, Віктор Шевченко, Віталій Куп-
рій, Олександр Дубінін, Валентин Дідич 
та представники інших політичних сил у 
парламенті.

– Уряд має вжити всіх можливих за-
ходів, щоб українське слово й українська 
думка були відзначені європейським ко-
мітетом Нобелівської премії. Тому ми за-
кликаємо Міністерство культури та уряд 
зважити на наше звернення, – наголосила 
Ірина Констанкевич.

Укропівці закликали Кабінет Міні-
стрів створити спеціальний комітет, який 
опікуватиметься висуненням потенцій-
них кандидатів на Нобелівську премію. 
Крім того, у сфері відання органу мають 
бути переклад, видання та промоція тво-
рів українських митців за кордоном.

Нардеп нагадала, що українських по-
етів Ліну Костенко та Івана Драча було 
висунуто на Нобелівську премію з літера-
тури у 1967 році. Днями Іван Драч пішов із 
життя, так і не здобувши високу нагороду.

– Станом на сьогодні держава прак-
тично нічого не зробила для того, щоб 
Україна як сучасна європейська країна 
мала хоча б одного нобелівського лауреа-
та, – зауважила Ірина Констанкевич.

21 червня представники «Українського 
об’єднання патріотів» попрощалися з Іва-
ном Драчем у Володимирському соборі.

– Це сумний день. Україна прощалася 
зі своїм Героєм, письменником, який став 
символом українського шістдесятництва, 
символом пошуку у змісті та формі. На 
жаль, це прощання змушує нас знову го-
ворити про те, що за життя ми не вміємо 
належно цінувати українських митців, – 
підкреслила Ірина Констанкевич.

Борис ХВИЦЬ,
Київ 

Минулої неділі у Розничах Маневицького району 
відсвяткували День села. З вітальним словом до 

громади звернулися голова Колківської ОТГ Олександр 
Полінкевич та в. о. старости Старосільського округу 
Віктор Регешук. Цінні подарунки вручили Зінаїді та Дмитру 
Сачковським, Ользі та Степану Марчукам – сімейним парам, 
які прожили у шлюбі 50 років. 

Сфера вищої освіти в Україні має цілий 
комплекс питань, що потребують 
нагального розв’язання. Передусім 
уряд має збільшити фінансування цієї 
галузі, адже українські університети 
потерпають від браку коштів. Про це 
під час розгляду законопроекту щодо 
ратифікації фінансової угоди (проект 
«Вища освіта України») між Україною 
та Північною екологічною фінансовою 
корпорацією у сесійній залі парламенту 
заявила народний депутат від УКРОПу 
Ірина Констанкевич.

– Якщо говорити про конкретну ратифі-
кацію, то, безперечно, УКРОП підтримує її, 
як загалом і більшість прогресивних змін, що 
стосуються освіти в Україні. Якщо ми говори-
мо про вищу освіту, то це цілий комплекс пи-
тань, що потребують нагального розв’язання. 
Передусім потрібно переглянути порядок ви-
ділення коштів на фінансування вищої осві-
ти, – зазначила нардеп.

За її словами, українським університе-
там бракує коштів не тільки на тепломо-

Найбільш успішні підприємства 
енергетичної галузі намагаються 
приватизувати. Це ще раз доводить 
неефективність державного 
менеджменту – прибуткові 
підприємства у країні вбивають, а 
збитковим не можуть дати ради. Про 
це під час брифінгу в парламенті 
заявила народний депутат від УКРОПу 
Ірина Констанкевич.

За її словами, 21 червня спеціальна 
контрольна комісія Верховної Ради з питань 
приватизації мала розглянути питання щодо 
приватизації державних підприємств «Во-
линьторф» та «Рівнеторф». Утім народним 
депутатам вдалося переконати членів комісії 
не включати підприємства до переліку таких, 
що підлягають приватизації.

– Це ті підприємства, які не лише прино-
сять прибуток у місцеві бюджети, а й забезпе-
чують робочими місцями багато людей. Ми 
категорично проти того, щоб успішні підпри-
ємства приватизовували. Вони мають розви-
ватися, – підкреслила Ірина Констанкевич.

Нардеп зазначила, що перші спроби при-
ватизувати ці підприємства робили ще чи-
новники часів Януковича. Однак тодішній 

На урочистостях побувала і 
народний депутат від УКРОПу 
Ірина Констанкевич. Вона від-
значила подяками настоятеля 
місцевого храму Миколу Ново-
сада, пресвітера церкви єван-
гельських християн-баптистів 
Петра Матвійчука, вчителя 
біології та географії загально-
освітньої школи І-ІІ ступенів 
с.Розничі – філії ОЗНВК «Кол-
ківська ЗОШ І-ІІІ ступенів – лі-
цей» Віктора Федорчука, провід-
ного спеціаліста економічного 

розвитку, менеджера проектів 
Колківської селищної ради Тетя-
ну Зінчук,  громадського діяча, 
мецената, який за власний кошт 
побудував спортивний майдан-
чик у селі, Сергія Зінчука. 

Місцевий ФАП отримав від 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» медобладнання.

Святкування супроводжу-
валося виступами місцевих ама-
торських колективів.

Іван ТИХИЙ,
Маневицький район 

владі так і не вдалося протягнути сумнівну 
оборудку.

– Окремі депутати зараз виносять на роз-
гляд питання приватизації цих підприємств 
усупереч запевненням уряду про те, що пе-
редусім слід приватизувати об’єкти, які є 
тягарем для економіки й державного бюдже-
ту, – зауважила депутат Маневицької район-
ної ради Аліна Базарнова.

В УКРОПі зазначили, що «Волиньторф» 
і «Рівнеторф» – єдині прибуткові підпри-
ємства цієї галузі. У 2017 році прибутки 
«Волиньторфу» становили 4,9 млн грн, «Рів-
неторфу» – 4 млн 250 тис. грн. При цьому 
підприємства забезпечують робочими міс-
цями сотні українців.

Борис ХВИЦЬ,
Київ

ховна Рада має звернутися до уряду з відпо-
відною ініціативою.

– Тому, формуючи бюджет 2019 року, 
дуже важливо звернути увагу уряду на фі-
нансування вищої освіти, – наголосила пред-
ставниця УКРОПу.

Ірина Констанкевич закликала депутатів 
приділяти більше уваги розв’язанню проб-
лем у сфері вищої освіти: 

– Прошу всіх сфокусувати увагу на ви-
щій освіті й тих традиціях, які формувалися 
десятиліттями, та підтримати українські уні-
верситети.

Як відомо, законопроект передбачає 
ратифікацію фінансової угоди між Украї-
ною та Північною екологічною фінансовою 
корпорацією з метою залучення коштів для 
підвищення енергоефективності будівель 
державних вишів. У рамках його реалізації 
Європейський інвестиційний банк уже надав 
Україні кредит у €120 млн.

Алла САДЕЦЬКА,
Київ 

дернізацію, а й на виплату заробітних плат 
і відпускних нарахувань. Проблема з капі-
тальними видатками на утримання таких 
закладів може виникнути й наступного на-
вчального року.

У зв’язку з цим в УКРОПі наполягають на 
збільшенні фінансування освіти при форму-
ванні державного бюджету на 2019 рік. Вер-

Провідному спеціалісту економічного розвитку, менеджеру 
проектів Колківської селищної ради Тетяні Зінчук вручає 
подяку народний депутат Ірина Констанкевич

Начальник транспортного цеху ДП «Волиньторф» Василь Ремінський, 
народний депутат Ірина Констанкевич, депутат Маневицької райради 
Аліна Базарнова, народний депутат Олександр Дехтярчук 

День  села у Розничах – 
важливе свято для всієї громади 

Укроп вимагає збільшити видатки 
на вищу освіту з держбюджету 
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СУБОТА 7 липня

П’ЯТНИЦЯ 6 липня
06.00, 09.45 М/с «Чорний 

Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 
21.00, 03.00 Новини

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

09.30, 14.20, 15.10, 20.20, 
22.40, 23.40 Погода

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

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

українською
13.55 Схеми
14.30 :Радіо. День
15.30 Країна на смак
16.20 «Вогонь Купала»
16.50, 04.30 Фольк-music
18.00 Інформаційна година
19.00 Культурна афіша 

здорової людини
19.25 Д/с «Африка. 

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

завантажений у світі»
23.50 Як дивитися кіно
01.10 52 вікенди
01.30 Роздягалка
02.05 Складна розмова
05.35 Д/ц «Гордість світу»

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
04.10 Абзац
05.50 Т/с «Кобра»
07.49, 09.09 Kids Time
07.50 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»
09.10, 17.10 Кохання на 

виживання 16+
11.10 Пацанки: Нове 

життя 16+
19.00 Х/ф «Перша 

донька»
21.00 Х/ф «Свекруха-

монстр»
23.00 Від пацанки до 

панянки 16+

НОВИЙ КАНАЛ
06.50 Х/ф «Уроки 

зваблювання»

08.50 Х/ф «Жереб долі»

13.00 Х/ф «Тільки не 

відпускай мене»

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.00 Х/ф «Провідниця»

20.00 Х/ф «Молода 

дружина»

22.45 Давай поговоримо 

про секс 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. Ювілейний 2»
13.00, 21.00 «Орел і 

Решка. Рай та пекло 2»
14.00, 23.50 «Орел і 

Решка»
22.00 «Бєдняков+1»
22.50 «Вірю не Вірю»
00.45 «Вечірній квартал»
02.20 «Бійцівський клуб»
03.10 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 03.10 
Сьогодні

09.30, 05.35 Зірковий шлях
10.30, 04.00 Реальна 

містика
12.30 Х/ф «Забудь мене, 

мамо»
14.30, 15.30 Т/с «Кохання 

з випробувальним 
терміном»

19.45 «Говорить Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Одеса-

мама»
01.00, 02.20 Т/с «CSI. 

Місце злочину»
01.50 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса
07.20, 14.00 Правда життя
08.20, 22.30 Земні 

катаклізми
09.20, 16.50 Пригоди 

Остіна Стівенса
10.20 Невідомий океан
11.10 Місця сили
12.00 Брама часу
13.00 Скептик
15.00, 21.40 Річкові 

монстри
16.00, 20.50 Скарби зі 

сховищ
17.50 Їжа богів
19.40, 00.30 Речовий 

доказ
23.30 Великі тирани
01.20 Ризиковане життя
05.10 Смартшоу

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»
10.45 «Сім’я»
12.20, 13.45 «Одруження 

наосліп»
15.10 «Міняю жінку»
17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»
19.20 «Секретні 

матеріали»
20.15, 22.10 «Ліга сміху»
00.05, 04.50 «Ігри приколів 

2018»
01.05 «Вечірній Київ»

06.00 «Мультфільм»
06.15, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.15 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.00, 12.25 Т/с «Доярка з 
Хацапетівки 3»

13.20, 14.20, 15.20, 01.30, 
02.25 «Речдок»

16.50, 20.50 «Чемпіонат 
світу з футболу FIFA 
2018» 1/4 фіналу

19.00 «Велика Гра»
20.00, 00.50 «Подробиці 

тижня»
03.50 «Код доступу»
04.10 Д/п «Великі 

українці»
04.55 «Чекай мене. 

Україна»

1+1 ІНТЕР

05.35, 11.10 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 02.45 
Факти

09.20, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Інсайдер
12.10, 13.25 Х/ф «Чорний 

янгол»
14.50, 16.20, 21.35 Скетч-

шоу «На трьох» 16+
16.40 Т/с «Майор і магія»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
01.10 Х/ф «Чому я?»
03.05 Т/с «Морська 

поліція. Новий Орлеан»

ICTV

06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Герцог»
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 «Як приборкати 

дракона – 2»
23.00 Х/ф «Гірше не 

буде»
00.45 Т/с «Помста»
01.45 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 Серіал «Яструб та 

голубка»
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 «Схеми»
17.36 Д/ф «Павло 

Загребельний. До 
запитання»

18.31 Д/с «Незвичайні 
культури»

19.46 Д/с «Неповторна 
природа»

20.12 Д/с «Таємниці 
підводного світу»

20.40 Новини

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 КультУра!
06.30 Євромакс
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 «Ієсодо»
10.00 Т/c «Справа Дойла»
10.45, 18.30, 19.05, 03.45 

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

Повтор
15.00 Глобал 3000

АВЕРС 15.30 Уроки тітоньки Сови
15.35 М/с «Ієсодо»
16.00 Княжий 2018
18.00 На Часі 18.00
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 Княжий 2018
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
03.00 Т/c «Справа Дойла»
04.00 Дзеркало історії
05.00 Обережно, діти!
05.30 Собор на крові

06.00 Мультфільми
08.00, 03.15 «Облом.UA.»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.10 «Загублений 

світ»
12.55 «Відеобімба»
15.25 Х/ф «Що приховує 

2+2 брехня»
19.25 Х/ф «Морська 

пригода»
21.20 Х/ф «Стукач»
23.25 «Змішані 

єдиноборства. Вечір 
зірок UFC. Деміан Майя 
– Карлос Кондіт»

01.45 «Нове Шалене відео 
по-українськи»

НТН

05.05, 03.45 «Правда 
життя. Професії»

06.40 Х/ф «Чорта з два»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.05 Х/ф «Сумка 

інкасатора»
10.50 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.50 «Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
14.45, 16.55 «Страх у 

твоєму домі»
17.45, 19.30 «Легенди 

карного розшуку»
20.40, 00.45 Т/с 

«Криміналіст»
22.45, 23.50 Т/с «Кулагін та 

партнери»
03.20 «Легенди 

бандитської Одеси»
04.15 Х/ф «Операція 

«Хольцауге»

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, 13.50, 19.45, 00.35, 

02.00, 03.25 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»
14.00 Телепродаж
14.20 Сильна доля
15.20 Д/ц «Вагасі – 

японські смаколики»
16.20 Д/ц «Незвичайні 

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

міста світу»
21.25 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком 16+
22.05 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 
терція»

22.40 Х/ф «Лоре»
01.10 «Вогонь Купала»
02.10 Д/ц «Смачні історії»
03.30 Посттравматичний 

синдром
04.00 Війна і мир
04.40 Розсекречена історія
05.30 #ВУКРАЇНІ

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
05.59, 08.29 Kids Time
06.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»
07.30 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»
08.30 Кохання на 

виживання 16+
10.20 Хто зверху? 12+
19.10 Х/ф «Шпигун по 

сусідству»
21.00 Х/ф «Відчайдушні 

напарники»
23.10 Х/ф «Скаути проти 

зомбі»
01.00 Х/ф «Улюбленці 

Америки»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 ВусоЛапоХвіст

07.45 Караоке на Майдані

08.45 Все буде смачно!

09.40 Х/ф «Провідниця»

14.50 Х/ф «Знак долі»

17.00 Х/ф «Молода 

дружина»

19.00 Х/ф «40+ або 

Геометрія почуттів»

22.50 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

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

Шопінг»
11.00 «Ух ти show»
11.30 «Ух ти show 2»
12.00 М/ф «Супергерой 

Плодді»
13.30 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
23.30 Х/ф «Академія 

вампірів»
01.15 «Бєдняков+1»
02.00 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

07.15, 04.30 Зірковий шлях

08.20 Т/с «Одеса-мама»

13.35, 15.20 Т/с 

«Лабіринти долі»

17.50, 19.40 Т/с «Криве 

дзеркало душі»

22.20 Т/с «Дочки – матері»

02.00 Телемагазин

02.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
08.20 Історія Української 

держави
09.20 Містична Україна
11.00 Великі тирани
12.40 Секрети квантової 

фізики
14.40 Земля: код 

знищення
15.30 Таємнича Латинська 

Америка
17.30, 00.40 Азія класу 

люкс
18.20 Річкові монстри
19.20 Прихована 

реальність
22.00 Як будували замки
01.40 Бандитська Одеса

МЕГА

06.00, 19.30 «ТСН»

06.45 «Гроші 2018»

08.00 «Сніданок. 

Вихідний»

10.05 «Життя без обману »

11.35, 23.15 «Світське 

життя 2018»

12.40 «Концерт Потапа і 

Насті. Золоті кити»

14.05 «Ліга сміху»

16.05, 21.15 «Вечірній 

квартал»

18.30 «Розсміши коміка»

20.15 «Українські сенсації»

00.15, 02.10 «Вечірній 

Київ»

1+1

06.00 «Мультфільм»
06.25 Х/ф «Розмах крил»
08.15 Х/ф «Коли я стану 

велетнем»
10.00 Х/ф «Відпустка за 

свій рахунок»
12.50 Х/ф «Танго 

кохання»
14.50 Х/ф «Так не буває»
16.50, 20.50 «Чемпіонат 

світу з футболу FIFA 
2018» 1/4 фіналу

19.00 «Велика Гра»
20.00, 02.15, 05.20 

«Подробиці»
23.00 Х/ф «Полетта. В усі 

тяжкі»
00.50 Х/ф «Випадковий 

запис»
02.55 Д/п «Нонна 

Мордюкова. Як на світі 
без кохання прожити»

04.55 «Код доступу»

ІНТЕР

05.10, 04.40 Скарб нації
05.20, 04.50 Еврика!
05.30, 04.55, 12.45 Факти
05.50 Більше ніж правда
07.30 Я зняв!
09.30 Дизель-шоу 12+
10.55, 11.50 Особливості 

національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
16.40 Х/ф «Сонна 

лощина»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.10 Х/ф «Початковий 

код»
22.00 Х/ф «Згадати все»
00.30 Т/с «Морська 

поліція. Новий Орлеан»
03.25 Провокатор

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
10.55 М/ф «Маленький 

лікар – секретна місія 
Бодінаута»

12.15 Х/ф «Шестеро весь 
світ обійдуть»

13.30 Чотири весілля
14.30 Т/с «Останній 

москаль. Судний день»
16.30 Х/ф «Гірше не 

буде»
18.30 Одного разу під 

Полтавою
20.00, 22.30 Країна У
21.00 Танька і Володька
00.00 Теорія зради
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, 08.00, 09.00 

Новини «На Часі»
07.30 На Часі 21.00. 

Повтор
08.15, 09.15, 18.30, 21.45, 

00.15, 02.45 Як це було
08.30 На Часі 18.00. 

Повтор
09.30 На Часі 21.00. 

Повтор
10.00 Глобал 3000
10.30, 12.00 Євромакс
11.00 М/с «Ієсодо»
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
22.00 Х/ф «Зелена 

кофта»
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
08.00 «102. Поліція»
08.55 «Зброя»
09.55 «Загублений світ»
16.15 Х/ф «Стукач»
18.20 Х/ф «Маска 

ніндзя»
20.15 Х/ф «Вірус для 

2+2 солдатів»
22.05 Х/ф «Мега 

Піранья»
23.55 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
03.10 «Облом.UA.»
05.00 Прем’єра! «Змішані 

єдиноборства. UFC #226 
Стіпе Міочич – Деніел 
Корм’є »

НТН

05.45 Х/ф «Беремо все 
на себе»

07.10 Х/ф «Вони 
воювали за 
Батьківщину»

10.15 Х/ф «Ішов 
четвертий рік війни...»

11.55 «Свідок. Агенти»
12.30 «Щоденник 

чемпіонату світу з 
футболу FIFA 2018»

13.00, 04.25 «Речовий 
доказ»

15.25 «Склад злочину»
17.05 «Круті 90-ті»
19.00, 03.20 «Свідок»
19.30 Х/ф «Три плюс 

два»
21.15 Х/ф «Близнюк»
23.20 Х/ф «Найкраща 

пропозиція»
01.50 «Таємниці 

кримінального світу»
03.50 «Випадковий 

свідок»
04.45 «Легенди 

бандитської 
Одеси»

СИН СИНТІЇ НІКСОН – 
ТРАНСГЕНДЕР  

Зірка серіалу «Секс і місто» 
Синтія Ніксон повідомила, що ї ї 

дитина – трансгендер. Первісток Синтії 
та ї ї колишнього цивільного чоловіка 
Денні Мозеса народився дівчинкою 
та мав ім’я Саманта. Дівчина змінила 
стать. Зараз це 21-річний Семюель 
Джозеф Мозес.

«Я так пиша-
юся моїм сином 
Семюелем Джо-
зефом Мозесом 
(ми звемо його 
Сеф), який випус-
тився з універси-
тету цього міся-
ця», – написала 
зіркова мама. 

У Синтії та 
Денні також є 16-
річний Чарльз 
Ієзекііль. Ніксон 
розійшлася з Мозесом 2003 року. А 2009-го 
оголосила про заручини з політичною ак-
тивісткою Крістін Маріноні. 

зіркові пристрасті

kino-teatr.ru

Фільм «Чорний янгол»

12:10

ДЖОННІ ДЕПП 
ВТРАТИВ $25 МЛН 

Голлівудський актор Джонні Депп, 
який торік подав до суду на свого 

адвоката, звинувативши його у 
шахрайстві, залишився без розгляду 
цієї справи.

Вищий суд Лос-Анджелеса відмовився 
розглядати позов на $25 млн, який подав 
відомий актор. 

Розгляд справи мав розпочатися 
14 липня. Однак адвокати актора постійно 
переносили засідання. Вони посилалися на 
напружений робочий графік Деппа, пові-
домляє Deadline.

Несподівано наприкінці травня адвока-
ти Джонні знову звернулися до судді з про-

ханням перенести засідання ще 
на 60 днів. Вони аргументували 
це тим, що Депп уже кілька мі-

сяців гастролює з гуртом 
Hollywood Vampires. 

Врешті терпець судді 
урвався. Він відмовив у 

розгляді позову, на який 
Джонні покладав великі 
надії. 

отакої

Фільм «Відчайдушні напарники»

21:00

kinoafi sha.ua

aquarelle.m
d
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ФУТБОЛ 1

ПН 2 липня ВТ 3 липня СР 4 липня ЧТ 5 липня ПТ 6 липня СБ 7 липня НД 8 липня
06.00, 08.00, 10.00, 12.05, 15.30, 

17.45, 20.05, 22.30 Топ-матч
06.10 Шахтар – ЦСКА (Софія). 

Контрольна гра
08.10 Ювентус – Олімпіакос. 

Ліга Чемпіонів УЄФА
10.15 МЮ – Ньюкасл. Чемпіо-

нат Англії
12.20 Феєнорд – Ман Сіті. Ліга 

Чемпіонів УЄФА
14.10 Огляд матчів. Ліга Чемпі-

онів УЄФА
15.55 Андерлехт – ПСЖ. Ліга 

Чемпіонів УЄФА
18.15 Ворскла – Сталь
20.35 Челсі – Рома. Ліга Чемпі-

онів УЄФА
22.45 Вотфорд – Вест Гем. Чем-

піонат Англії
00.35, 05.00 Огляд сезону. 

Чемпіонат Англії
01.30 Профілактика

06.00, 08.00, 10.00, 12.05, 
15.30, 17.45, 20.05, 22.30 Топ-
матч 06.10 Маріуполь – Вор-
скла 08.10 Ювентус – Спортінг. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 10.15 
Брайтон – Сток Сіті. Чемпіонат 
Англії 12.20 Ман Сіті – Шахтар. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 14.10 
Огляд матчів. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 15.55 ПСЖ – Андерлехт. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 18.15 
Шахтар – ЦСКА (Софія). Контр-
ольна гра 20.35 Рома – Челсі. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 22.45 Вест 
Гем – Лестер. Чемпіонат Англії 
00.35 Зальцбург – Сосьєдад. 
1/16 фіналу. Ліга Європи УЄФА 
02.20 Брайтон – Челсі. Чемпі-
онат Англії 04.10 ЦСКА – Янг 
Бойз. Плей-оф. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 

06.00, 08.00, 10.00, 12.05, 15.30, 
17.45, 20.05, 22.30 Топ-матч 
06.10 Олімпік – Шахтар 08.10 
Спортінг – Ювентус. Ліга Чем-
піонів УЄФА 10.15 Ліверпуль 
– Челсі. Чемпіонат Англії 12.20 
Ман Сіті – Наполі. Ліга Чемпіо-
нів УЄФА 14.10 Огляд матчів 1/8 
фіналу. Баварія/Бешикташ. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 14.50 Огляд 
матчів 1/8 фіналу. Базель/Ман 
Сіті. Ліга Чемпіонів УЄФА 15.55 
ПСЖ – Селтік. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 18.15 Олександрія – Кар-
пати 20.35 Атлетіко – Рома. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 22.45 Саутгемп-
тон – Евертон. Чемпіонат Англії 
00.35 Вільярреал – Славія. Ліга 
Європи УЄФА 02.20 Астана – 
Селтік. Плей-оф. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 04.10 Янг Бойз – Парти-
зан. Ліга Європи УЄФА 

06.00, 08.00, 12.05, 15.30, 
17.45, 20.25 Топ-матч 06.10 
Сталь – Динамо 08.10 Ювентус 
– Барселона. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.15 Евертон – Вест Гем. 
Чемпіонат Англії 12.20 Шахтар 
– Ман Сіті. Ліга Чемпіонів УЄФА 
14.10 Огляд матчів 1/8 фіналу. 
Порту/Ліверпуль. Ліга Чемпіо-
нів УЄФА 14.50 Огляд матчів 1/8 
фіналу. Реал/ПСЖ. Ліга Чемпіо-
нів УЄФА 15.55 Баварія – ПСЖ. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 17.55 LIVE. 
Шахтар – Аустрія. Контрольна 
гра 19.55 Світ Прем’єр-Ліги 
20.35 Рома – Карабах. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 22.45 Лестер 
– Тоттенгем. Чемпіонат Англії 
00.35 Славія – Вільярреал. 
Ліга Європи УЄФА 02.20 МЮ – 
Ньюкасл. Чемпіонат Англії 04.10 
Шкендербеу – Янг Бойз

06.00, 08.00, 12.05, 15.30, 17.45 
Топ-матч 06.10 Шахтар – Верес 
08.10 Олімпіакос – Ювентус. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.15 Арсенал – МЮ. Чемпіонат 
Англії 12.20 Шахтар – Аустрія. 
Контрольна гра 14.10 Огляд 
матчів 1/8 фіналу. Севілья/
МЮ. Ліга Чемпіонів УЄФА 14.50 
Огляд матчів 1/8 фіналу. Челсі/
Барселона. Ліга Чемпіонів УЄФА 
15.55 Реал – ПСЖ. 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 18.15 Зірка 
– Сталь 20.05 Світ Прем’єр-Ліги 
20.35 Шахтар – Рома. 1/8 фіна-
лу. Ліга Чемпіонів УЄФА 22.45 
Вотфорд – МЮ. Чемпіонат Ан-
глії 00.35 Астана – Вільярреал. 
Ліга Європи УЄФА 02.20 Севілья 
– Істанбул. Плей-оф. Ліга Чем-
піонів УЄФА 04.10 Динамо (К) – 
Янг Бойз. Ліга Європи УЄФА 

06.00 Шахтар – Аустрія. Контр-
ольна гра 07.45, 17.45 Світ 
Прем’єр-Ліги 08.15 Ювентус 
– Тоттенгем. 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS 10.15 
Челсі – Свонсі. Чемпіонат Англії 
12.05, 15.30, 20.05 Топ-матч 
12.20 Наполі – Ман Сіті. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 14.10 Огляд 
матчів 1/8 фіналу. Шахтар/
Рома. Ліга Чемпіонів УЄФА 
14.50 Огляд матчів 1/8 фіналу. 
Ювентус/Тоттенгем. Ліга Чем-
піонів УЄФА 15.55 ПСЖ – Реал. 
1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
18.15 Ворскла – Олександрія 
20.35 Рома – Шахтар. 1/8 фіна-
лу. Ліга Чемпіонів УЄФА 22.45 
Евертон – Вест Гем. Чемпіонат 
Англії 00.35 Ліон – Вільярреал. 
1/16 фіналу. Ліга Європи УЄФА 
02.20 Свонсі – Арсенал

06.00, 08.00, 12.05, 15.30, 17.45, 
20.05 Топ-матч 06.10 Маріуполь 
– Сталь 08.10 Тоттенгем – Ювен-
тус. 1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.15 Челсі – Ньюкасл. 
Чемпіонат Англії 12.20 Ман Сіті 
– Феєнорд. Ліга Чемпіонів УЄФА 
14.10 Огляд матчів 1/4 фіналу. 
Севілья/Баварія. Ліга Чемпіонів 
УЄФА. Прем’єра 14.50 Огляд 
матчів 1/4 фіналу. Ювентус/
Реал. Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра 15.55 Олімпіакос – 
Рієка. Плей-оф. Ліга Чемпіонів 
УЄФА. Прем’єра 18.15 Олімпік 
– Ворскла 20.35 Барселона – 
Рома. 1/4 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 22.45 Шахтар – Аустрія. 
Контрольна гра 00.35 Вільяр-
реал – Ліон. 1/16 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА 02.20 Ліверпуль 
– Гоффенгайм

криваве вбивство

НЕДІЛЯ 8 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, 15.35, 00.35, 

02.00, 03.25 Погода
09.35 Х/ф «Змова проти 

корони»
11.25 Д/с «Дешевий від-

починок»
12.10 Перший на селі
12.40, 13.05 Енеїда
13.35, 00.15 Д/ц «Китай-

ський живопис»
14.00 Телепродаж
14.20 Фольк-music
15.45 Д/ц «Незвичайні 

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

міста світу»
21.25 з Майклом Щуром
22.15, 01.35 Букоголіки
22.40 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком 16+
23.20 Д/ц «Вагасі – япон-

ські смаколики»
01.10 Культурна афіша 

здорової людини
02.10 Д/ц «Смачні історії»
03.30 Посттравматичний 

синдром
04.00 Війна і мир
04.40 Розсекречена історія
05.30 #ВУКРАЇНІ

05.25 Інсайдер
07.15 Т/с «Ніконов і Ко»
09.05 Т/с «Відділ 44»
12.00, 13.00 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
12.45 Факти
14.35 Х/ф «Згадати все»
16.50 Х/ф «Початковий 

код»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Карате-

пацан»
23.40 Т/с «Операція 

«Горгона»
02.50 Т/с «Морська полі-

ція. Новий Орлеан»

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
12.00 Х/ф «Кудлатий 

спецназ»
13.30 Чотири весілля
14.30 Т/с «Останній мос-

каль. Судний день»
16.30, 20.00 Країна У
18.00 М/ф «Як приборкати 

дракона – 2»
21.00 Танька і Володька
22.30 Х/ф «Зовсім не 

бабій»
00.00 Теорія зради
01.00 Х/ф «Вечір на 

Івана Купала»
02.30 Панянка-селянка
03.20 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 Концерт
19.55 «Візитівки Карпат»
20.00 Д/с «Незвідані 

шляхи»

06.00 ВусоЛапоХвіст

08.15 Планета земля

09.15 Все буде смачно!

11.10 Караоке на Майдані

12.10 Вагітна у 16 16+

13.10 Хата на тата 12+

15.10 Х/ф «40+ або Гео-

метрія почуттів»

19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

23.00 Я соромлюсь свого 

тіла 18+

07.40 «TiBi Абетка»

07.50 «Чи знаєте ви, що...»

08.10, 12.00 «Орел і Реш-

ка. Шопінг»

10.00 «Ух ти show 2»

10.35 М/ф «Супергерой 

Плодді»

13.00 «Орел і Решка. Пере-

завантаження»

00.10 «Вечірній квартал»

02.00 «Бійцівський клуб»

02.50 «Нічне життя»

06.00 Бандитська Одеса
08.20 Історія Української 

держави
09.20 Містична Україна
11.00 Великі тирани
12.40 Як будували замки
15.30 Таємнича Латинська 

Америка
16.30 Невідомий океан
17.30, 00.40 Азія класу люкс
18.20 Річкові монстри
19.20 Прихована реальність
22.00 Секрети квантової 

фізики
00.00 Земля: код зни-

щення
01.40 Запрограмовані долі
02.30 Потойбіччя. Сни

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.10 «ТСН»
07.05, 04.20 «Українські 

сенсації»
08.00 «Сніданок. Ви-

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

ведмідь»
10.10, 11.15, 12.15 «Світ 

навиворіт – 8»
13.20 Х/ф «Не можу 

забути тебе»
17.35, 21.00 Х/ф
  «Артистка»
19.30, 05.00 «Тсн-

тиждень»
22.55 «Ліга сміху»
00.55 «Аргумент кiно»
01.35 «Світське життя 

2018»

06.00 «Мультфільм»
06.25 Х/ф «Як посва-

рився Іван Іванович 
з Іваном Нікіфорови-
чем»

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

Морський сезон»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

12.10 Х/ф «Буркун»
14.15 Х/ф «Оксамитові 

ручки»
16.20 Т/с «Рокова пісня»
20.00 «Подробиці»
20.30 «Велика Гра»
22.15 Х/ф «Холостяки у 

відриві»
00.15 «Речдок»
02.50 Подробиці

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

03.00, 02.40 Зона ночі
08.00 М/ф «Монстри на 

канікулах»
09.40 Х/ф «Містер 

Магу»
11.30 Х/ф «Містер 

Крутий»
13.20 Х/ф «Трейсери»
15.10 Х/ф «Шпигун по 

сусідству»
16.50 Х/ф «Відчайдушні 

напарники»
19.00 Х/ф «Обладун-

ки бога. У пошуках 
скарбів»

21.00 Х/ф «Громобій»
23.10 Х/ф «Йогануті»
01.00 Х/ф «Скаути про-

ти зомбі»

06.00 Джем
07.00, 08.00, 09.00 

Новини «На Часі». 
Спецвипуск

07.15, 08.15, 20.05, 20.50 
Як це було

07.30 На Часі 18.00. 
Повтор

08.30 На Часі 21.00. 
Повтор

09.15 Ландшафтний бум
09.30 На Часі 18.00. 

Повтор
10.00 Євромакс
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»

АВЕРС 17.00 Княжий 2018
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 Х/ф «Солдат 

Жаннет»
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

06.00, 23.00 Прем’єра! 
«Змішані єдиноборства. 
UFC #226 Стіпе Міочич 
– Деніел Корм’є »

09.00 «Бушидо»
09.30 «ДжеДАІ. Дай-

джест»

2+2 11.25 Т/с «Ментівські ві-
йни. Київ-2»

15.45 Х/ф «Вірус для 
солдатів»

17.20 Х/ф «Сім хвилин»
19.00 Х/ф «Залишені»
21.10 Х/ф «Відсіч»
01.25 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.40 «Облом.UA.»

НТН

05.30 Х/ф «Звинувачу-

ється весілля»

06.55 «Страх у твоєму 

домі»

10.40 Х/ф «Живе такий 

хлопець»

12.30 «Щоденник чемпі-

онату світу з футболу 

FIFA 2018»

13.00 Х/ф «Баламут»

14.40 Х/ф «Океан»

17.30 Х/ф «Близнюк»

19.30 Х/ф «А зорі тут 

тихі...»

23.10 Х/ф «Біла ніч, 

ніжна ніч»

01.10 Х/ф «Найкраща 

пропозиція»

03.30 «Речовий доказ»

КАРОЛЬ ЗМІНИЛАСЯ 
ЗАДЛЯ ФІЛЬМУ 

Популярна українська співачка 
Тіна Кароль знову здивувала 

прихильників: зірка показала фото, 
на якому позує в неочікуваному 
образі – з короткою стрижкою та 
чорним волоссям, пише Obozrevatel.ua.

33-річна Тіна наважилася на таке кар-
динальне перевтілення заради ролі в 
короткометражному фільмі «Колишні». 
У стрічці Кароль виконає головну роль. 
Співачка грає дівчину, яка намагається ви-
будувати стосунки з коханим, але її ніяк не 
відпускають фантоми колишніх хлопців.

А от головну чоловічу роль виконав 
Михайло Пшеничний. У епізодичних ролях 
з’являться Володимир Горянський, Кирило 
Дицевич, Олександр Попов, Дмитро Гольд-
ман та інші. Прем’єру фільму заплановано 
на 2019 рік.

кіно

Фільм «Холостяки у відриві»

22:15

kinoafi sha.ua

06.30 Сьогодні
07.10 Зірковий шлях
10.00 Т/с «Одеса-мама»
15.10, 03.00 Х/ф «Сусіди 

по розлученню»
17.10, 21.00 Т/с «Моє нове 

життя»
19.00 Події тижня з Оле-

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

ти долі»
01.50 Телемагазин
04.40 Реальна містика

Голлівудського 
режисера, сценариста 
та мультиплікатора 

Блейка Лейбела, 
якого підозрювали у 
резонансному вбивстві 
українки Яни Касьян, 
визнано винним у скоєному 
злочині. Патологоанатоми 
заявили, що дії, які 
підсудний скоїв над тілом 
жінки, безпрецедентні 
за рівнем варварства 
і жорстокості. Вони 
підкреслили, що Касьян 
померла повільною і 
болісною смертю. 

Блейк Лейбел втілив у життя 
свій найбільш жорстокий комікс – 
убив 30-річну киянку Яну Касьян. 
Жінка була його цивільною дружи-
ною, пише «ТСН.ua». 

Блейк – нащадок заможних 
батьків. Тато – мільйонер, магнат 
будівельного бізнесу та колишній 

АКТОР З ГОЛЛІВУДА РОЗЧЛЕНУВАВ УКРАЇНКУ 
олімпійський чемпіон. Із Лейбелом 
Яна познайомилася у 2014 році в 
Лос-Анджелесі. Через рік після зна-
йомства жінка завагітніла. Блейк 
зав жди був поряд та підтримував 
цивільну дружину на пологах. У 
пари народилася донечка.

Тоді ж Яна забрала до США і 
маму. Бо кращу няню за бабусю  годі 
було знайти.  І тут Блейка наче під-
мінили. Через кілька днів після на-
родження донечки його затримала 
поліція за зґвалтування жінки. Аби 
витягти чоловіка з в’язниці, Яна 
внесла заставу – $100 тис. На суд 
ґвалтівник очікував удома. Аж рап-
том зникла сама Яна. 

Її мати три дні чергувала під бу-
динком, де жили її донька та зять. 
Яна не відповідала на численні те-
лефонні дзвінки. Жінка вимагала, 
щоб поліцейські зайшли до будинку 
в одному з найпрестижніших райо-
нів Лос-Анджелеса. Вона каже, що 
чула стогони Яни, але копи нічого 

не робили. Вони пояснювали, що 
не мають права вриватися до при-
міщення, коли там тихо.

Лише на третій день поліцей-
ські увійшли до будівлі. Там і знай-
шли тіло Яни. Блейка ж довелося 
затримувати силоміць. Додому Яна 
повернулася в закритій цинковій 
труні. Що всередині – мама Оля так 
і не побачила. Труну відкривати за-
боронили.  Більше того, похорон 
відбувся без неї. У той час вона би-
лася за опіку над новонародженою 
внучкою.

Лише за два роки на суді було 
оприлюднено деталі вбивства 30-
річної українки. Просто під час 
слухань мама Яни раз за разом 
втрачала свідомість. Присяжні теж 
не витримували почутих деталей та 
виходили із зали. 

«Вона була ще жива, коли він 
відрізав їй вушко. Він зняв їй шкіру з 
правої частини обличчя. Нижче від  
підборіддя, біля горла, був укус, та-

obozrevatel.com

у них було все волосся Яночки, її 
вушко. Всі частини її тіла він різав 
бритвою», – сказала жінка. 

У ЗМІ потрапило кілька фото 
з місця трагедії. Поряд з тілом Яни 
Блейк поставив картину, яку нама-
лював. Він втілив у життя свою ро-
боту, комікс став його інструкцією 
для вбивства жінки. На обкладинці 
його збірки з найпопулярнішими 
малюнками під назвою «Синдром» – 
немовля зі знятим скальпом.

Лейбел своєї провини так і не 
визнав. Відхрещується і від вбив-
ства, і від коміксу. На суд прийшов 
у білому костюмі. Багата та впливо-
ва родина Лейбелів найняла йому 
з десяток адвокатів. Вони не дають 
будь-яких коментарів журналістам 
про цю гучну та зухвалу справу та 
забороняють його знімати. 

Але присяжні були одностайні. 
Блейка Лейбела визнали винним у 
вбивстві українки. На нього чекає 
довічне ув’язнення.

кож був сильний удар з лівого боку 
щічки. Він вирізав їй брівки, вони 
валялися між матрацами», – з болем 
розповідає мама вбитої українки.

Тепер пані Оля знає, чому труну 
не дозволили відкривати. Тіло Яни 
Блейк розчленував на десяток час-
тин і виніс у сміттєвих пакетах.

«Усі частини тіла Яни вони знай-
шли на смітнику. Там було 11 мішків, 

tsn.ua
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Погана реклама – не двигун, а гальмо. Девід Огілві
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Телефони для оголошень: 0332-78-22-06, 095-383-43-79    купи-продай     ТОВ «ІА «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ»
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в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

Р/Р № 26003055518827, МФО 303440

– захистити ділянки дотику шкіри з росли-
ною від сонячних променів мінімум на дві 
доби;
– промити уражені місця великою кількіс-
тю води з густою мильною піною;
– обробити спиртом або слабким розчином 
марганцівки (знежирює шкіру, чим послаб-
лює ураження);
– обробити шкіру пантенолом або іншим 
засобом проти опіків;
– невеликі пухирі краще не чіпати, якщо 
вони збільшуватимуться, потрібно звер-
нутись до лікаря, щоб він розітнув їх у сте-
рильних умовах;
– вийняти з листка алое ложкою м’якуш і 
нанести на уражене місце;
– припарка з листків подорожника, проми-
тих та пропарених, дає протизапальний і 
антибактеріальний ефект;

– компрес із тканини, змоченої в холодно-
му молоці, заспокоює свербіння краще, ніж 
холодна вода, хоча механізми такої дії мо-
лока поки не з’ясовано, цілком імовірно, 
що активними компонентами в такому ви-
падку є молочні жири;
– змочений водою звичайний пакетик чаю 
(чорного або зеленого) і прикладений до 
шкіри, що зудить, полегшує свербіж; ду-
бильна кислота, що міститься в листі чаю, 
зменшить запалення тканин;
– тепла ванна з додаванням кількох столо-
вих ложок дрібномелених вівсяних плас-
тівців або звичайного вівсяного борошна 
підсушує висип і запобігає його перетво-
ренню на пухирі, що зудять (з ванни по-
трібно вибиратися обережно: намокла вів-
сянка дуже слизька).
У жодному випадку не розтирайте ура-

БОРЩІВНИК – РОСЛИНА-ВБИВЦЯ

Розпродаж квартир 3-ї черги!

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

êâàðòèðó ïëîùåþ 39,4 ì2 
çà àêö³éíîþ ö³íîþ 

ПОСПІШАЙТЕ ПРИДБАТИ

335 000 ãðí

небезпека

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-

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.

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ ТА МОРОЗИЛЬ-
НИХ КАМЕР. 095-407-57-88, 067-173-06-30 
(Тарас).

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-
ва підтримка. Довезення до місця праці. 
(Ліц. МСПУ серія АВ №585198, 30.07.2012). 

Волиняни потрапляють 
до реанімації 
через отруєння 

борщівником 
Сосновського. Нещодавно 
жителька обласного 
центру попеклася цією 
рослиною в парку 900-
річчя Луцька. Випадок 
ураження борщівником 
зареєстрували 
у Ковельському 
міськрайонному ТМО. 
«Навіть одна маленька 
крапля може спровокувати 
сильний опік, особливо, 
якщо перебувати під 
відкритим сонцем», – 
попереджають лікарі.

Медики радять волинянам 
остерігатися отруйної рослини, яка 
облюбувала для себе береги річок, 
узбіччя доріг, узлісся та дачні ді-
лянки. Загалом в області цей небез-
печний бур’ян росте на понад сотні 
гектарів.  

Екологи рекомендують озброї-
тися гербіцидом і косою. Працюва-
ти слід у масці та рукавичках, адже 
дотик до борщівника Сосновського 
може спричинити опік шкіри. За-
звичай на уражених ділянках ви-
никає опік другого ступеня (пухи-
рі, заповнені рідиною). Час появи 
опіку – від кількох годин до кількох 
діб. Особлива небезпека полягає в 
тому, що дотик до рослини перший 
час не дає жодних неприємних від-
чуттів, а коли на нього потрапляють 
сонячні промені – дається взнаки. 
Борщівник також є контактним і 
дихальним алергеном та має силь-
ний запах, який відчувається вже за 
п’ять метрів до рослини.

Методи боротьби з поширен-
ням борщівника Сосновського – 
картування зон його самосіву та 
знищення рослин до появи насіння. 
Ще ефективніше викопати рослину і 
спалити коріння. На оброблюваних 
землях можливе точкове застосу-
вання гербіцидів загальної дії. Кущі 
можуть довго рости на одному міс-
ці. Важливо «квітку-шапку» скосити, 
намагаючись триматися якомога 
далі від рослини. 

Найкращий ефект виходить, 
коли обробити бур’ян під час фор-
мування першої розетки листя ра-
ундапом. Якщо хочете його позбу-
тися всередині вегетації, то краще 
бур’ян скосити, а гербіцидом обро-
бити листя, що залишилося, і додат-
ково залити розчин у порожнисту 
трубку стебла.  

Коли рослина росте на узбіччі 

дороги, його можна обробити су-
цільно. Якщо на цій ділянці плану-
ють і надалі садити або сіяти куль-
турні рослини, то обприскування 
раундапом варто провести за два 
тижні до посіву або висаджування. 
Витрата розчину – 5 л на 100 м2. І, 
звісно, під час обробки дотримуй-
теся правил техніки безпеки.

Згідно з чинним законодав-
ством, голови сільських, селищ-
них, міських рад, орендарі водойм 
зобов’язані боротися з небез-
печним борщівником. Інакше на 
них чекає штраф. За це адмінпо-
рушення пересічних громадян 
штрафують на суму від 20 до 80  
неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян, а на посадовців та 
підприємців чекає штраф від 50 до 
100 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.

ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ ОПІКУ БОРЩІВНИКОМ:

жене місце! Так ви можете рознести 
речовину-подразник буквально по всьо-
му тілу. Особливо важливо не торкатися 
до обличчя та очей. До того ж, розтиран-
ня стимулює кровоплин, а значить, надхо-
дження до ураженого місця нових і нових 
речовин, що підтримують запалення.
У пральній машині за помірної температури 
треба випрати одяг, в якому гуляли по ча-
гарниках борщівнику. Це убереже від по-
ширення висипу по всьому тілу. Також вар-
то обполоснути водою взуття, а взуття з 
тканини також варто прати.
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Дотик до борщівника Сосновського 
може спричинити опік шкіри
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Уява – це початок творчості. Ви уявляєте те, що хочете. Ви бажаєте те, що уявляєте. 
І насамкінець –  ви створюєте те, що бажаєте. Джордж Бернард Шоу
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

комунального підприємства «Волиньприродресурс»
Волинської обласної ради (код ЄДРПОУ 40422121)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

комунального підприємства «Волиньприродресурс» 
Волинської обласної ради (код ЄДРПОУ 40422121)

1. Суб’єкт господарювання – назва (прізвище, 
ім’я по батькові), юридична адреса (адреса 
реєстрації), контактний номер телефону

Комунальне підприємство «Волиньприродресурс» Волинської обласної 
ради, директор – Столяр Василь Андрійович, 43027, Волинська область, 
місто Луцьк, майдан Київський, 9,  моб. тел. 095 216 2616

2. Планова діяльність, її 
характеристика, 
технічні альтернативи

Планова діяльність – видобування торфу на родовищі «Стобихівське» з метою виготовлен-
ня паливного торфобрикету, залучення місцевих паливних ресурсів в економіку області. 
КП «Волиньприродресурс»  має  спеціальний дозвіл на користування надрами № 6179 від 
02.02.2017р. для видобування торфу. Технічні альтернативи  не розглядаються.

3. Місце провадження пла-
нової діяльності, територі-
альні альтернативи

Родовище торфу «Стобихівське» розташоване на території Сошичненської, Стобихівської та 
Карасинської сільських рад Камінь-Каширського  району Волинської області. Територіаль-
ної  альтернативи немає.

4. Соціально-
економічний  вплив  
планової діяльності

Збільшення мінерально-сировинної бази області, зростання зайнятості місцевого населення 
на роботах з видобування торфу, забезпечення  комунальних підприємств, закладів освіти  та 
громадян  сировиною для опалення та наповнення місцевих бюджетів. 

5. Загальні технічні характеристики, у тому 
числі параметри планової діяльності (потуж-
ність, довжина, площа, обсяг виробництва, 
тощо)

Земельні ділянки загальною площею 1769,9 га, в тому числі ділянка 
№1– 970,2 га, ділянка № 2 – 129,4 га, ділянка № 3 – 490,0 га, ділянка № 4  
– 113,3 га, ділянка № 5 – 15,1 га, ділянка № 6 – 51,9 га. Річний видобуток 
торфу  180,0 тис. тонн, вологістю 40%

6. Екологічні та інші об-
меження планової 
діяльності за альтерна-
тивами

щодо технічної альтернатив 1. Дотримання екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожеж-
них, містобудівних і територіальних  обмежень згідно діючих нормативних документів, в т.ч. 
ДСП – 173, дотримання нормативів ГДВ та ГДК. Планова діяльність не повинна спричиняти 
розвиток захворюваності місцевого населення.
щодо технічної альтернативи 2. Не розглядається.

7. Необхідна 
еколого-інженерна 
підготовка  і за-
хист території за 
альтернативами

Еколого-інженерна підготовка передбачає:
- польове обстеження земельних ділянок передбачених для видобування торфу; - інженерно-
топографічні вишукування; - проведення культур-технічних робіт;
- влаштування осушувальної сітки; - будівництво гідротехнічних споруд, влаштування  внутрімасив-
ної залізничної колії, улаштування охоронних зон, організація служби протипожежної охорони;
Територіальної альтернативи немає.  

8. Сфера, 
джерела 
та види 
можливого 
впливу 
на до-
вкілля

Внаслідок планової діяльності  види можливого впливу на довкілля:
Щодо технічної альтернативи 1.
на мікроклімат: В результаті осушення відбудуться зміни річного випаровування з поверхні боліт, їх водного 
і теплового балансу.
на атмосферне повітря. Викиди пилу в результаті  видобування торфу – фрезерування, ворушіння, валуван-
ня, збирання, штабелювання, а також продуктів спалювання пального при роботі  механізмів автотранспор-
ту., Шумовий вплив техніки і механізмів при розробці торфородовища.
на водні ресурси: Зміна рівня і динаміки грунтових вод на торфородовищах і прилеглих територіях.
на грунти: Порушення природного рельєфу, знищення болотної флори і фауни на ділянках видобутку.
на надра: Зменшення торф’яних ресурсів в даному регіоні.
щодо технічної альтернативи 2. Не розглядається.
щодо територіальної  альтернативи 1. Не розглядається.
шодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається.

9. Належність планової діяльності до першої 
чи другої категорії видів діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний вплив на 
довкілля 
та підлягають оцінці впливу на довкілля

Відповідно до статті 3, пункт 13 – Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» планова діяльність належить допершої категоріі  видів планової 
діяльності та об’єктів – видобування торфу на площі понад 150 га.
При неправильному веденні видобувних робіт вони можуть справляти 
значний вплив на довкілля, а тому підлягають оцінці впливу, розробці і 
здійсненню природоохоронних заходів.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордон-
ного впливу на довкілля

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу 
немає.

11. Плановий обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з ОВД приймається 
у відповідності із ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» 
№2059-VIII від 23 травня 2017 року

12. Перед-
бачена 
процедура 
оцінки 
впливу 
на довкілля 
та можли-
вості для 
участі в ній 
громад-
ськості

Планована діяльність суб’єктом господарювання може мати значний вплив на довкілля і, підлягає оцінці 
впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 
Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:
- підготовку суб’єктом господарювання звіту з   оцінки впливу на довкілля;
- проведення громадського обговорення   планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки   впливу на довкілля, будь-якої додаткової    інформації, яку 
надає суб’єкт господарювання, а   також інформації, отриманої від громадськості   під час громадського 
обговорення, під час 
  здійснення процедури оцінки транскордонного   впливу, іншої інформації;
- надання уповноваженим органом мотивованого    висновку з оцінки впливу на довкілля, що   враховує 
результати аналізу, передбаченого   абзацом п’ятим цього пункту;
- врахування висновку з оцінки впливу на   довкілля у рішенні про провадження планової   діяльності, 
зазначеного у пункті 14 цього   повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля пла-
нової діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планової діяльності 
та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планової діяльності без оцінки впливу на довкілля та отриман-
ня рішення про провадження планової діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій 
процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом по-
даного об’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. 
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих 
днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та планової діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях.
Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомле-
но в оголошенні про початок громадського обговорення.  

13. Про-
ведення та 
процедура 
громад-
ського 
обговорен-
ня обсягу 
досліджень 
та рівня
деталізації 
інформації, 
що підлягає 
включенню 
до звіту 
з оцінки 
впливу 
планової ді-
яльності на 
довкілля

Громадське обговорення планової діяльності за участю місцевих жителів Сошичненської, Стобихівської 
та Карасинської сільських рад, представників громадських екологічних організацій та інших зацікавлених 
осіб.
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповнова-
женого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкіл-
ля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці 
цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі 
з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня 
їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на 
обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на 
довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано  відхилити зауваження 
і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про 
це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.  

14. Вид рішення про провадження планової 
діяльності, яка підлягає оцінці впливу 
на довкілля та орган до повноважень якого 
належить прийняття цього рішення

Відповідно до законодавства рішенням про провадження 
даної планової діяльності буде висновок з оцінки впливу 
на довкілля, у якому визначено допустимість провадження 
такої планової діяльності ( ч, 3 ст. 11 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» 

15. Найменування уповноваженого територіального 
органу, а у випадок визначених частиною третьою і четвер-
тою цієї статті – уповноваженого центрального органу до 
якого подається повідомлення про планову діяльність, яка 
підлягає оцінці впливу на довкілля та якому надсилаються 
зауваження та пропозиції громадськості до планової ді-
яльності, обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля

Міністерство екології та природних ресурсів України,
вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Київ, 03035,
Відділ оцінки впливу на довкілля. 
m.shimkus@menr.gov.ua
(044) 206-20-89

1. Суб’єкт господарювання – назва (прізвище, 
ім’я по батькові), юридична адреса (адреса 
реєстрації), контактний номер телефону

Комунальне підприємство «Волиньприродресурс» Волинської обласної 
ради, директор – Столяр Василь Андрійович, 43027, Волинська область, 
місто Луцьк, майдан Київський, 9,  моб.тел. 095 216 2616 

2. Планова діяль-
ність, її характе-
ристика, технічні 
альтернативи

Планова діяльність – видобування торфу на родовищі  «Велике Болото»  з метою виготовлення 
паливного торфобрикету, залучення місцевих паливних ресурсів в економіку області. КП «Во-
линьприродресурс»  має  спеціальний дозвіл на користування надрами № 6176  від 02.02.2017р. 
для видобування торфу. Технічні альтернативи  не розглядаються.

3. Місце провадження пла-
нової діяльності, територі-
альні альтернативи

Родовище торфу «Велике  Болото» розташоване на території Велицької  та Поворської 
об’єднаних територіальних громад Ковельського району, Черевахської та Троянівської 
сільських рад  Маневицького  району. Територіальної  альтернативи немає.

4. Соціально-
економічний  вплив  
планової діяльності

Збільшення мінерально-сировинної бази області, зростання зайнятості місцевого населення 
на роботах з видобування торфу, забезпечення  комунальних підприємств, закладів освіти  та 
громадян  сировиною для опалення та наповнення місцевих бюджетів. 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі па-
раметри планової діяльності (потужність, довжина, 
площа, обсяг виробництва, тощо)

Земельні ділянки загальною площею 3154 га, в тому числі ділян-
ка Південна  – 1800 га, ділянка ділянка Північна – 1354 га. Річний 
видобуток торфу  180,0 тис.тонн, вологістю 40%

6. Екологічні та інші обме-
ження планової діяльності за 
альтернативами

щодо технічної альтернатив 1. Дотримання екологічних, санітарно- гігієнічних, 
протипожежних, містобудівних і територіальних  обмежень згідно діючих нормативних 
документів, в т.ч. ДСП – 173, дотримання нормативів ГДВ та ГДК. Планова діяльність не 
повинна спричиняти розвиток захворюваності місцевого населення.
щодо технічної альтернативи 2. Не розглядається.

7. Необхідна 
еколого-
інженерна 
підготовка 
і захист 
території за 
альтернати-
вами

Еколого-інженерна підготовка передбачає:
- польове обстеження земельних ділянок передбачених для видобування торфу ;
- інженерно-топографічні вишукування;
- проведення культур-технічних робіт;
- влаштування осушувальної сітки;
- будівництво гідротехнічних споруд, влаштування внутрімасивної залізничної колії, улаштування охо-
ронних зон, організація служби протипожежної охорони;
Територіальної альтернативи немає.  

8. Сфера, 
джерела та 
види можли-
вого впливу 
на довкілля

Внаслідок планової діяльності  види можливого впливу на довкілля:
Щодо технічної альтернативи 1.
на мікроклімат: В результаті осушення відбудуться зміни річного випаровування з поверхні боліт, їх 
водного і теплового балансу.
на атмосферне повітря. Викиди пилу в результаті  видобування торфу – фрезерування, ворушіння, 
валування, збирання, штабелювання, а також продуктів спалювання пального при роботі  механізмів 
автотранспорту., Шумовий вплив техніки і механізмів при розробці торфородовища.
на водні ресурси: Зміна рівня і динаміки грунтових вод на торфородовищах і прилеглих територіях.
на грунти: Порушення природного рельєфу, знищення болотної флори і фауни на ділянках видобутку.
на надра: Зменшення торф’яних ресурсів в даному регіоні.
щодо технічної альтернативи 2. Не розглядається.
щодо територіальної  альтернативи 1. Не розглядається.
шодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається.

9. Належність планової діяльності до 
першої чи другої категорії видів діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля

Відповідно до статті 3, пункт 13 – Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» планова діяльність належить до першої  категоріі  видів плано-
вої діяльності та об’єктів – видобування торфу на площі понад 150 га.
При неправильному веденні видобувних робіт вони можуть справляти 
значний вплив на довкілля, а тому підлягають оцінці впливу, розробці і 
здійсненню природоохоронних заходів.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу 
немає.

11. Плановий обсяг досліджень та рівень де-
талізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з ОВД приймається у відповідності із ст.6 ЗУ «Про 
оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року

12. Передба-
чена проце-
дура оцінки 
впливу на 
довкілля та 
можливості 
для участі в 
ній громад-
ськості

Планована діяльність суб’єктом господарювання може мати значний вплив на довкілля і, підлягає оцінці 
впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 
Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:
- підготовку суб’єктом господарювання звіту з   оцінки впливу на довкілля;
- проведення громадського обговорення   планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки   впливу на довкілля, будь-якої додаткової    інформації, 
яку надає суб’єкт господарювання, а   також інформації, отриманої від громадськості   під час громадсько-
го обговорення, під час 
  здійснення процедури оцінки транскордонного   впливу, іншої інформації;
- надання уповноваженим органом мотивованого    висновку з оцінки впливу на довкілля, що   враховує 
результати аналізу, передбаченого   абзацом п’ятим цього пункту;
- врахування висновку з оцінки впливу на   довкілля у рішенні про провадження планової   діяльності, 
зазначеного у пункті 14 цього   повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля 
планової діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планової ді-
яльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планової діяльності без оцінки впливу на довкілля та отри-
мання рішення про провадження планової діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій 
процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом по-
даного об’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. 
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих 
днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та планової діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях.
Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідо-
млено в оголошенні про початок громадського обговорення.  

13. Про-
ведення та 
процедура 
громадсько-
го обгово-
рення обсягу 
досліджень 
та рівня 
деталізації 
інформації, 
що підлягає 
включенню 
до звіту з 
оцінки впли-
ву планової 
діяльності на 
довкілля

Громадське обговорення планової діяльності за участю місцевих жителів Велицької  та Поворської 
об’єднаних територіальних громад Ковельського району, Черевахської та Троянівської сільських рад 
Маневицького  району, представників громадських екологічних організацій та інших зацікавлених осіб.
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповнова-
женого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкіл-
ля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці 
цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі 
з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня 
їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на 
обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на 
довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано  відхилити зауважен-
ня і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація 
про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.  

14. Вид рішення про провадження планової діяльності, яка 
підлягає оцінці впливу на довкілля та орган до повноважень 
якого належить прийняття цього рішення

Відповідно до законодавства рішенням про провадження 
даної планової діяльності буде висновок з оцінки впливу 
на довкілля, у якому визначено допустимість проваджен-
ня такої планової діяльності ( ч, 3 ст. 11 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля» 

15. Найменування уповноваженого територіального органу, а у випадок 
визначених частиною третьою і четвертою цієї статті – уповноваженого 
центрального органу до якого подається повідомлення про планову 
діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля та якому надсилаються 
зауваження та пропозиції громадськості до планової діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля

Міністерство екології та природних ресур-
сів України,
вул. Митрополита Василя Липківського, 35 
м.Київ, 03035,
Відділ оцінки впливу на довкілля.
m.shimkus@menr.gov.ua
(044) 206-20-89
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Довіра – елемент, що пов’язує все. Вона створює середовище, в якому можуть процвітати 
всі інші елементи. Стівен Кові
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Зараз Уінн Томпсон 
пише книгу. Не про 
своє життя, а про те, 
чого він навчився. 
Чоловік хоче, щоб ця 
книга була надією для 
таких людей, як він. 
Можливо, Уінн видасть ї ї 
українською.

  Лілія БОНДАР
Луцьк

втрачений інстинкт 

пам’ять

ЯК ГЕЙ ІЗ СОРОКАРІЧНИМ 
СТАЖЕМ СТАВ ГЕТЕРОСЕКСУАЛОМ 

НІЧ У ЛУЦЬКІЙ ТЮРМІ

Американець Уінн 
Томпсон однією з 
головних цінностей 

у своєму житті називає 
зміни. І, певно, в постійному 
прагненні змінювати себе 
та світ на краще і полягає 
секрет його успіху. 

Уінна зґвалтували, коли йому 
було шість. Дитяча травма, байду-
жість батька, постійний сором та 
американське суспільство 1950-х 
років зробили своє – Уінн став геєм. 
Чоловік постійно збивався зі шляху: 
ненавидів та не приймав себе, заво-
див щоразу нових коханців. Вживав 
наркотики та багато пив. Потрапляв 
до в’язниці, виходив, а потім знову 
сідав. Від цього ставало ще гірше. 
Одного дня він просто довірився 
Богу і вирішив змінити своє життя. 

«МЕНЕ ЗҐВАЛТУВАЛИ, 
А Я СКАЗАВ, ЩО 
ВКРАЛИ МОЇ ІГРАШКИ» 

Уінн Томпсон, який майже 40 
років спав з чоловіками, переконує: 
геями не народжуються. Ними ста-
ють люди, які пережили психологіч-
ні травми. Чоловік приїхав до Луць-
ка, аби розповісти свою історію і 
показати: люди, які збилися зі шля-
ху, мають надію на краще життя. 

«В Україні мене вразила велика 
кількість людей, які мають пробле-
ми, але ніколи про це не говорять. 
Вони соромляться і дуже стражда-
ють. Проходив різноманітні консуль-
тування та терапії, але це нічого не 
дало, – зізнається він. – Допоки я не 
пережив зустріч з Ісусом Христом». 

Уінн народився в дуже хорошій 
сім’ї. Чоловік каже, що батько був ін-
тровертом і не любив відвертостей. 
Тому між ними завше була дистанція. 

«Але я пам’ятаю, що батько 
дуже мене любив, – каже чоловік. 
– Коли мені було шість років, група 
хлопців-підлітків зґвалтувала мене 
на вулиці. Я не сказав про це бать-
кам. Не знав, як це зробити, соро-
мився, ніяковів і продовжував жити 
з цим. Мене зґвалтували, а я лише 
сказав, що ці діти вкрали мої іграш-
ки. Насправді вони вкрали набагато 
більше. Вони забрали невинність та 
дитячу чистоту». 

Коли Уінну було 11 років, його 
домагалася 25-літня жінка. Вона 
навіть не соромилася фліртувати з 
хлопцем перед очима в його бать-
ків. Жінка робила усе, аби залиши-
тися з ним наодинці. 

«Я не розумів, що відбувалося. 
Не був до цього готовим. Бо був 
дитиною, – зізнається Уінн. – А тоді 
вона зробила перший крок і ми пе-
респали. Я дуже заплутався, бо ви-
ріс у християнському домі. Звісно, 
про це ніхто не говорив. Це були 
1950-ті роки. У тодішньому суспіль-
стві ніхто не думав про зґвалтуван-
ня дітей». 

ГЕЯМИ НЕ 
НАРОДЖУЮТЬСЯ 

Його батьки дізналися про тра-
гедію, яка сталася з Уінном у шість 
років, значно пізніше. 

Він каже, що мама була просто 
розбита, вона дуже плакала. А бать-
ко як хороший християнин сказав, 
що їм усім треба стати на коліна і 
просити у Господа пробачення. 

«Ви можете собі уявити: дити-
ні, з якої познущалися, треба було 
стати на коліна і просити прощен-
ня. За що? Що ви відчули б у такий 
момент? Через цей батьківський 
вчинок я зробив висновок, що це 
тільки моя провина», – зізнається 
чоловік. 

Усе дитинство та юність Уінн ду-
мав, що він недостатньо хороший, 
що він брудний та нечистий. Хло-
пець гадав, що не виправдав бать-
кових сподівань. І від цього дуже 
страждав. 

«Ми з батьком ніколи не були 
відвертими, мало спілкувалися, – 
каже Уінн. – Лише пізніше я зрозу-
мів, що він був просто приголомше-
ний, розбитий і не знав, як втішити 
мене, які слова підібрати. Він і гадки 
не мав, що можна сказати сину, яко-
го зґвалтували. І тоді я віддалився 
від батька. Впевнений: якби тато 
поговорив зі мною, вислухав мене, 
якби він просто взяв мене на руки, 
сказав би, що це не моя вина, усе 
було б не так. Мені були потрібні 
лише любов та турбота. Бо я був ди-
тиною». 

Уінн запевняє: в дитинстві не 
отримав достатньої уваги від свого 
батька, тому й став гомосексуаліс-
том. Він каже: хороший батько бере 
своїх дітей на руки, заявляє про 
свою любов, лоскоче дітей та гра-
ється з ними. В Уінна такого не було. 
Тому він був дуже голодним на чо-
ловічу увагу. 

«Якось я повертався через парк 
додому зі школи. Мені треба було 
справити потребу. Туалет був у пар-
ку, там мене перестрів чоловік і я 
дозволив йому зробити усе, що він 
хотів. Тоді мені була дуже важлива 
чоловіча увага. Коли батьки не за-
безпечують емоційні потреби дити-
ни, то вона шукає це в інших людях. 
Любов, схвалення, захист, здоровий 
дотик – усе це дуже важливо для 

дитини», – переконаний чоловік. 
Після того як незнайомий чоло-

вік домігся Уінна у парку, той став 
сексуально залежним. Він пригадує, 
що тоді секс з чоловіками став для 
нього дуже важливим, він не міг 
ним насититися. Тому щоразу по-
вертався у парк і шукав партнерів. 
Уінн робив усе, що хотів. Він більше 
не мав меж, а християнська етика 
на нього не діяла. 

«Це дуже страшно. Я став наче 
канібалом, який хотів їсти живих 
людей, – каже чоловік. – Я не знав, 
що роблю». 

У 16 років Уінн вирушив до Гол-
лівуда. Він мав гарний голос. Думав, 
якщо стане зіркою, то люди більше 
ніколи не дивитимуться на нього 
зверхньо і не сприйматимуть його 
як неповноцінного. 

«Мене там прийняли. І все було 
б чудово. Але тоді почалися нар-
котики, алкоголь і набагато більше 
сексу. Ця вся історія дуже довго 
тривала, – зізнається чоловік. – Але 
через усе це пекло я пройшов не-
даремно. Бо мав збагнути, для чого 
я тут. Мене ув’язнили в 13, 14 і 19 
років. Усе через наркотики і сексу-
альну активність. Це було жахливо. 
Я ненавидів себе. Ненавидів те, ким 
я став». 

ДЖУДІ ТА НОВЕ ЖИТТЯ 
Якось батьки Уінна вирішили 

познайомити його з дівчиною з 
церкви, у яку вони ходили. Її звали 
Джуді. Вони думали, якщо їхній син 
познайомиться з благородною дів-
чиною, то усе вмить зміниться. 

«Це була дурна ідея. Хоч коли 

я вийшов з в’язниці, ми з Джуді за-
товаришували. Я навіть закохався 
у неї, а вона в мене. Але моя дитя-
ча травма не дозволяла нам бути 
щасливими. Я не розібрався з тим 
болем, що походив з дитинства. Так 
і не поговорив про це з батьком. І я 
тоді образився на Бога. Подумав: «Зі 
мною трапилося стільки горя, а ти 
не робиш те, що я просив». Ми всі 
хочемо швидких змін в житті. Але 
на все треба терпець». 

Тоді Уінн повернувся до старого 
життя: вживав наркотики та спав з 
різними чоловіками. 

А Джуді сказав, що не може з 
нею одружитися. Чоловік пригадує, 
що постійно боровся сам із собою. 
Але щоразу зазнавав поразки.

«Я падав донизу. Переходив від 
одного коханця до іншого, – каже 
він. – Це мені не подобалося. Але 
я робив це, бо почувався неповно-
цінним. Зовсім не поважав себе. Бо 
мою гідність вкрали». 

Одного ранку Уінн прокинувся, 
глянув у дзеркало і злякався. Він 
побачив там порожнечу. А ще – чо-
ловіка, який швидко старіє. Того 
дня він збагнув, що у житті є кращі 
речі за алкоголізм і наркотики. Уінн 
впевнений, що це Бог йому показав. 
Тоді чоловік зрозумів, що втомився 
від такого життя. І був готовий зро-
бити усе, щоб змінитися. Йому рап-
тово захотілося піти в церкву, яку 
відвідувала його мама. На той час 
батька уже не було серед живих. 

«У неї на обличчі відразу 
з’явилася усмішка. І ми пішли до 
церкви. Я сів на останній ряд. Туди, 
де сидять усі грішники, – жартує 

Уінн. – Щотижня пересідав на один 
ряд ближче. Нарешті настав час, 
коли я сидів біля своєї мами. Вона 
представила мене пастору. Коли 
він почув мою історію, то навіть не 
знав, що мені сказати. Він був дуже 
добрим і щирим. За багато років я 
нарешті почувався у безпеці. Моє 
життя почало змінюватися. Бог ба-
чив усередині дорослого чоловіка 
розбитого шестирічного хлопчика 
і допоміг йому». 

Уінн порівнює гомосексуалізм 
з наркотичною та алкогольною за-
лежністю. Він переконаний: якщо 
залежна людина впустить у своє 
життя Бога, то трапиться диво. 

«Я більше не гомосексуаліст. 
Мене не ваблять чоловіки. Я не сек-
суально залежний і не вживаю нар-
котики та алкоголь. У мене немає 
думок: хоч би не зірватися. Зі мною 
трапилося диво. Знаю багатьох лю-
дей, які скажуть, що це неможливо. 
Але це моя історія і це правда. Я був 
ніби сліпий, а Бог дав мені зір», – 
сказав він. 

Уінн таки одружився. З тією са-
мою Джуді. Її чоловік помер і жінка 
залишилася сама. І хоч Уінн жив у 
Південній Африці, а Джуді – в Ка-
ліфорнії, це не завадило їм знайти 
одне одного через інтернет. Вони 
знову зустрілися, знову закохалися. 
Як уперше.

«Написав їй, попросив вибачен-
ня. Коли чоловік іде від жінки до 
чоловіка, то це дуже боляче. Така 
жінка думає, що недостатньо гарна 
чи недостатньо розумна. Я зробив 
вибір на користь чоловіка, але так 
і не узяв відповідальність за свій 
вчинок. У мене завжди був винен 
хтось інший: батько, який мене не 
підтримав, поліція, яка мене затри-
мувала, але не я. Налаштував каме-
ру і сказав: просто тут, через інтер-
нет, стану на одне коліно і зроблю 
тобі пропозицію,– зізнається чоло-
вік. – Більше не можу чекати. Джуді 
відповіла: «Не треба, бо я й так ви-
йду за тебе». 

Уінн переїхав з Південної Афри-
ки в Каліфорнію. Вони одружилися 
6 червня 2009 року. 

«Наше весілля було у горах. Все 
було дуже просто, бо ми не мали 
грошей, – каже він. – Але було дуже 
красиво та душевно. А це головне». 

На запитання, чи не хотілося б 
Уінну повернутися до гомосексуа-
лізму, він лише усміхається, а потім 
додає: «У людини завжди є слабке 
місце. Якщо на нього натиснути, то 
може трапитися біда. Найбільша 
моя інвестиція – моя дружина. Я 
її дуже люблю. Яким прикладом я 
був би, якби ставав на хибні стежки 
знову і знову? Всі сказали б: «Ба-
чиш, це не працює». Я більше не 
хочу бути гомосексуалістом. Бо у 
мене є краще».

Іноді варто чекати, щоб бодай на старості бути разом. 
Джуді та Уінн Томпсони.

Луцьк

Сімдесят сім років тому, 23 червня 
1941 року, в Луцьку насильницьки 

загинули понад дві тисячі невинних 
людей. В’язнів Луцької тюрми 
без суду і слідства розстріляли 
працівники органів НКВС.

Полоненими були патріотично налашто-
вана молодь, активісти Організації україн-
ських націоналістів, священнослужителі, 
представники наукової та творчої інтеліген-
ції. Коли у червні до міста підійшли німецькі 
війська, енкаведисти вирішили фізично лік-
відувати бранців. Арештантів розстрілювали 
всю ніч, аж поки вранці 23 червня у місто не 
увійшли німці.  

У Луцьку щороку вшановують пам’ять 

загиблих в’язнів скорботною ходою від 
Свято-Троїцького кафедрального собору до 
пам’ятного знака «Жертвам політичних репре-
сій» та місця розстрілу біля Луцької тюрми. 

Традиційно на пам’ятний захід завітали 
представники міської влади, громадськості, ду-
ховенства. Панахиду за загиблими відслужив 
митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

Цьогоріч знову активна молодь, школярі та 
небайдужі лучани стали учасниками акції «Ніч 
у Луцькій тюрмі», що відбулася в ніч з 22 на 23 
червня. До ранку учасники акції перебували в 
одній з камер під жорстким наглядом «агентів 
НКВС», у яких перевтілилися активісти НСОУ 
«ПЛАСТ».  Акція розпочалася з гутірки «Рускій 
мір» за участю історика Сергія Годлевського та 
ієромонаха Никодима (Смілого). Модерував 
гутірку ієромонах Димитрій (Франків). Після 
змістовної розмови відбулася божественна лі-
тургія, яку провели священики УПЦ КП.

з особистого архіву

centr.npv.lutsk

До ранку учасники акції перебували в одній з 
камер під жорстким наглядом «агентів НКВС»
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ПЕРЕМОГИ ВОЛИНСЬКИХ 
СПОРТСМЕНІВ 
МИНУЛОГО ТИЖНЯ

ЛЕГКА АТЛЕТИКА. Виконком Феде-
рації легкої атлетики України затвердив 
склад збірної України, яка 5-8 липня у 
місті Дьйор (Угорщина) візьме участь 
в юнацькому чемпіонаті Європи. У 
збірній – двоє волинян. Даша Касян 
змагатимeться на 10 км в спортивній 
ходьбі, а Eрік Костриця – на 200 м.

БОРОТЬБА. Ковельчанка Юлія Ткач 
здобула золото на Відкритому чемпіо-
наті Китаю з вільної боротьби у катего-
рії 62 кг, який відбувся в Тайюані. Ткач у 
фіналі перемогла китаянку Бао Лінг Лінг. 
«Я думала про помилки, які зробила на 
попередніх змаганнях, і просто хотіла 
перемогти тут. Це боротьба, а бороть-
ба – це моя робота і моє життя. Мені по-
добається боротьба, і я щаслива, що ви-
борола перше місце», – каже Юлія Ткач.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА. Стадіон «Дина-
мо» в Мінську 22 червня приймав між-
народну матчеву зустріч збірних Біло-
русі, балканських країн, балтійських 
країн та України. Українці посіли друге 
місце, поступившись лише господарям. 
Одна з перемог наших спортсменів була 
у досить молодій легкоатлетичній дис-
ципліні – змішаній естафеті 4х400 м. Ко-
манда у складі Катерини Климюк, Анас-
тасії Бризгіної, волинянина Данила 
Даниленка та Віталія Бутрима показала 
час 3:17.05 хв. Таким чином українці 
встановили новий рекорд Європи. Ін-
ший легкоатлет з Волині Євген Гуцол 
встановив особистий рекорд з бігу на 
800 м (1:47.69 хв) і переміг.

УСПІШНИЙ ДЕБЮТ 
ЛЮБОМЛЬСЬКОГО 
ДЗЮДОЇСТА
Словенія

Вихованець Любомльської ДЮСШ, 
учень Волинської ШВСМ Вадим Чернов 
(тренер Олександр Сікорський ) успіш-
но дебютував на змаганнях дорослого 
рівня.

На Кубку Європи з дзюдо, що відбув-
ся 23-24 червня в місті Целє (Словенія), 
юнак, уперше виступаючи на міжнарод-
них змаганнях серед дорослих і будучи 
наймолодшим учасником у своїй кате-
горії,  посів почесне п’яте місце.

На шляху до цього результату Вадим 
переміг суперників з Польщі, Франції, 
Словенії і двічі поступився росіянам.

Цей турнір був відбірковим для 
участі в Чемпіонаті Європи серед моло-
ді до 23 років, і Вадим здобув перші бали 
й можливість потрапити до складу збір-
ної команди на Чемпіонат Європи.

БРОНЗОВІ ЗАЇЗДИ ЮНИХ 
КОНСТРУКТОРІВ
Одеська область

Четверо вихованців Луцького місь-
кого центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді посіли третє місце на 
Всеукраїнських змаганнях з автомоде-
лювання, що відбулися в Ізмаїлі Одесь-
кої області.

Усі моделі гуртківці роблять самі. Це 
кропітка праця, що потребує чимало 
часу. Вартість деяких модельок стано-
вить до 400 грн. Треба витратитися на 
двигун, струмознімач, задній міст, вісь, 
шестерні.

Всеукраїнським змаганням пере-
дував місяць наполегливих тренувань,  
адже автомоделювання – це спорт. Мо-
дель має розвивати високу швидкість та 
проїжджати найбільше кіл на трасі.

Суть змагань – кожен учасник має 
проїхати чотирма доріжками. У кого 
буде швидша модель, хто менше випа-
датиме, той проїде більше кіл. 

Зараз хлопці пішли на канікули. Але 
вже з вересня розпочнуть активні за-
няття, адже у листопаді на них чекають 
наступні змагання.

сильні й витривалі

дзюдо

автомоделювання

Дрег-рейсинг — гоночне змагання, що є спринтерським заїздом 
на дистанцію в 402 м (1/4 милі). Рідше проводять заїзди на 
1/2 милі (близько 804 м), 1/8 милі (201 м) або на мірну милю 
(1609 м). По суті, дрег-рейсинг є перегонами на прискорення 
на прямій трасі. Особливу популярність перегони цього типу 
здобули в США, де їх проводять уже більш як півстоліття. 
Найпоширенішими дисциплінами є перегони автомобілів і 
мотоциклів із поршневими двигунами. Однак є й змагання для 
реактивних автомобілів і мотоциклів, електромобілів, скутерів, 
велосипедів і навіть тракторів та газонокосарок.

за кермом

історія

«ЗАПОРОЖЕЦЬ» У 
ЛУЦЬКУ НЕ ОСОРОМИВСЯ

Луцьк

Більш ніж півсотні 
професійних 
спортивних 

автомобілів та байків 
приймав луцький 
військовий аеродром 
на змаганнях з дрег-
рейсингу.

На Волинь приїхали 56 піло-
тів автомобілів та мотоциклів із 
України, Польщі, Білорусі, Румунії 
та Молдови. Серед них – чемпіо-
ни своїх країн. Унікальні гості 
приїхали на унікальних авто. 
Приміром, професійний дрегстер 
Андрія Кравченка має потужність 
у чотири тисячі кінських сил 
(стандартний бюджетний легко-
вик має під капотом 70-100 сил). 
До 100 кілометрів за годину авто 
розганяється за менш ніж секун-
ду. Дещо відставав від нього по-
тужністю «Запорожець» із Сум. У 
нього одна тисяча кінських сил, 
але від ЗАЗ залишилася тільки 
назва. Це авто будували на базі 
спарених двигунів від спортбай-
ків і взяли за основу двигун від 
«Шелбі». Двобій цих машин став 
родзинкою змагань. Попри про-
гнози вболівальників, у заїзді пе-
реміг саме «Запорожець».

Швидкість і потужність цих 
авто така велика, що звичай-
ні гальма тут просто не дають 
ради – гальмують ці авто, викида-
ючи спеціальні парашути.

ЯК КОСОВО У ШВЕЙЦАРСЬКІЙ 
ФОРМІ СЕРБІЮ ПЕРЕМОГЛО

Німеччини і Польщі Мартіном 
Блаутом за кермом Chevrolet 
Camaro V8 Bi-Turbo 4x4 та чем-
піоном Румунії і Європи Ігорем 
Врабієм за кермом надпотуж-
ного Nissan GT-R на прізвисько 
«Ґодзілла». Ігор стабільно демон-
стрував хороші результати, проте 
поступився на секунду Мартіну.

Золото найпрестижнішого та 
найпотужнішого класу виборов 
поляк Мартін Блаут на «Камаро», 
срібло – за Володимиром Солов-
ченком та його «ЗАЗом», а брон-
за – у власника найпотужнішого 
вуличного автомобіля України 
Nissan GT-R Ігоря Коряки.

volynnew
s.com

  Іван БОГДАНОВИЧ

Взаємини народів 
Балканського 

півострова – це дуже 
складна і болюча тема. 
Вона є актуальною вже 
не одне століття і, схоже, 
ніколи не вщухне.

Матч Чемпіонату світу про-
ти Сербії мав для деяких гравців 
збірної Швейцарії особливе зна-
чення. Як відомо, Швейцарія – це 
багатонаціональна країна з вели-
кою кількістю біженців або пере-
селенців/іммігрантів.

І збірна Швейцарії з футбо-
лу – це чудовий приклад. Ось, на-
приклад, із заявки на Чемпіонат 
світу:

Івон Мвого, Бриль Емболо і 
Франсуа Мубандже – Камерун; 
Мануель Аканжі – наполовину 
нігерієць;

Ріккардо Родрігес – напо-
ловину іспанець, наполовину 
чилієць; Йоан Джуру – івуарієць; 
Граніт Джака, Валон Берамі, Бле-
рім Джемаа, Шердан Шачирі – ал-
бансько/косовського походжен-
ня; Денис Закарія – наполовину 
суданець, наполовину конголе-
зець; Желсон Фернандес – з Кабо-
Верде; Йосип Дрмич – хорват; 

Маріо Гаврановіч і Харіс Сеферо-
вич – боснійці.

І аж ніяк не всі забули своє ко-
ріння, своє минуле і походження.

Матч проти Сербії був для 
албанської частини швейцарців 
особливою зустріччю. Багаторіч-
на ворожнеча косоварів і сербів 
ніяк не могла бути забутою у фут-
больному поєдинку. 

Швейцарці виграли 2:1, про-
пустивши першими й забивши 
переможний гол на останніх се-
кундах. 

Святкування голів Граніта 
Джаки та Шердана Шачирі було 
однаковим – це демонстрація так 
званого албанського орла. Для 
сербів це дуже образливий жест, 
для Джаки – символічна можли-
вість поквитатися з колишнім ре-
жимом комуністичної Югославії, 
який у нього явно асоціюється з 
Сербією.

Батько Граніта Джаки відсидів 
3,5 року в югославській в’язниці 
після політичної демонстрації 
студентів у Пріштіні в 1986 році. 

Після виходу з в’язниці Раджип 
Джака втік до Швейцарії, де че-
рез два роки народився Граніт.

Для Граніта Джаки це був не 
просто гол. І не просто жест. Це 
була шана минулому свого бать-
ка, який став одним з мільйонів 
тих, хто відчув на собі всю склад-
ність балканських взаємин.

Сім’я іншого автора гола, 
Шердана Шачирі, втекла до 
Швейцарії в 1992 році, коли май-
бутній зірці збірної був усього 
рік. Незважаючи на життя в за-
хідному суспільстві, Шачирі ви-
ріс у мусульманських традиціях і 
сповідує саме цю релігію.

Для Шачирі Косово – це особ-
лива тема в житті. У багатьох мат-
чах він грає в бутсах, на які нане-
сено зображення косовського 
прапора, а поряд – імена його 
братів Аріанна та Ердіна. Джака 
також грає в бутсах з косовським 
прапором – поряд також розта-
шовані швейцарський і албан-
ський. А перемогу Баварії в Лізі 
чемпіонів Шердан святкував на 
полі з двома прапорами – швей-
царським та косовським.

Футбол – поза політикою...

fi fa.com

Граніт Джака святкує гол Швейцарії, 
показуючи символічного албанського орла

Завітав до Луцька й гість із 
Донецька Олексій Захаров на 
Shelby Mustang GT. Таких авто 
всього тисяча у світі, проте Олек-
сію цього здалося замало – по-
тужність «Мустанга» він підняв 

до 800 кінських сил.
Найбільш видовищними були 

заїзди в класі PRO Unlimited – тут 
змагаються автомобілі без обме-
жень в потужності. Битва розгор-
нулася між поляком, чемпіоном 

Змагання такого класу в Луцьку змогла прийняти 
тільки злітна смуга військового аеродрому

Завітав до Луцька гість з Донецька Олексій Захаров 
на Shelby Mustang GT. Таких авто всього тисяча у світі.

У Луцьку зібрався бомонд 
українського дрегу
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Сильна людина кардинально відрізняється від слабкої силою волі й витримкою. 
З бодібілдингом ви вдосконалюватимете разом з тілом і свою душу. Ронні Колеман

  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

ДРУГА СПРОБА: 
ПОЛІЦІЯ ДАЛІ ЧИСТИТЬ 
УКРАЇНСЬКИЙ ФУТБОЛ 
ВІД БРУДУ
Київ

Поліція повідомила про другу хви-
лю обшуків у справі про футбольну ко-
рупцію в Україні. Процесуальні заходи 
щодо справи про договірні матчі в укра-
їнському футболі відбулися 26 червня 
в 11 регіонах країни. Їх провели опера-
тивники Департаменту захисту економі-
ки, слідчі Головного слідчого управлін-
ня Національної поліції. Таким чином, 
розпочався другий етап масштабної 
спецоперації із боротьби з корупцією в 
українському футболі.

Одночасно обшуки відбулися у Киє-
ві, Київській, Дніпропетровській, Доне-
цькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, 
Львівській, Харківській, Миколаївській 
та Чернігівській областях. Слідчі дії 
здійс нюють в організаторів договірних 
матчів, колишніх та чинних футболістів, 
а також інших осіб, задіяних у злочин-
них схемах.

Досудове розслідування проводять 
за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп особи, яка надає 
публічні послуги) та ч. 1 ст. 369-3 (проти-
правний вплив на результати офіційних 
спортивних змагань) Кримінального ко-
дексу України.

Нагадаємо, що перша хвиля обшуків 
відбулася 22 травня. Тоді в МВС повідо-
мили про 57 епізодів за участі 328 осіб 
у справі про договірні матчі. До перелі-
ку підозрюваних потрапили 33 клуби. У 
рамках цієї справи Департамент захисту 
економіки, слідче управління Націо-
нальної поліції і Генпрокуратура прове-
ли 40 обшуків на території 10 областей. 
До складу злочинних груп входили пре-
зиденти футбольних клубів, колишні й 
нинішні гравці, арбітри, тренери, комер-
ційні структури та громадяни України.

Під час розслідувань правоохоронці 
використовували гласні та негласні слід-
чі розшукові методи документування 
організації договірних матчів. Перевіре-
но 52 команди з чотирьох футбольних 
ліг. З них, за версією слідства, 35 клубів 
(67%) заплямовані участю в матчах з фік-
сованим результатом.

ФУТБОЛІСТ ЗБІРНОЇ 
УКРАЇНИ ЗІНЧЕНКО 
ВЕСЕЛО ПРОВОДИТЬ 
ВІДПУСТКУ В РОСІЇ 

Фотографію з риболовлі в Красно-
дарському краї Олександр Зінченко ви-
клав у своєму Instagram. Футболіст збір-
ної України й англійського «Манчестер 
Сіті» після пляжів Туреччини частину 
відпустки вирішив провести в Росії. 

Розважався 22-річний Зінченко в 
містечку Мезмай. Вочевидь риболовлю 
в країні-агресорі футболіст національ-
ної збірної України весело й дотепно 
поєднує з переглядом матчів путініалю-
2018.

Варто відзначити, що уродженець 
Радомишля Олександр Зінченко в 2015-
2016 роках виступав у Росії за клуб 
«Уфа». У 2016 році став гравцем «Ман-
честер Сіті» й дебютував за цю команду 
в минулому сезоні.

футбольна пухлина

криве дзеркало

перша ліга

розрив шаблону

прем’єр-ліга прем’єр-ліга

На перегляді в 
першолігової 
«Волині» 

перебувають 
три ї ї колишні 
футболісти – нападник 
Дмитро Козьбан, 
атакувальний 
півзахисник Олексій 
Зінкевич і центральний 
захисник Міха 
Горопевшек. Вони 
взяли участь у спарингу 
хрестоносців проти 
столичного «Арсенала-
Києва», який зіграли в 
Луцьку 23 червня.

«Волинь» виграла 2:1 завдя-
ки двом пенальті, які заробив 
саме Козьбан, а реалізував Ан-
дрій Яковлєв у першому таймі. 
До слова, перша гра «Волині» 
під керівництвом Андрія Тлума-
ка ознаменувалася трохи іншою 
тактичною схемою – із трьома за-
хисниками й двома фланговими 

«ВОЛИНЬ» ХОЧЕ ПОВЕРНУТИ 
КОЗЬБАНА, ГОРОПЕВШЕКА 
І ЗІНКЕВИЧА

атакувальними гравцями. Тріо в 
нападі склали Кожанов, Козьбан 
і Яковлєв. 

Козьбан захищав кольори 
«Волині» в 2013-16 рр. Пізніше 

пішов у першоліговий «Верес», 
а звідти – в третьоліговий поль-
ський «Мотор». Його контракт 
з поляками закінчується в кінці 
червня. Зінкевич – вихованець 

волинського футболу, який в 2015 
році пішов у дубль «Шахтаря». Ми-
нулий сезон він відіграв у оренді 
в «Олександрії». Цілком імовірно, 
що й додому Олексій повернеться 
поки як орендований футболіст. 
Міха Горопевшек захищав кольо-
ри лучан у 2015-17 рр. І після ви-
льоту «Волині» в першу лігу зіграв 
сезон у першоліговій польській 
«Олімпії» з Грудзьонза.

Раніше «Волинь», крім зміни 
команди тренерів та деклару-
вання мети повернутися в УПЛ у 
наступному сезоні, встигла під-
писати хавбека Дениса Кожано-
ва, захисників Івана Цюпу й Ігоря 
Карпенка, а також нападника На-
зара Стасишина. Усі вони мають 
досвід виступів в УПЛ.

Наступний контрольний матч 
лучани проведуть також у Луць-
ку. Їхнім суперником буде першо-
лігова польська «Сандеція», яка в 
цьому сезоні вилетіла з Екстра-
кляси. Матч на «Авангарді» роз-
почнеться 30 червня о 18:00.

М
икола М
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воротарів нікого дорожче, ніж за €6 млн, не 
купували.

Перехід Андрія Луніна в «Реал» за €14 млн 
(з урахуванням бонусів; інформація про бону-
си у різних джерелах відрізняється, загальна 
сума варіюється від 12,5 до 14 млн) означає, 
що українець став найдорожчим воротарем 
в історії «Реала», наймолодшим іноземним 
воротарем в історії «Реала», купленим в іншо-
го клубу, єдиним воротарем в історії «Реала», 
купленим за гроші, який молодший за 20 ро-
ків, дев’ятим іноземним воротарем в історії 
клубу.

Нагадаємо, що королівський клуб на по-
чатку червня визначився з новим головним 
тренером. Ним став 51-річний Хулен Лопетегі, 
який два роки тренує збірну Іспанії. Він замі-
нив у «Реалі» Зінедіна Зідана, який оголосив 
про відставку після завоювання третього по-
спіль кубка Ліги чемпіонів УЄФА.

«РЕАЛ» КУПИВ У «ЗОРІ» 
19-РІЧНОГО ГОЛКІПЕРА 
АНДРІЯ ЛУНІНА

upl.ua

Маріуполь

Азовський клуб буде 
грати проти шведського 
«Юргордена» в другому 
раунді кваліфікації 
Ліги Європи в Одесі. 
Президент клубу 
Андрій Санін у 
Facebook пояснив 
причини неможливості 
проведення матчів 
турніру в Маріуполі.

Причина рішення грати 
домашні матчі єврокубків в 
Одесі – закритий міжнародний 
аеропорт Маріуполя. Від най-
ближчого міжнародного аеро-
порту із Запоріжжя трансфер 
футбольного автобуса в столи-
цю Приазов’я займає 4 години 
45 хвилин. Це зафіксувала ін-
спекція УЄФА.

Щодо стадіону в Маріуполі 
та інфраструктури у місті пре-
тензій в офіцера УЄФА не ви-
никло.

«Ми могли б грати всі ігри 
кваліфікаційних раундів удома, 
якби не закритий аеропорт і 
вбиті дороги в Запорізькій об-
ласті», – написав Санін.

Нагадаємо, що Маріуполь 
перебуває за 20 кілометрів від 
зони бойових дій. Близькість 
міста до операції Об’єднаних 
сил (раніше АТО) стала причи-
ною позову «Динамо» проти 
ФФУ в Спортивний арбітраж-
ний суд Лозанни. Кияни від-
мовилися відправляти свої 
команди до Маріуполя у ми-
нулому сезоні. «Динамо» про-
грало справу в Лозанні і трьох 
очок, які втратив клуб через не-
приїзд до Маріуполя, забрак ло 
для перемоги в чемпіонаті, щоб 
випередити «Шахтар».

У Одесі грав домашні єв-
рокубкові матчі інший фут-
больний клуб із зони бойових 
дій – луганська «Зоря». Луганці 
провели три поєдинки в рамках 
Ліги Європи 2016/2017 років.

Полтава

Хто ї ї замінить – 
вирішить виконком ФФУ. 
«Полтава» 20 червня 
заявила про зняття зі 
змагань. Клуб, який 
щойно у спортивній 
боротьбі вийшов в 
елітний дивізіон, через 
місяць підтвердив 
фактичну свою 
ліквідацію – усім гравцям 
і персоналу роздали 
трудові книжки.

В УПЛ якийсь 
час домагалися 
уточнень позиції 
«Полтави», а потім 
таки підтвердили, 
що в новому сезоні 
команди в еліті не 
буде. Разом з тим, 
Прем’єр-ліга напо-
лягає, що причина 
зняття «Полтави» 
зі змагань вигадана. 
Раніше в клубі говори-
ли, що знімаються через 
заборону проводити матчі 
чемпіонату на непристосова-

ному стадіоні «Локомотив», але 
в УПЛ пишуть, що «Полтава» за-
являла як основний на турнір 
стадіон «Ворскли» і мала намір 
поступово ремонтувати власну 
арену.

У зв’язку зі сформованою си-
туацією, УПЛ також ініціювала за-
гальні збори членів ліги, на яких 
«Полтаву» остаточно виключать з 
еліти, а також буде обрано клуб, 
який займе її місце. Оскільки 
регламентом така ситуація не 

передбачена, нового 
учасника визна-
чить виконком 
ФФУ на підставі 
пропозиції УПЛ.

Раніше від міс-
ця в УПЛ відмов-
лялася третя ко-
манда минулого 
розіграшу Першої 
ліги «Інгулець». 

Також, за чутками, 
не бажає поверта-

тися в еліту і «Чорно-
морець», який вилетів у 

першу лігу за результатами 
минулого сезону.

Організаційні зміни у «Волині»: перший контрольний матч в 
літньому міжсезонні відбувся на «Авангарді» у зручний для 
вболівальників час, його офіційно анонсували 

Іспанія

Український воротар міг перейти 
в «Інтер» або «Наполі», але 

обрав найкращий клуб Європи. 
Контракт Андрія розраховано на 
шість років.

У луганську «Зорю» Лунін прийшов улітку 
2017 року на правах вільного агента з «Дніп-
ра». Його колишній клуб через борги вилетів 
у Другу лігу і з нього до «Зорі» перейшло кіль-
ка футболістів, у тому числі Лунін.

Трансфер голкіпера «Зорі» Андрія Луніна 
в мадридський «Реал» став справжнім роз-
ривом шаблону для всіх учасників угоди. Ні-
коли ще українські воротарі не переходили 
в топ-клуби Європи. Найкращий голкіпер 
України всіх часів Олександр Шовковський 
так і провів усю кар’єру на батьківщині, а 
решта зацікавити найкращі клуби Європи 
не змогли. Але і для «Реала» це унікальний 
трансфер.

В історії вершкових було зовсім мало 
воротарів-іноземців. За живі гроші вони ку-
пили останніми роками, наприклад, Кейлора 
Наваса (27 років, Коста-Рика). З іспанських 

«МАРІУПОЛЬ» ГРАТИМЕ 
ЄВРОКУБКОВІ МАТЧІ В 
ОДЕСІ ЧЕРЕЗ ЗАКРИТИЙ 
АЕРОПОРТ

УПЛ ПІДТВЕРДИЛА ЗНЯТТЯ 
«ПОЛТАВИ» ЗІ ЗМАГАНЬ

Андрій Лунін
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У ще одного українського 
гравця футбол поза політикою, 
а «росіяни та українці – брати»
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смішного

– Ізю, я такий вдячний вам за все, що ви 
для мене зробили! Я вирішив зробити вам 
подаруночки! Ось вам костюм!

– Ой, мені нічого не потрібно!
– Ось ще сорочечка...
– Що ви робите? Навіщо?
– І черевички...
– Ви збожеволіли!
– Ну, от і все.
– А краватка?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Зуби лікував нещодавно. Тепер поїсти 
нормально не можу. Грошей немає.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Британські вчені винайшли й успішно 
випробували на мишах засіб проти старо-
сті: жодна миша до старості не дожила. За-
собом уже зацікавилися працівники Пен-
сійного фонду України.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Абраме, у Рабиновичів весілля, а в 
Шнеєрзонів похорон. Усе в один день. 
Куди підемо?

– На похорон.
– Чому?
– Усе те саме, тільки без подарунків.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Розо Марківно, а чому у вас на ногах 
такі криві пальці?

– Через переконання...
– Які переконання?
– Я переконана, що у мене 35-й розмір 

ноги.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Справжні чоловіки не люблять, коли 
на обличчі занадто багато косметики. Тому 
справжні чоловіки носять легкий денний 
макіяж.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Мамо! Ма-а-амо!
– Ну, що тобі?
– Мамо, зажени мене додому: я ноги 

намочив!
– То сам прийшов би. Чого кричати?
– Сам я ще не нагулявся...

№

Жартівливий гороскоп на 28 червня – 4 липня
Овен (21.03 – 20.04)
Євген Ткачук 
7 квітня 1970 р.
Депутат Луцькради
Продовжите пошуки 
історичної справедливості 
та національної 
самоідентифікації. Ймовірне 

загострення стосунків із давнім злостивцем. 
Тримайте емоції при собі, рекомендуємо 
запастися болгарською валер’янкою.

Телець (21.04 – 21.05)
Леонід Стефанович 
11 травня 1960 р.
Депутат Волиньради, 
керівник ТзОВ «Житлобуд-2»
Не беріться за нову роботу, 
якщо залишилися незакінчені 
справи. У будь-яких 

починаннях розраховуйте тільки на власні 
сили та 120-кілограмовий авторитет. Життя 
буде перенасичене інформацією і новинами. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Олександр Ковальський 
17 червня 1979 р.
Директор підприємства 
«Луцькреклама»
Нині не час робити помилки. 
Будьте особливо уважними. 
Важливо впорядкувати 

простір – свій і громадський, тому нумо 
купувати орфографічні словники й 
роздавати підлеглим.

Рак (22.06 – 23.07)
Ірина Констанкевич 
23 червня 1965 р.
Народний депутат України
Розподіліть правильно 
сили, щоб упоратися з усіма 
завданнями самостійно. Не 
варто довіряти людям, які 

вам лестять і намагаються видати бажане за 
реальність. Спробуєте порівняти теорію з 
книжок із суворою реальністю буття.

Лев (24.07 – 23.08)
Володимир Рудюк 
4 серпня 1963 р.
Президент Федерації легкої 
атлетики Волині
Тиждень буде сприятливим 
для впровадження всього 
нового. Розплануйте список 

важливих справ, щоб виконати всі завдання 
за один день. Часу, як завжди, бракуватиме, 
зорі віщують неспокійний тиждень.

Діва (24.08 – 23.09)
Богдана Новарчук 
16 вересня 1986 р.
Екс-директор КП «Ласка»
Музи нагавкають вам завдань 
і покинуть наодинці давати 
лад всім хутряним, які 
проситимуть їжі та піклування. 

Зорі радять дати відпочинок громадсько-
політичному життю і зосередитися на 
мистецтві компромісу, яке, як відомо, вічне. 

Терези (24.09 – 23.10)
Микита Чибар 
5 жовтня 1989 р.
Телеведучий
Зможете впоратися з будь-
якими робочими завданнями, 
якщо захочете їх розв’язати. 
Намагайтеся не впадати в 

меланхолійний стан, адже вам все одно 
доведеться виконати роботу. Колегам 
влаштуєте романтичну вечерю.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Віктор Левандовський 
15 листопада 1977 р.
Керівник IT-компанії Іnternetdevels
Будете в центрі уваги 
колективу. Вам час вчитися у 
конкурентів бути гнучкішим і 
отримувати більше прибутку. 

Зорі радять забути на якийсь час коди і 
взути на ноги кеди. Розслабтеся в горах. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Андрош Бідзіля 
15 грудня 1942 р.
Заслужений архітектор України
Вам доведеться відстоювати 
свою точку зору, щоб зберегти 
авторитет у колективі. 
Отримання нового досвіду 

й опанування знаннями будуть для вас 
корисними. Не варто ділитися досягненнями 
та планами з оточенням, інакше 
наштовхнетеся на заздрість. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Валерій Маренич 
1 січня 1946 р.
Народний артист України
Осяють натхнення і хвиля 
творчих ідей. Зможете втілити 
задумане завдяки допомозі 
однодумців. Не варто 

реагувати на авантюрні пропозиції колег, бо 
ризикуєте найдорожчим – авторитетом. 

Водолій (21.01 – 19.02)
Микола Федік 
1 лютого 1987 р. 
Депутат Луцькради
Після приємних клопотів у 
спілкуванні із собі подібними 
доведеться сісти за папери. 
Затягнеться кармічна 

невизначеність у борсанні в помиях і 
чужих секретах. Варто змінити імідж на ще 
яскравіший.

Риби (20.02 – 20.03)
Надія Боровська 
25 лютого 1981 р.
Легкоатлетка
Шукатимете мотивацію, а 
також залишки емансипації 
у своїй щоденній роботі. 
Зорі радять озирнутися й 

більше навантажувати чоловіків навколо 
вас. Завдяки наполегливості маєте загалом 
переможний гороскоп. 

НА БАЗАРІ
КАРАЇМСЬКЕ СВАТАННЯ 
В ДАВНЬОМУ ЛУЦЬКУ

колесо історії

На наш базар можна 
ходити як на 

видовище. Я так і роблю. 
Він аж буяє соковитими 
фарбами. Сільські 
жінки понакладали у 
відра з горою добірної 
цибулі. Більшої, меншої. 
Маленької, дрібненької.

– А почім?
– По грошах. Беріть, не по-

шкодуєте. Будете згадувать, іще 
прийдете. Дуже добра. Аж со-
лодка.

– А це чого?
– Від ціни. Така дешева, аж 

солодка.
Далі – петрушка. Корені тов-

стіші за кукурудзяні качани, лис-
тя густе, темно-зелене.

– Як ви її вирощуєте? У мене 
на грядці – немов олівці.

Хазяйка задоволено всміха-
ється:

– Ми вміємо.
– Та видно ж. Поділіться сек-

ретом.
– А ми молимося.
– Як це?
– Дуже просто. Тільки-но 

з’явиться повний місяць, вихо-
димо вночі на город, стаємо на 
коліна, руки – до неба: рости, пе-
трушко, велика і ще більша.

Поряд сопе бабуся. Картоп-
лю продає.

– Не вірте, – шепоче, – вона 
у них, мабуть, із буряками схре-
щена.

– Хіба це можливо?

У давньому Луцьку 
молодь одружувалася 
за велінням серця, але 

й домовлялася з батьками. 
Якщо хлопець знав, що 
обраниця погодиться 
вийти за нього заміж, 
ішов до дівчини додому 
домовлятися. У такому 
разі брав 5-6 парубків, 
своїх найближчих друзів, 
і одного головного свата, 
одруженого, тому що 
не було заведено, щоб 
головний сват парубкував. 
За свата брали чоловіка 
справного, гарного і 
веселого. Прикрашали коні 
вишиваними хустками, 
підклавши їх під сідла, і в 
добру пору вирушали верхи 
в дорогу.

Діставшись до двору нареченої, 
здіймали шум, щоб почули господа-
рі. Якщо дівчина хотіла вийти заміж 
за цього хлопця, виходила назу-
стріч із відром, начебто напоїти ко-
ней. Це був знак, що сватання буде 
вдалим. Якщо хлопця не чекали і не 
хотіли, то замість дівчини назустріч 
йому виходив, так само з відром у 
руках, хтось із сім’ї. У такому випад-
ку парубки швидко розверталися і 
їхали геть. 

Гості злазили з коней і йшли до 
хати, а дівчина мерщій ховалася, де 
на думку спадало: в кімнаті, у вань-
кирі, у хліві або на горищі... Госпо-
дар дому, посадивши товариство за 
стіл, починав розмову запитанням: 
який щасливий випадок привів до-

рогих гостей до його оселі? Голов-
ний сват, вживаючи веселих та до-
тепних слів, пояснював, що вони 
приїхали в пошуках, приміром, 
корони царя Соломона, голуба з 
Ноєвого ковчега чи золотої рибки з 
ріки-океану тощо.

Господар дому на ці слова в душі 
сміявся, але вдавав, що не розуміє, 
і запевняв, що в його домі такого 
«товару» немає. Головний сват цим 
словам не йняв віри і наказував 
кільком своїм людям перевернути 
хату і знай ти згубу. Після цього роз-
починався веселий, сповнений жар-
тів пошук.  Знайшовши загублений 
«товар», парубки з гамором при-
водили його до кімнати. Глава сім’ї 
робив великі очі, просив пробачити 
гріх і питав, у чиї руки має поверну-
ти «рибку». Сват показував, кому по-
вертати. Всі жартували, що «рибка» 
хотіла втекти від молодечих «воро-
жих» рук, а тепер попалася... Після 
цього між сватом і батьком почина-
лася відверта розмова.

Глава сім’ї казав, яке придане 
має дівчина, а головний сват оголо-
шував суму калиму, який дасть мо-
лодий за наречену. Після закінчен-
ня розмови свати вдаряли по руках 
і молоді, зробивши те саме, вважа-
лися зарученими. Друзі молодого, 
вийшовши надвір, на честь такої 
події починали стріляти з рушниць 
у повітря.

Жінки тим часом швиденько 
накривали стіл. Бенкет був недов-
гим, але гучним, з піснями і танця-
ми. Після цього гості, покидаючи 
дім, намагалися продемонструва-
ти майстерність у верховій їзді. Як 
було цього не робити, коли кожен 
караїм був вправним джигітом!.. 
«Золота рибка» разом із сім’єю ви-
ходила надвір провести гостей і 
оцінити вправність вершників. По-
трібно було показати, хто чого вар-
тий. Так і робили... 

Із караїмської переклав 
Володимир Шабаровський.

  Сергій РУДКОВСЬКИЙ
hroniky.com   Костянтин СМОЛІН

– Тепер усього навчилися. Са-
дять поряд коренеплоди петрушки і 
кормових буряків, от вони й переза-
пилюються.

У ряду картоплю продає чи не 
кожна друга жінка.

– А що це за сорт? Така гарна.
– Ми сорти переважно по сусід-

ках визначаємо.
– Це ж як?
– Яка сусідка дала на насіння, так 

і картопля називається. Маньчина, 
Ольжина, Гальчина.

– Гарно!
– Та не дуже. На кутку сім Гальок і 

майже в кожної чоловік Микола. От і 
розберися з тими сортами. Та голов-
не – не назва. Аби смачна була. А ми 
поганої не тримаємо.

Повертаюся назад вздовж ряду. 
Скромному чоловікові надокучило 
стиха рекламувати свою цибулю, 
тож він заходився горланити на весь 
базар:

– Ципляйте кубульку, ципляйте 
кубульку! Хто з базару без цибулі, 
буде мати вдома дулі!

Хазяїн петрушки теж додав го-
лосу:

– Хто вживатиме петрушку, буде 
радувать подружку!

Вірші навкруги так і посипались:
– Покупці, діставайте гаман-

ці, розкривайте торбу та купляйте 
моркву!

Доведеться купувати, аби дулі 
не хапати. Недарма ж на базар при-
йшов.

Караїмська кенаса в Луцьку перед війною

czasopism
a.karaim

i.org

w
z.lviv.ua
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28 червня – Григорій, Касян, 
Августин, Єфрем, Іона, Лазар, 
Михайло, Федір
29 червня – Дорофея, 
Євлампій, Тихін, Костянтин, 
Петро
30 червня – Микита, Еммануїл, 
Климент, Никифор, Савелій, 
Осип, Кирило, Ісак, Пелагея
1 липня – Леонтій, Іпат, Сергій, 
Олександр, Василь
2 липня – Варлам, 
Зосим, Іван
3 липня – Гліб, 
Мефодій, Гурій, 
Інна, Опанас, 
Ніна, Римма, 
Хома, Андрій, 
Наум, Дмитро
4 липня – Терентій, 
Юліан, Анастасія, 
Василина, Максим, 
Микита, Федір, 
Георгій

28 червня – Григорій, Касян,
Августин Єфрем Іона Лазар

іменинники тижня
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лам, 

,

нтій,
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   Ігрове поле складається з квадрата 
розмі ром 9х9, розділеного на менші 
квадрати (їх ще називають «регіони») зі 
стороною 3х3 клітинки. Таким чином, 
усе поле налічує 81 клітинку. У деяких 
із них вже на початку гри розташовані 
числа (від 1 до 9). Мета голово ломки – 
заповнити вільні клітинки цифрами 
від 1 до 9 так, щоб у кожному рядку, 
в кожному стовпці і в кожному 
малому квадраті 3х3 кожна цифра 
траплялася лише один раз. Правильна 
головоломка має тільки один 
розв’язок.

Відповіді на сканворд 
від 21 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 28 червня – 4 липня

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

ТЕЛЕГРАФ ЗНИЩИВ ПАРОПЛАВНУ ПОШТУ

inpress.ua

Відкриття, яке 
швидко змінило 
уявлення людей 

про комунікацію в цілому 
світі, зробив Самюел 
Морзе. У червні 1840 
року він запатентував 
телеграф – засіб для 
передавання сигналу по 
дротах.

Якось Морзе повертався з 
Європи до США на кораблі, тоді й 
став випадковим свідком розмо-
ви двох пасажирів про електро-
магнетизм. Вона й наштовхнула 
його на ідею створити телеграф. З 
мольберта, олівця, старих частин 
годинника й маятника він змай-
стрував тоді ще громіздкий при-
лад. Принцип його дії був про-
стим: коли нема струму, олівець 
креслить пряму лінію; коли струм 
надходить, маятник відхиляється 
й на лінії виникають загострення.

Ключ служив для змикання і 
розмикання електричного кола. 
Автоматичний приймач запи-
сував сигнали, що їх подавали 
ключем. Імпульси струму певної 
тривалості змушували колива-
тися електромагнітне перо, що 
відтворювало крапки й тире на 
паперовій стрічці. Незручність 

телеграфу Морзе полягала в тому, 
що його код могли розшифрува-
ти тільки фахівці. Простим людям 
він був незрозумілий.

Морзе постійно вдосконалю-
вав свій апарат. Разом з колега-
ми він розробив названу на його 
честь азбуку. Так відпала потре-
ба перекладати криптографічну 

послідовність цифр, потрібно 
було лише відправити дані, що 
складалися з трьох різних сиг-
налів: короткого, довгого, паузи. 
Конгрес США виділив $30 тис. 
Сигнал запустили по лініях елек-
тропередач. На кожному кінці 
дроту встановили прилади для 
передавання та приймання. Саме 
повідомлення – це набір довгих і 
коротких звуків. На письмі їх по-
значали крапками й тире. Кожна 
комбінація відповідала певній лі-
тері або розділовому знаку.

Система швидко набула попу-
лярності. Бо тоді єдиним засобом 
передання інформації між кон-
тинентами і країнами була паро-
плавна пошта. Про новини люди 
дізнавалися із запізненням на 
тижні або й місяці. З телеграфом 
це відбувалося за кілька хвилин. 
Пристрій став дуже популярним, 
а Самюел Морзе розбагатів. 

У червні 1840 року Самюел 
Морзе запатентував телеграф
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генії БІЙ ДО СМЕРТІ: ГАРРІ ГУДІНІ 
ПРОТИ МЕДІУМІВ Він зміг вибратися з 

камери смертників 
Бутирської 

в’язниці й, скинувши 
кайдани, піднятися 
з дна Темзи. Однак 
найвідоміший фокусник 
в історії тільки здавався 
невразливим. Гудіні не 
пережив конфлікту зі 
спіритуалістами й кількох 
ударів у корпус.

У жовтні 1926 року після шоу в 
Монреалі за лаштунки зайшли троє 
молодиків. Студент на прізвище 
Вайтхед запитав, чи правда, що ар-
тист здатний витримати будь-який 
удар в живіт. Гудіні справді заявляв 
про це публічно, але до ударів йому 
треба було готуватися.

Фокусник не встиг напружити 
прес, коли Вайтхед завдав серію 
сильних ударів у корпус, які спрово-
кували розрив апендикса. За кілька 
днів великий Гаррі Гудіні помер від 
перитоніту. Підозра у вбивстві лягає 
на спіритуалістів. Можливо, навіть 
сам Артур Конан Дойл був причет-
ний, пише Was.media.

ТАКІ РІЗНІ, АЛЕ ТАКІ 
БЛИЗЬКІ

Американський ілюзіоніст Гар-
рі Гудіні прославився унікальними 
трюками зі звільнення з ланцюгів, 
гамівних сорочок, тюремних ка-
мер, скринь і ємностей з водою. 
Він дев’ять років був президентом 
Товариства американських фокус-
ників і люто викривав конкурентів, 
які обманювали публіку, – модних 
тоді медіумів.

1920 року Гудіні поїхав на га-
стролі в Англію і передав Артуру 
Конан Дойлу свою книгу «Чарівник 
серед духів». Це була досить дивна 
пропозиція дружби, оскільки робота 
викривала спіритуалістів, а творець 
Шерлока Холмса і доктора Ватсона 
значився серед апостолів нової ре-
лігійної течії. У листуванні сер Артур 
схиляв Гудіні визнати можливість 
спілкуватися з духами. Ілюзіоніст 
відповів у необразливому тоні, мов-
ляв, він налаштований скептично, 
але відкритий для нових знань.

Вони зустрілися в будинку пись-
менника 14 квітня 1920 року, спо-
добалися одне одному і, хоч не зі-
йшлися в поглядах, почали дружити 
сім’ями. Сеанси лондонських медіу-
мів на Гудіні враження не справили. 

Національної незалежної спіриту-
алістичної асоціації звинуватили в 
шахрайстві. Медіуми панікували. 
Виступи ілюзіоніста впливали на 
їхні доходи від сеансів. У Чикаго на 
протест вийшли півтори тисячі при-
хильників вчення Конан Дойла.

Особливо сильно діставалося 
Міні Крендон. Розслідування вста-
новило, що відбиток пальця «духа 
брата Волтера» збігається з відбит-
ком дантиста її чоловіка. Крім того, 
Гудіні опублікував брошуру проти 
спіритуалістів, у якій повідомив про 
погрози на свою адресу. Крендон 
виправдовувалася: як може слаб-
ка жінка загрожувати сильному, як 
кінь, чоловікові?!

РОЗСЛІДУВАННЯ ЧЕРЕЗ 
80 РОКІВ

До публікації в 2006 році книги 
Вільяма Калуша і Ларрі Слоумана 
«Таємне життя Гудіні: становлення 
першого американського супер-
героя» вважалося, що причиною 
загибелі фокусника став інцидент з 
Вайтхедом у гримерці. Але автори 
з’ясували, що було ще одне побиття 
в тому ж Монреалі. Гудіні читав газе-
ту в вестибюлі готелю, коли міцний 
парубок просто через газету завдав 
йому несподіваного удару в живіт.

Після того, що сталося, Гудіні 
провів ще одне шоу в Детройті. А 
потім зліг і з температурою 400 його 
доправили до лікарні. Там видалили 
гній, який потрапив у черевну по-
рожнину з розірваного апендикса.

Незабаром у нього розвинувся 
перитоніт, отрута паралізувала ки-
шечник. 31 жовтня 1926 року Гудіні 
помер. Розтин не проводили. Після 
похорону пліткували, що великого 
фокусника отруїли. Довести це не 
вдалося, але підстави так думати 
були. У ті роки спіритуалісти нерід-
ко використовували проти своїх во-
рогів миш’як.

Після смерті чоловіка Бесс Гудіні 
десять років поспіль в ніч на Хелло-
він запрошувала до себе медіумів. 
Спроби отримати послання з того 
світу виявилися марними.

Вільям Калуш і Ларрі Слоуман 
дійшли висновку, що Артур Конан 
Дойл несе частку відповідальності 
за загибель ідеологічного против-
ника. Адже фанати спіритуалізму 
могли сприйняти його передбачен-
ня смерті Гудіні як поштовх до дії.
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До реєстру ЮНЕСКО 
внесли розсекречені 

документи Галузевого 
державного Архіву 
СБУ щодо аварії на 
ЧАЕС. Як повідомляє 
«Радіо Свобода», це 
документи КДБ про те, 
яким чином працювала 
станція, які проблеми, 
несправності та аварії 
виникали на ній ще до 
1986 року, а також те, що 
стосується безпосередньо 
самої Чорнобильської 
катастрофи і вже ліквідації 
ї ї наслідків. 

Серед переліку документів – 
доповідна записка про порушення 
дотримання норм під час будівни-
цтва ЧАЕС, датована 1973 роком. За 

як це було АВАРІЯ НА ЧАЕС БУЛА ЗАПРОГРАМОВАНОЮ
ливали не так, як це передбачали 
технічні норми, були тріщини й про-
галини між різними блоками. Тобто 
ось це нехлюйство стало причиною 
того, що перекриття не витримало і 
завалилося всередину. Уся ця інфор-
мація є в доповідних, які кадебісти 
писали насамперед у Центральний 
комітет комуністичної партії. 

Ці документи мали грифи «та-
ємно» або «цілком таємно». До них 
мали доступ тільки працівники КДБ 
або керівництво партії, у якого були 
відповідні допуски до державної 
таємниці в Радянському Союзі. До-
кументи є відкритими, вони опублі-
ковані на сайті електронного Архі-
ву українського визвольного руху, з 
ними може ознайомитися будь-хто. 
Архівісти сподіваються, що це до-
поможе в майбутньому уникнути 
схожих катастроф.

ЕКТОПЛАЗМА З ВАГІНИ
У серпні 1924 року Гудіні побу-

вав у Бостоні на сеансах Міни Крен-
дон, знайомої Конан Дойла. Її ви-
ступи були скандальними: медіум 
з’являлася перед публікою в про-
зорих шатах, часто роздягалася до-
гола, а для матеріалізації духу свого 
брата Волтера використовувала ек-
топлазму з вагіни.

Подейкували, що чоловік Крен-
дон, хірург за фахом, заради слави 
дружини прооперував їй піхву – і 
відтоді вона могла «чарівним чи-
ном» під час спіритичних сеансів 
витягувати з себе різні предмети.

Під час сеансів Міна просила 
зачиняти свої руки в спеціально-
му ящику. Це служило доказом, що 
речі в кімнаті рухали духи. Однак Гу-
діні виявив у ящику складну лінійку, 
за допомогою якої можна було ма-
ніпулювати предметами на відстані 
(наприклад, дзвонити в дзвіночок).

Гудіні звинуватили в тому, що 
лінійку підкинув він. Дух Волтера 
Крендона прокляв фокусника на 
віки вічні, а медіум попередила: 
«Якщо ви публічно зганьбите мене 

ще раз, мої друзі гарнесенько вас 
поб’ють». Це не було порожньою 
погрозою. Приятелі, здатні пробити 
череп, у неї справді були.

Артур Конан Дойл у листі місте-
рові Крендону пророкував: «Щось 
трапиться з Г... Краще бути розчав-
леним експресом, ніж стояти на 
шляху духів».

КІНЕЦЬ ДРУЖБІ
Проклятий усіма духами, Гудіні 

вирушив у круїз Америкою, демон-
струючи трюки спіритів з подаль-
шим викриттям. На засіданні пар-
ламенту, де розглядали закон про 
заборону ворожінь і передбачень 
долі, він заявив: «Є лише два види 
медіумів: розумово неповноцінні, 
які мають бути на обліку в лікарів, і 
цілком розсудливі шахраї».

Конан Дойла фокусник назвав 
загрозою людству. Гудіні стверджу-
вав, що письменник у своїй спіри-
туалістичній діяльності переступає 
закон, бо «трохи збожеволів на ста-
рості років».

Гаррі Гудіні підтримала по-
ліція – в Каліфорнії керівництво 

словами директора Архіву Андрія 
Когута, ці документи свідчать, що 
Чорнобильська катастрофа не була 
випадковою. Навпаки, цю аварію 
було, на жаль, запрограмовано ще 
задовго до 1986-го. Бо ставлення 
комуністичного режиму, який ухва-
лював рішення про будівництво 

ЧАЕС до її спорудження, і те, яким 
чином відбувалося будівництво, 
призвели до того, що фактично не-
можливо було уникнути цієї аварії.

Виявляється, до 1986 року була 
ціла низка несправностей і пору-
шень на ЧАЕС. Доповідні поясню-
ють, чому в 1986 році перекриття не 

витримало. Перш за все йдеться про 
проблеми з самою конструкцією. Це 
була одна з перших АЕС, які буду-
вали за блоковою системою, тобто 
каркас реактора був не повністю 
литий з бетону. Виявилося, що бе-
тон був неналежної якості, не такої 
марки, як треба. До того ж, його за-
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Артур Конан Дойл (ліворуч) і 
Гаррі Гудіні (праворуч) в Америці

У листах друзям він називав шахра-
ями всіх, хто зображував зв’язок з 
потойбічним світом.

Два роки по тому Конан Дойл з 
родиною прибув до США, щоб зро-
бити велике турне зі спіритичними 
сеансами й таким чином підтримати 
рух. Гудіні і його дружина Бесс при-
йняли друзів у себе в Нью-Йорку, 
а потім запросили їх провести вік-
енд в Атлантик-Сіті. Вихідні минали 
чудово, поки не стався сюрприз. 
Британські гості запропонували 
організувати сеанс зв’язку з духом 
Сесілії, покійної матері фокусника. 
Гудіні мав з нею дуже ніжні стосун-
ки і навіть через дев’ять років після 
смерті мами до кінця не змирився з 
втратою.

МАМУ ПОТУРБУВАЛИ!
Сеанс взялася провести Джин 

Елізабет, дружина письменника, яка 
нібито мала дар медіума. Вона поча-
ла викликати дух, дихання її стало 
перериватися, повіки затремтіли. 
Схопивши олівець, місіс Дойл запи-
сала на 15 аркушах повідомлення 
зі світу мертвих. У ньому мати Гуді-
ні дякувала Дойлам за можливість 
звернутися до сина, повідомляла 
про радощі життя після смерті і свої 
клопоти з облаштування потойбіч-
ного будинку.

Гаррі не сказав друзям, що Се-
сілія за життя говорила на ідиш і 
зов сім не вміла писати англійською, 
що вона була юдейкою і не стала 
б рукою Джин Елізабет малювати 
християнські хрести, що мати чо-
мусь забула згадати про свій день 
народження, на який припав «сеанс 
зв’язку».

Проте цими недолугостями Гуді-
ні поділився за чотири місяці з жур-
налістами британської газети The 
Sun. Він заявив, що ніякого контакту 
не було. Дойл образився і відповів 
різким листом. У ньому було вислов-
лено впевненість, що духи можуть 
вчитися, тож мати фокусника могла 
опанувати англійську мову на тому 
світі, і що під час спіритичного сеан-
су відбувається переклад думок духа 
мовою медіума, що день народжен-
ня не має для померлих жодного 
значення. Стосунки було зіпсовано.
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Андрій КогутЧАЕС будували з порушеннями норм
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