
ПАЛЬМОВА ОЛІЯ:
ЗА І ПРОТИ

Верховна Рада схвалила у першому 
читанні законопроект про 

заборону використання пальмової олії 
у виробництві харчових продуктів. 
Фахівці пропонують з’ясувати, чи є 
насправді шкідливою пальмова олія, 
та проаналізувати найпоширеніші міфи 
довкола цього питання.

МАЛИНА І 
СМОРОДИНА – 
ЖІНОЧІ ЯГОДИ
«Малина лікує все, що нижче від пупа, – 
розповідає натуропат Олена Світко. – А 

жіночою ягодою я ї ї називаю, 
тому що вона багата на 

фітогормони, їй до снаги 
здолати практично будь-

які жіночі захворювання».

СИЛА ГОЛОСУ Й ДУХУ

Майже 40 років Народний 
аматорський чоловічий хор 

ветеранів війни та праці «Подвиг» 
йде до людей з піснею. У пісні вони 
знаходять розраду, духовне звеличення 
та наснагу. Репертуар хору складають 
твори патріотичного змісту, українські й 
народні пісні. 
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Минулого тижня 
Професійна футбольна 

ліга, в якій наразі грає 
«Волинь», провела 
організаційні збори перед 
стартом нового сезону. 

Найбільшу зацікавленість 
викликало питання 
формату, календаря та 
списку учасників змагань.

примусово і цинічно

РОСІЯ ВИСЕЛЯЄ 
З КРИМУ 
УКРАЇНЦІВ

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

Нацбанк України із 1 липня припинив 
карбувати та випускати у готівковий 
обіг монети номіналами 1, 2, 5 

і 25 коп. Поступово українці зможуть 
використовувати лише дрібні монети 
номіналом 10 і 50 коп.

Основна передумова таких змін – монети 
дрібних номіналів втратили купівельну 
спроможність, а собівартість виготовлення 
тепер перевищує їх номінальну вартість.

 читайте на стор. 7

 читайте на стор. 8

 читайте на стор. 5

 читайте на стор. 21

МАКСИМАЛЬНІ 
ПЕНСІЇ ЗРОСЛИ, 
А МІНІМАЛЬНІ 
НЕ ЗМІНИЛИСЯ 

грошики народні
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НАЦБАНК ВИВОДИТЬ 
З ОБІГУ ДРІБ’ЯЗОК

УСЕ В НАШИХ НОГАХ
БОРОТЬБУ ЗА ПІДВИЩЕННЯ В УПЛ У НОВОМУ 
СЕЗОНІ ВЕСТИМУТЬ 5-6 КОМАНД ПЕРШОЇ ЛІГИ
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У НІГЕРІЇ – СУТИЧКИ 
Щонайменше 200 людей загинуло через 
сутички в штаті Плато. Поліція підозрює 
у нападах скотарів-кочівників, які деся-
тиліттями воюють із жителями селян-
ських поселень за землю.

В АФГАНІСТАНІ – ВИБУХ 
У Джалалабаді 2 липня 19 людей загину-
ло від вибуху. Більшість загиблих – чле-
ни афганської громади сикхів та індусів. 
Серед жертв – єдиний від цієї громади 
кандидат у депутати парламенту Ау-
тар Сінгх, а також лідер національних 
меншин Рава Сінгх. Відповідальність за 
теракт узяло угрупування «Ісламська 
держава». 

АВТОБУС ВПАВ У ПРІРВУ
1 липня на півночі Індії в Гімалаях пе-
реповнений автобус з’їхав в ущелину. 
Загинуло щонайменше 45 пасажирів, 
12 травмовано.

В ІЗРАЇЛІ – СУТИЧКИ 
30 червня в результаті зіткнень між 
протестувальниками і військовими на 
кордоні Ізраїлю із Сектором Гази двоє 
палестинців загинули, 415 людей по-
ранено. Сутички тривають з березня. 
Палестинці вимагають повернути їм те-
риторії, втрачені в результаті створення 
держави Ізраїль.

У США – СТРІЛЯНИНА 
28 червня 38-річний американець роз-
стріляв п’ятьох працівників редакції в 
Аннаполісі. У 2012-му чоловік подав до 
суду на The Capital за наклеп після того, 
як місцевий журналіст написав про його 
вину в кримінальному злочині.

КАЧИНСЬКОГО ПІДІРВАЛИ
Хімічні сполуки і сліди вибухівки вияви-
ли на 107 уламках літака Ту-154, в якому 
у 2010 році під Смоленськом загинув 
президент Польщі Лех Качинський.
ПОЛЯКИ ЗМІНИЛИ 
СКАНДАЛЬНИЙ ЗАКОН
Уряд Польщі в поправці до «Закону 
про Інститут національної пам’яті» від-
мовився від положень, що викликали 
бурхливу критику США та Ізраїлю. Ухва-
лені поправки скасовують статтю, яка 
вводила кримінальну відповідальність 
за приписування полякам злочинів на-
цистської Німеччини.
РОСІЯ ВИПРОБУВАЛА У 
КРИМУ ТУРБІНУ
Росія провела в Криму випробовування 
турбіни німецького концерну Siemens, 
встановленої там усупереч санкціям ЄС. 
Тепер РФ може використовувати турбі-
ни для виготовлення електроенергії для 
окупованого Криму.
ШТАТ США ВИЗНАВ 
ГОЛОДОМОР ГЕНОЦИДОМ 
До визнання Голодомору в Україні 1932-
1933 років геноцидом українського на-
роду приєднався Огайо. Голодомор ви-
знано геноцидом уже в 12 штатах.

У РОСІЇ – МАСОВІ МІТИНГИ 
1 липня у різних містах РФ три тисячі 
осіб вийшли на протест проти підви-
щення пенсійного віку. Акції проводять 
прихильники російського опозиціоне-
ра Олексія Навального. У червні уряд 
Росії вніс до Держдуми законопроект 
про підвищення пенсійного віку з 55 до 
63 років для жінок і з 60 до 65 років для 
чоловіків.
ПОЛЯКИ – БЕЗ ВОДІЙСЬКИХ 
ПОСВІДЧЕНЬ
З 1 жовтня у Польщі водії зможуть не 
носити з собою водійські права і доку-
менти на автомобіль. Усі дані занесуть в 
електронний каталог.
АВСТРІЯ ВИЗНАЛА ТРЕТЮ 
СТАТЬ 
Конституційний суд Австрії ухвалив, що 
влада має дозволяти людям позначати 
себе в офіційних документах як когось 
іншого, ніж чоловік чи жінка. Рішення 
було ухвалено після розгляду позову від 
громадянина, який мав намір вказати 
себе у документах як інтерсексуала.

світова хроніка

ІГОР ГУЗЬ ПІДКОРИВ ОЗЕРО ТУРСЬКЕ
активне дозвілля

ОШУКАТИ МИТНИКІВ ОШУКАТИ МИТНИКІВ 
НЕ ВДАЛОСЯ  НЕ ВДАЛОСЯ  

ПРИВІТ ІЗ БУРЕМНИХ ДЕВ’ЯНОСТИХПРИВІТ ІЗ БУРЕМНИХ ДЕВ’ЯНОСТИХ

ВЕТЕРАН АФГАНІСТАНУ ВЕТЕРАН АФГАНІСТАНУ 
ПОКВИТАВСЯ З ПОКВИТАВСЯ З 
ЖИТТЯМЖИТТЯМ

ЖЕРТВА ДТП ПОМЕРЛА ЖЕРТВА ДТП ПОМЕРЛА 
В ЛІКАРНІВ ЛІКАРНІ

МОТОЦИКЛІСТ ЗБИВ МОТОЦИКЛІСТ ЗБИВ 
ПІШОХОДА ПІШОХОДА 

злочин і кара

холоне кров

крайнощі

біда

небезпека за кермом

У СЕЛІ ХОЧУТЬ ЗАКРИТИ ШКОЛУУ СЕЛІ ХОЧУТЬ ЗАКРИТИ ШКОЛУ

Ратнівський район

Народний депутат Ігор 
Гузь та восьмеро 
охочих 30 червня 

перепливли озеро Турське, 
відоме підводними течіями. 
Природну водойму учасники 
запливу здолали у ширину, а 
це приблизно 3,2 км.

Ігор Гузь зауважив, що день для 
запливу обрали невипадково: «Сьо-
годні – день народження командира 
УПА Романа Шухевича, який теж пла-
вав, не вживав алкоголю, не курив і 
був прикладом здорового способу 
життя».

Уперше в такому запливі взяв 
участь член паралімпійської збірної 

України з лижних перегонів Павло 
Тріль. Долучилася і його сестра Ана-
стасія Тріль. 

Заплив тривав близько двох го-
дин, дистанцію подолали всі 9 учас-
ників. Утім не обійшлося без курйо-
зів: приблизно на середині озера 
один із плавців зачепився за рибаль-
ську сітку завдовжки у сто метрів, а 
коли її дістали, там було багато риби. 
Супроводжували плавців рятуваль-
ники, лікар та водолаз, які допомог-
ли позбутися перешкоди.

Хоча плавці трохи замерзли, на 
фініші були дуже задоволеними, їх 
переповнювали емоції.

До слова, торік Ігор Гузь пере-
плив 101 озеро й каже, що відтоді 
перестав їх рахувати.

volynnew
s.com

Нардеп переплив озеро в день 
народження Романа Шухевича

Ковельський район

На сесії Голобської селищної 
ради 22 червня ухвалили 
рішення закрити початкову 
школу в селі Битень.

У цьому населеному пункті 
налічується 255 жителів. Село 
приєдналося до Голобської ОТГ 
в складі Радошинської сільської 

ради. У початковій школі навча-
ється шість учнів. 

Голова ОТГ Сергій Гарбарук 
аргументував закриття школи 
тим, що діткам потрібно вихову-
ватися й рости в соціумі. Мовляв, 
у загальноосвітній школі селища 
Голоби або села Радошин вони 
отримають якісну освіту й належ-

ний навчально-виховний процес 
порівняно з індивідуальним на-
вчанням.

Селяни залишилися невдо-
волені рішенням сесії та попере-
дили керівництво ОТГ, що будуть 
збирати підписи про від’єднання 
й перекривати дороги, щоб до 
них дослухалися.

УЧАСНИКАМ АТО НАДАДУТЬ КВАРТИРИУЧАСНИКАМ АТО НАДАДУТЬ КВАРТИРИ
Луцьк

Цьогоріч з бюджету Луцька планують 
використати близько 6 млн грн на 
придбання 14 квартир для учасників 
АТО. Житло виділятимуть у рамках 
програми співфінансування «50 на 50». 

За словами депутата Луцької міськра-
ди Миколи Собуцького, на 9 квартир вже 
є погодження щодо фінансування на за-
гальну суму 3,5 млн грн. Незабаром очіку-
ють фінансування ще на чотири квартири. 
Щодо ще однієї квартири наразі завершу-

ється оформлення всіх документів.
Зауважимо, Луцьк входить у десятку міст 

України, в яких найрезультативніше втілю-
ють програми соціального захисту учасни-
ків АТО та їхніх сімей.  

Програма «50 на 50» розрахована на 
2017-2019 роки. Відповідно до неї, при ку-
півлі помешкання 50% від вартості мають 
сплатити майбутні власники, 50% – місь-
кий бюджет. Площа житла, яке може бути 
придбане за цією програмою, – не більш 
як 50 м2.

турбота

Житло в Луцьку отримають 14 атовців

zm
i.ck.uа

оптимізація

Луцьк

Трагедія сталася 2 липня у приміщенні 
обласної спілки воїнів-ветеранів 
Афганістану.

51-річний чоловік мав проблеми з пси-
хікою, йому пропонували лікування. Після 
чергової розмови ветеран вийшов у коридор 
й ударив себе в груди ножем. Врятувати його 
не вдалося.

Загиблий родом з Любешівського району, це 
була не перша його спроба вкоротити собі віку.

Ковель

Невідомі особи вчинили розбійний 
напад на приватний будинок. 
Господиню жорстоко побили і 
пограбували.

Інцидент трапився ще 22 червня, пові-
домляє «Район.Ковель». На вулиці Грушев-
ського близько другої ночі двоє невідомих 
чоловіків перелізли через паркан на при-

ватне подвір’я, зламали вікно в будинку та 
проникли у приміщення. Там вони розбуди-
ли й жорстоко побили господиню, яка має 
бізнес. 

Непрохані гості вимагали гроші та кош-
товності. Бандити залишили травмовану 
жінку, зв’язавши їй руки клейкою стрічкою. 
З собою прихопили гроші та ювелірні виро-
би на суму близько 70 тис. грн.

Триває слідство. 

Луцьк

У Луцьку на проспекті Відродження 
2 липня Mersedes збив 61-річну лучанку.

Жінка перетинала дорогу на пішохідному 
переході. Однак медикам не вдалося її вряту-
вати. Постраждала померла за годину після 
того, як її привезли в лікарню. Важкі травми 
виявилися несумісними з життям.

Старовижівський район

У ніч на 1 липня в селі Кримне трапилася 
ДТП з двома постраждалими – 18-річний 
мотоцикліст збив 21-річну дівчину.

Як інформує «Волинська правда», станом 
на 3 липня юнак перебував у комі. У хлопця 
сильно пошкоджені легені, череп, один бік 
тіла був побитий через падіння. У дівчини – 
зламаний таз. Обоє постраждалих перебува-
ли в стані алкогольного сп’яніння.

Любомльський район

Жителю райцентру довелося 
відшкодувати бюджету понад 
900 тис. грн. Щоправда, під загрозою 
кримінальної відповідальності.

Як інформує прокуратура області, 36-
річний чоловік 9 травня не задекларував 
товари, придбані у Польщі. Вантажівка з 

текстилем перетнула кордон в пункті про-
пуску «Ягодин». Однак машину з незаконно 
ввезеним товаром того ж дня затримали 
правоохоронці.

Загальна сума несплачених податків та 
митних платежів становила понад 903 тис. 
грн. Чоловік сплатив їх до бюджету. Суд 
врахує це, обираючи йому міру покарання.

ЗА СМЕРТЬ ЛЮДЕЙ – ВІСІМ РОКІВ ТЮРМИЗА СМЕРТЬ ЛЮДЕЙ – ВІСІМ РОКІВ ТЮРМИ
феміда

Ратнівський район

Жителю Старої Вижівки доведеться 
відсидіти за ґратами вісім років. 
Унаслідок того, що він порушив правила 
безпеки дорожнього руху, загинули 
двоє людей.

ДТП трапилася уночі 27 квітня 2015 
року, інформує прокуратура області. Керу-
ючи автомобілем Toyota Avensis, чоловік 
рухався дорогою Доманово-Ковель. У селі 
Видраниця зіткнувся зі скутером, який ру-
хався в попутному напрямку. У результаті 
аварії загинули 26-річний водій скутера та 
його 23-річний пасажир.

Ратнівський районний суд визнав водія 
іномарки винним та призначив йому пока-
рання у вигляді восьми  років позбавлення 
волі із забороною керувати транспортними 
засобами на три роки. Апеляційний суд не 
задовольнив апеляцію.

telegraf.com
.ua

Селяни протестуватимуть
volynnew

s.com

Апеляцію не задовольнили
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НА ДОНБАСІ – 
«ХЛІБНЕ ПЕРЕМИР’Я»
Тристороння контактна група з урегу-
лювання ситуації на Донбасі за резуль-
татами переговорів у Мінську заявила 
про підтримку режиму припинення 
вогню на сході України з липня у зв’язку 
з початком збирання врожаю. Однак бо-
йовики порушили його сім разів першо-
го ж дня.

НА ПОРОШЕНКА – ТРИ ПОЗОВИ
Громадські організації «Центр протидії 
корупції», «Автомайдан» та «Transparency 
International Україна» подали до Верхов-
ного Суду позов на Президента Петра По-
рошенка. Вони вимагають скасувати указ 
про призначення Павла Жебрівського 
аудитором НАБУ, оскільки той не має по-
трібних для цього знань та навичок.
В УКРАЇНІ – МІЛЬЙОНИ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Понад 1,5 мільйона переселенців з Кри-
му та Донбасу зареєстровано в Україні.

У БУДИНКАХ – ДИТСАДКИ
Нові норми будівництва дозволять 
облаштовувати у житлових будинках 
вбудовані та вбудовано-прибудовані 
дошкільні навчальні заклади. Нові пра-
вила діятимуть з 1 жовтня.
ЗА КОНТРАБАНДУ ЛІСУ – 
ТЮРМА
Парламент ввів кримінальну відпові-
дальність за контрабанду лісу – від 3 до 
5 років тюрми.

ВЕЛОДОРІЖКИ – ОБОВ’ЯЗКОВІ
З 1 вересня під час будівництва та 
реконструкції доріг потрібно буде 
обов’язково передбачати велодоріжки. 
Вони мають бути односторонніми по 
обидва боки вулиці.
ЄС ДОПОМОЖЕ УКРАЇНІ 
ГРІШМИ
Рада Європейського Союзу 26 червня 
затвердила виділення Україні €1 млрд 
макрофінансової допомоги. За останні 
чотири роки ЄС надав нашій державі 
€13 млрд. 
ЗА НЕСПЛАТУ АЛІМЕНТІВ – 
БІЛЬШІ ШТРАФИ
Злісних неплатників аліментів карати-
муть ще більшими штрафами: 20% від 
суми заборгованості – за один рік, 30% – 
за два роки, 50% – за більш ніж три роки.

РЕЙДЕРСТВО ПРОЦВІТАЄ
З 2013 року в Україні відбулося 1690 рей-
дерських захоплень, а за останні півтора 
року – 539. Найбільше рейдерств – у Ки-
єві та Київській області: майже 400 атак 
за останні п’ять років. На другому місці – 
Дніпропетровська та Львівська області.
ЗАБОРОНУ НА КУПІВЛЮ 
МОЛОКА ВІДТЕРМІНУВАЛИ
З липня жодних заборон на закупівлю 
молока другого ґатунку не запровадже-
но. У населення закуповуватимуть мо-
локо до 2022 року.

ЛІКАРЯМ – ЛІЦЕНЗІЇ
До 2024 року в Україні впровадять 
обов’язкове ліцензування лікарів. Без 
ліцензії медик не зможе працювати.
ТИСЯЧІ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ – 
ХАБАРНИКИ 
За три роки в Україні затримали понад 
дві тисячі держслужбовців під час одер-
жання хабара. 

УКРАЇНЦІ ВИЇЖДЖАЮТЬ 
За даними Держстату, за два роки з 
України виїхало понад 1,3 мільйона пра-
цівників.  Їдуть в основному кваліфіко-
вані кадри: програмісти, лікарі, фарма-
цевти. А 9 мільйонів українців щороку 
виїжджають за кордон на сезонні робо-
ти. Постійно за кордоном працює понад 
три мільйони наших співвітчизників.

ДИТЯЧІ ЛІКИ ЗАБОРОНИЛИ
В Україні тимчасово заборонили всі се-
рії дитячих препаратів «Еспікол Бебі» 
і «Кальцікер» виробництва індійської 
компанії «Індоко Ремедіс Лімітед». При-
чина – анулювання висновку про під-
твердження відповідності умов вироб-
ництва вимогам.

українська хронікаШАХТАРІ ВИМАГАЮТЬ ЗАРПЛАТУШАХТАРІ ВИМАГАЮТЬ ЗАРПЛАТУпротест

Нововолинськ, Іваничівський 
район

2 липня гірники 
першої зміни 
шахти №10 

«Нововолинська», 
яку будують, спустилися 
під землю та оголосили 
страйк. Згодом до них 
долучилася і друга зміна.

Як повідомляє голова не-
залежної профспілки гірників 
копальні Василь Прадід, шахта-
рі вимагають погасити забор-
гованість із заробітної плати за 
квітень, травень і червень та ви-
конати обіцянки міністра енер-
гетики і вугільної промисловості 
про виділення на подальше бу-

дівництво «десятки» 100 млн грн, 
інформує «БУГ».

Нагадаємо, у держбюджеті-

2018  на копальню передба-
чили лише 10 млн грн. Кошти 
закінчилися, гірничопрохід-

ницькі роботи для добудови 
лави припинено через від-
сутність обладнання, зросли 
кредиторські зобов’язання та 
сформувалася заборгованість 
із зарплати.

15 травня на шахті №10 був 
голова Волинської ОДА Олек-
сандр Савченко, який обіцяв 
посприяти щодо подальшого 
фінансування. 21 травня міністр 
енергетики та вугільної промис-
ловості пообіцяв, що за три тиж-
ні буде виділено 100 млн грн. Та 
віз і нині там. 

Станом на 3 липня шахтарі 
продовжували страйкувати, по-
відомляє телеканал «Аверс». 39 
гірників другу добу перебували у 
шахті №10.

Гірники не вийдуть з-під землі, 
поки їм не виплатять зароблене

volynnew
s.com

ДВІ ТРАГЕДІЇ  В ОДНОМУ СЕЛІДВІ ТРАГЕДІЇ  В ОДНОМУ СЕЛІ
раптово і страшно

Рівненщина, Маневицький район

У селі Цміни 27 червня трапилися дві 
трагедії.

Волинянка, родом з Цмін, із двома мо-
лодшими дітьми відпочивала біля Стиру 
поблизу міста Вараш, інформує «Голос-
но». Дітлахи бавилися у воді й раптом 
почали тонути. На порятунок кинулися 
мати і рибалка, який перебував на бере-
зі. Чоловік зміг дістати обох дітей. Жінку 

підхопила течія і, на жаль, врятувати її не 
вдалося. 

Місцеві жителі кажуть: русло Стиру там, 
де втопилася волинянка, дуже небезпечне. 
Адже Вараш збудований на карстових пусто-
тах, тому дуже багато бурунів, які не одну лю-
дину затягнули у вир.

Того ж дня житель села Цміни вистрелив 
собі в голову з самопала. Поранення вияви-
лися несумісними з життям.

ЛУЧАНИН ЛУЧАНИН 
ЗАГИНУВ ВІД ЗАГИНУВ ВІД 
КУЛІ СНАЙПЕРАКУЛІ СНАЙПЕРА

герої не вмирають

Луцьк

28 червня на сході загинув військовий 
24-ї бригади Андрій Волос.

22-річний Герой лише з дев’ятої 
спроби потрапив до лав ЗСУ, аби за-
хищати Україну від російської агресії 
на сході. У хлопця, який 19-річним пі-
шов на фронт, залишилася важкохвора 
мама – за день до загибелі сина їй вида-
лили пухлину. Не дочекалася чоловіка і 
молода вагітна дружина. Вони побрали-
ся місяць тому.

Загиблого воїна відспівали у Свято-
Троїцькому соборі. За бажанням мами, 
Андрія поховали в селі Омельному Ківер-
цівського району, де вона живе. 

Цьогоріч в Андрія 
закінчувався контракт 

У ЗООПАРКУ У ЗООПАРКУ 
НАРОДИЛОСЯ НАРОДИЛОСЯ 
ТИГРЕНЯТИГРЕНЯ

Луцьк

В обласному звіринці – смугасте 
поповнення. У родині тигрів 2 травня на 
світ з’явилося маля. 

На жаль, у тигриці не прокинувся мате-
ринський інстинкт, тому смугастика вихо-
джували у себе вдома працівники зоопарку. 
Кілограмове тигреня потребувало цілодобо-
вого годування щодві години спеціальними 
доволі недешевими сумішами. Маленьку 
тигричку назвали Трішею. Нині тваринка 
весела, грайлива, здорова. Важить 5 кг 200 г. 
Тигричка харчується м’ясом і перепелиними 
яйцями. 

На жаль, спроби поєднати її з родиною 
наразі безуспішні. Працівники зоопарку 
сподіваються, що батьки все ж приймуть до-
нечку.

Дорослі тигри на 
маля не реагують

фауна

facebook.com
/zoolutsk

з особистого архіву
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нововведення ЗАКОН ПРО 
НАЦБЕЗПЕКУ: ЩО 
ПОТРІБНО ЗНАТИ

РОСІЯ ГОТОВА 
ОБМІНЯТИ СЕНЦОВА
Незаконно засудженого в РФ 
українського режисера Олега 
Сенцова можуть включити до 
списку з обміну політв’язнів Кремля 
на засуджених в Україні росіян. 

Таку думку висловив заступник го-
лови комітету Ради Федерації з оборони 
та безпеки Олексій Кондратьєв, пише 
УНІАН. 

Раніше перший заступник голови 
Верховної Ради Ірина Геращенко на-
звала 23 прізвища росіян, яких Україна 
готова передати Російській Федерації 
задля звільнення незаконно утримува-
них політв’язнів Кремля. Перераховані 
Геращенко особи засуджені, зокрема, за 
підготовку терактів в українських містах 
і участь у бойових діях на Донбасі.

Як відомо, працівники ФСБ РФ за-
тримали Сенцова в Криму навесні 2014 
року. Його переправили до Росії, де су-
дили за сфабрикованим звинуваченням 
в організації терактів і підпалів офісів 
партій на півострові. Російський суд у 
серпні 2015 року засудив його до 20 
років ув’язнення. Сенцова тримають 
у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі. 
14 травня 2018 року Сенцов оголосив 
голодування з вимогою звільнити всіх 
українських політв’язнів. До українця в 
колонію не пускають уповноваженого 
Верховної Ради з прав людини Людмилу 
Денисову.

ДЕПУТАТИ – ЗА 
ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ НА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ
Група народних депутатів, серед 
яких і обранець з Волині Ігор Гузь, 
просить суд визнати незаконною 
та скасувати постанову Нацкомісії 
з регулювання енергетики і 
комунальних послуг від 28 грудня 
2017 року «Про затвердження 
прогнозованої оптової ринкової 
ціни на 2018 рік».

Голова Асоціації споживачів енер-
гетики та комунальних послуг Андрій 
Герус нагадав у Facebook, що в грудні 
2017 року Президент Петро Порошенко 
призначив тимчасових членів Нацко-
місії з тарифів. «Ті вже за два дні після 
призначення почали пачками видавати 
рішення. Так 28 грудня було підвищено 
ціну електроенергії на 16,2%», – написав 
Герус.

Зростання оптової ринкової ціни 
зумовлене інфляцією, зростанням зарп-
лат, девальвацією гривні, а також під-
вищенням цін на газ на 16,7% і вугілля 
(на 38,3%), ціну якого розраховують на 
основі європейського індексу з ураху-
ванням доставки в Україну (так звана 
формула «Роттердам+»).

За словами Андрія Геруса, якщо суд 
задовольнить позов народних депута-
тів, ціну електроенергії можуть знизити 
на 16%.

дипломатія

грошики народні

unian.net
cxid.info

Верховна Рада ухвалила 
закон «Про нацбезпеку 
України». Він визначає засади 

держполітики у сфері національної 
безпеки та оборони, цивільного 
контролю за військовою сферою, 
а також стратегій захисту 
держави, зокрема кібербезпеки. 
На думку військового експерта 
Олега Жданова, новий закон не 
в усіх аспектах вийшов вдалим, 
інформує Gazeta.ua.

ПОЗИТИВНІ Й НЕГАТИВНІ 
АСПЕКТИ ДОКУМЕНТА

Закон вводить нові посади в Збройних 
силах України, які здійснюють управління 
військами. Наприклад, головнокомандувач 
ЗСУ – як у НАТО. Документ визначає принци-
пи державної політики у сферах національ-
ної безпеки та оборони, в ньому закріплене 
прагнення України до інтеграції у європей-
ський політичний, економічний, безпековий 
та правовий простір. Закон передбачає рух 
України в напрямку Євросоюзу та НАТО й роз-
виток рівноправних взаємовигідних відносин 
з іншими державами.

Документ змінює терміни стратегічного 
планування. Узявши за приклад стандарти 
НАТО, стаємо ще ближчі до Альянсу. Тепер це 
не 12 років, а 3-5 і 7-10.

Національна гвардія тепер має поліцей-
ські функції в мирний час. Тобто військове 
формування може діяти як правоохоронний 
орган, перевіряти документи, затримувати 
когось. Це ненормально. Ми – не поліцейська 
держава. Правоохоронці мають робити свої 
справи, а Нацгвардія – свої.

Негатив також у тому, що закон не зовсім 
чітко прописує функціональність силових 
структур щодо особливого, надзвичайного і 
військового стану. Не конкретно сформова-
но розділ повноважень та реалізації взаємо-
дії між структурами. Погано й те, що так і не 
зняли гриф таємності з державних закупівель 
у сфері оборони, хоча про це давно вже гово-
рять.

Повноваження Президента дуже роз-
ширюються. Він фактично може одноосібно 
оголошувати та припиняти війну, самостійно 
призначати головнокомандувача, начальни-
ка Генерального штабу. Ці рішення йому не 
треба узгоджувати з Верховною Радою.

Раніше з ухваленням закону про реінте-
грацію Донбасу Президент отримав повно-
важення застосовувати Збройні сили в будь-
якій точці країни без оголошення військового 
стану. Він майже одноосібно управляє сило-
вим блоком. Це дуже ризиковано. Така ситуа-
ція притаманніша поліцейським державам, 
де панує диктатура. А ми ж хочемо будувати 
демократію.

примусово і цинічно

РОСІЯ ВИСЕЛЯЄ З КРИМУ УКРАЇНЦІВ

Кількість незаконно виселених 
з Криму жителів становить 

не менш як 2425 осіб. Крім того, 
4,7 тисячі ув’язнених українських 
громадян було переміщено з 
Криму на територію Російської 
Федерації з метою видворення. Їм 
заборонено повертатися до Криму 
після звільнення.

Про це заявив адвокат, експерт громад-
ської організації «Регіональний центр прав 
людини» Роман Мартиновський, повідомляє 
«Укрінформ».

«Усього за період з липня 2014 до травня 
2018 року суди Криму винесли понад 9,5 ти-
сяч рішень у справах, пов’язаних з порушен-
ня міграційних правил», – повідомив право-
захисник.

За його словами, видворення здійсню-
ють двома способами. Перший – це так 
званий контрольований самостійний виїзд, 
коли особа зобов’язана залишити терито-
рію протягом п’яти діб з моменту набуття 
законної сили рішення суду. Другий, більш 
жорсткий спосіб, передбачає переміщення 
осіб у центр тимчасового тримання інозем-
них громадян і називається «примусове ви-
дворення».

«У Криму таких центрів немає, тому всіх 
осіб, до яких застосовують захід примусово-
го видворення, переміщують на територію 
РФ. Ми ідентифікували п’ять таких центрів, 
де утримували громадян України, інозем-
них громадян та осіб без громадянства. Тер-
мін тримання в таких закладах становить до 
півтора року», – сказав Мартиновський.

Ще один метод зачистки території Кри-
му стосується переміщення, депортації 
ув’язнених українських громадян на тери-
торію РФ нібито для відбування покаран-
ня. За словами адвоката, після звільнення 
практично всіх Мін’юст РФ визнає особа-
ми, перебування яких небажане на тери-
торії РФ. Вони також підлягають депортації 
із забороною на в’їзд до РФ і Криму на 5, 
10 років.

ЯКІ ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ 
ПІДПАДАЮТЬ ПІД 
ЮРИСДИКЦІЮ ЦЬОГО 
ЗАКОНУ

Збройні сили, Міноборони, МВС, Нац-
гвардія, Нацполіція, Державна прикордонна 
служба, Державна міграційна служба, ДСНС, 
СБУ, Управління держохорони, Держслужба 
спецзв’язку та захисту інформації, Державна 
спеціальна служба транспорту. І це неповний 
список.

Внутрішні економічні злочини має роз-
слідувати поліція, а не СБУ. Є окремий закон 
про Службу безпеки України. Правки треба 
вносити туди. Економічний відділ зараз най-
більший в СБУ. Їхня діяльність розповсюджу-
ється майже на всю сферу економіки в країні. 
Це треба обмежити. Служба безпеки України 
може розслідувати економічні злочини. Але 
лише ті, що стосуються закордонних зв’язків. 

Західні партнери мали низку заува-
жень до нового закону. Більшість стосу-
валися Міністерства оборони. Захід почав 
постачати Україні зброю. Вони хочуть бути 
впевненими в її належному застосуванні та 
зберіганні.

Членство в НАТО – один із національ-
них пріоритетів. Щодо Північноатлантично-
го альянсу, то цей закон – просто чергова де-
кларація наших намірів щодо вступу. Жодних 
конкретних кроків він не передбачає. Просто 
вкотре засвідчує, що ми туди дуже хочемо.

Міністром оборони має бути цивільна 

особа. Навіть до ухвалення закону про нац-
безпеку міністром оборони і його заступни-
ком мали бути цивільні особи. Той факт, що 
на цій посаді генерал Степан Полторак – це 
велике питання до Президента. Має бути роз-
ділення функцій міністра оборони й керівни-
ка Генштабу. Другий відповідає за планування 
бойових дій та боєздатність Збройних сил 
України. Він опікується армією, а не шкар-
петками і їжею. Міністр оборони – такий собі 
зав госп. Він забезпечує життєдіяльність ЗСУ. 
Закупівлю, використання, утилізацію всього, 
що потрібно для армії.

Як має реалізовуватися цивільний 
контроль сектору безпеки та оборони з 
боку громадянського суспільства. Цивіль-
ний контроль полягає в тому, що його мають 
здійснювати цивільні особи. Це Президент, 
цивільний міністр тощо. Громадськості буде 
важко впливати на сектор безпеки та оборо-
ни, контролювати його.

Річний обсяг видатків на фінансування 
сектору безпеки та оборони має станови-
ти не менш як 5% обсягу ВВП. Ця сума роз-
рахована на утримання оборонних структур. 
Програми розвитку, закупівлі, переозброєн-
ня Збройних сил сюди не входять. У законі це 
прописано неточно. 5% – це фактично заро-
бітні плати працівникам сектору безпеки.

Як вплине новий закон на війну з 
Росією. Ніяк. Це просто організаційно-
структурний документ. Це як перейменуван-
ня АТО на операцію Об’єднаних сил.

Українців силоміць видворяють з півострова

Новий закон визначає рух України 
в напрямку Євросоюзу та НАТО

ukr.segodnya.ua

inshe.tv

Олега Сенцова засудили за 
сфабрикованим звинуваченням
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Нині на кожного українця припадає 
293 монети завважки 700 грамів

операція «монетизація»

аграрний сектор

НАЦБАНК ВИВОДИТЬ 
З ОБІГУ ДРІБ’ЯЗОК

  Борис ХВИЦЬ

Нацбанк України із 1 липня 
припинив карбувати та 
випускати у готівковий обіг 

монети номіналами 1, 2, 5 і 25 
коп. Поступово українці зможуть 
використовувати лише дрібні 
монети номіналом 10 і 50 коп.

Основна передумова таких змін – монети 
дрібних номіналів втратили купівельну спро-
можність, а собівартість виготовлення тепер 
перевищує їх номінальну вартість, повідомляє 
«Радіо Свобода». У Нацбанку пояснили, як від-
буватиметься заокруглення, що зміниться у 
чеках та що це означає для підприємців.

Постанова, що набула чинності, передба-
чає дві новації. Підприємства торгівлі та сфе-
ри послуг, якщо не матимуть монет дрібних 
номіналів, заокруглюватимуть загальну суму 
в чеку. Це стосується лише готівкового розра-
хунку, оплата карткою не змінюється. Другий 
аспект – дрібні копійки більше не карбувати-
муть.

У НБУ переконані, що нові правила за-
округлення спростять щоденні розрахунки 
громадян та дадуть можливість скоротити ви-
трати держави на карбування й забезпечення 
грошового обігу на понад 90 млн грн на рік.

ЯК ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ 
ЗАОКРУГЛЕННЯ?

Заокруглення відбуватиметься за звични-
ми математичними правилами.

Суму, що закінчується від 1 до 4 коп., за-
округлюють у бік зменшення до найближчої 
суми, яка закінчується на 0 коп. Суму, що за-
кінчується від 5 до 9 коп., заокруглюють у бік 
збільшення до найближчої суми, яка закінчу-
ється на 0 коп.

Наприклад, якщо товар у супермаркеті 
матиме загальну вартість 34 грн 56 коп., то 
споживач заплатить за нього 34 грн 60 коп. 
Реальна і округлена суми будуть зазначені у 
чеках. 

«Заокруглення не є знижкою або надбав-
кою, рекламою або стимулюванням продажу 
товарів (робіт, послуг) у значенні цих термінів, 
визначених законодавством України», – наго-
лошують у Нацбанку.

Директор департаменту грошового обігу 
НБУ Віктор Зайвенко також зазначає, що нові 
правила не впливатимуть на ціни.

«Ціни не зміняться, а нові правила не при-
зведуть до подорожчання товарів та послуг. 
Зміняться лише кінцеві суми розрахунку. Та-
ким чином, це ніяк не вплине на інфляцію», – 
каже Зайвенко.

ЩО БУДЕ ДАЛІ З ДРІБНИМИ 
МОНЕТАМИ?

Незважаючи на те, що дрібні монети біль-
ше не карбуватимуть, вони залишаються в 
обігу і далі виконуватимуть функцію засобу 
платежу.

Тобто, якщо споживач приходить до ма-
газину і має дрібні гроші, аби розрахуватися 
за покупку без заокруглення, то він може це 
зробити. Також продавець може дати покуп-
цеві решту, якщо такі монети є у касі.

Нацбанк очікує, що це правило застосу-
ють справедливо для обох сторін.

Начальник управління департаменту гро-
шового обігу НБУ Оксана Галиць наголошує, 
що монетами потрібно користуватися, а не 
складати їх удома.

Водночас Віктор Зайвенко повідомив про 
збільшення скарг до Нацбанку з приводу від-

rbc.ua

В обласному центрі 
Волині презентували 

проект ВОГО «Фонд 
місцевого розвитку» та 
Фундації Європейської 
академії самоврядування 
«Сприяння впровадженню 
новітніх технологій 
переробки молока 
у Волинській та 
Рівненській областях 
шляхом ознайомлення 
з кращими польськими 
практиками». Керівниця 
проекту Ельвіра Яцута 
розповіла, що учасників 
програми ознайомлять із 
польськими технологіями 
переробки молока 
(зокрема виробництва 
сиру), впровадження 
яких не вимагає значних 
інвестицій.

ДЛЯ ГУРМАНІВ – 
КОЗЯЧИЙ, ОСЛЯЧИЙ ЧИ 
ОВЕЧИЙ СИР

«Ці технології можуть застосо-
вувати малі ферми, підприємства 
чи кооперативи. Також учасники 
дізнаються, як можна налагодити 
контакти з потенційними партнера-
ми», – зазначила Ельвіра Яцута.

Учасників проекту відбирати-
муть у липні. Потім на території 
областей найкращі фахівці у сфе-
рі переробки молока з України та 
Польщі проводитимуть тренінги. 
Передбачено й навчальні візити 
місцевих фермерів до зразкових 

ФЕРМЕРІВ НАВЧАТЬ ВАРИТИ СИРИ

підприємств. Завершиться проект у 
грудні круглим столом і обговорен-
ням досягнутого.

Як зазначив віце-консул Гене-
рального консульства РП у Луцьку 
Марек Запур, технології, з якими 
ознайомлюватимуть волинян і 
рівнян, діють сотні років. «Проект 
полягатиме не тільки в обміні ін-
формацією, а й у навчанні техноло-
гії маркетингу. Учасників проекту 
вчитимуть, як продавати сир. Адже 
мале господарство, яке виготовляє 
свій сир, програє великим корпо-
раціям, що випускають продукцію 
під окремими торговими марками 
і продають свої вироби в супер-
маркетах. Так, щодня збільшується 
кількість клієнтів, які готові купува-
ти унікальний, екологічний і смач-

ний сир. Сподіваюся, що у процесі 
навчання, спілкування ми не тільки 
поділимося досвідом, а й зможемо 
подолати бюрократичні бар’єри, 
аби вивести майбутню продукцію 
на ринок», – зазначив Марек Запур. 
Віце-консул висловив сподівання, 
що вже на наступній зустрічі її учас-
ники дегустуватимуть сири.

Голова Фундації Європейської 
академії самоврядування Анджей 
Страва детально розповів про ста-
новлення сучасної молочної галузі 
в Польщі. Він підкреслив, що роз-
виток сільського господарства, 
зокрема й виробництва молочної 
продукції, суттєво пришвидшив-
ся після 2004 року, коли Польща 
вступила до ЄС. Перші зміни щодо 
національної молочної продукції 

запровадили у 2007 році, карди-
нальні перетворення тривали до 
2012 року. Йдеться, наприклад, про 
відповідність продукції суворим 
критеріям ЄС.

«Маленькі господарства, 
де утримували до двох корів, 
об’єдналися в більші, тобто фак-
тично відбулася централізація 
молочного господарства в Поль-
щі. Протягом останніх двох років 
триває реорганізація галузі. Так, 
акцент зараз роблять не тільки на 
коров’ячому молоці, а й на розве-
денні стад овець, ослиць чи кіз», – 
сказав Анджей Страва.

НЕ ПУСТИТИ КОРІВ 
ПІД НІЖ ДОЗВОЛИТЬ 
КООПЕРАЦІЯ 

Він зауважив, що зараз у Польщі 
є сім видів сирів, які можуть виго-
товляти окремі домашні господар-
ства. Анджей Страва пригадав, що 
у 2012 році в невеликому містечку 
Коричин на Підляшші, яке трива-
лий час з огляду на економічний 
застій вважалося депресивним на-
селеним пунктом, зареєстрували 
виробництво сиру. Тепер сир із Ко-
ричина популярний у всій країні, а 
його стартова ціна зросла з 15 до 
35 злотих. «У Любліні цей сир уже 
продають за 60 злотих», – акценту-
вав Анджей Страва.

«У рамках проекту ми хочемо 
поділитися цим об’ємом інформації 
та практичним досвідом на терито-
рії Волинської і Рівненської облас-
тей. Ґрунти цього регіону не надто 
придатні для вирощування багатьох 
культур, однак тут можна створюва-

ти кооперативи з домашніх госпо-
дарств для розведення тварин, що 
дають молоко. Сподіваюся, що ми 
зможемо навчити цього зацікавле-
них осіб. Також ідеться про розви-
ток та підняття рівня економіки», – 
акцентував голова фундації.

Окрім того, Анджей Страва під-
креслив, що становлення молочної 
галузі в Польщі також боролося зі 
значними труднощами, місцеві гос-
подарі нерідко змушені були про-
давати корів.

Директор департаменту агро-
промислового розвитку Волинської 
ОДА Юрій Горбенко подякував за 
активне лобіювання теми сільсько-
го господарства в Україні.

«У нас тільки розвивається коо-
перативний рух. Ми працюємо над 
створенням на Волині трьох коопе-
ративів із розвитку картоплярства 
та садівництва, адже наш одноосіб-
ний виробник не може конкурувати 
з великими фірмами», – зауважив 
Юрій Горбенко.

Він пригадав, що ще одним 
прикладом успішної співпраці з 
польською стороною є проект із 
розвитку вирощування малини у 
Волинській області.

Волинські фермери поділилися, 
що одна з проблем, із якими вони 
зіштовхуються, – пошук якісної 
сировини. Вони відзначили, що в 
сьогоднішніх реаліях селянину вза-
галі економічно невигідно тримати 
корів. Тож потрібно переймати єв-
ропейські методики, зокрема й ті, 
які стосуються технологій вироб-
ництва та просування продукту на 
ринку.

мови деяких фінансових установ приймати 
або обмінювати дрібні монети на купюри 
більшого номіналу.

«Банки мають приймати у громадян мо-
нети дрібних номіналів без будь-яких об-
межень, обмінювати на монети та банкноти 
інших номіналів, а також видавати клієнтам 
монети дрібних номіналів за наявності їх у 
залишку операційної каси», – додав Віктор 
Зайвенко.

Дрібні монети будуть в обігу до окремого 
рішення Нацбанку.

ЧИ ВПЛИНЕ НОВОВВЕДЕННЯ 
НА ПІДПРИЄМЦІВ?

До початку дії постанови Нацбанк про-
вів попередні консультації та обговорення з 
низкою міністерств, Пенсійним фондом, бан-
ками та представниками сфери торгівлі й по-
слуг. Консультації щодо проекту були також із 
представниками Європейської Бізнес асоціа-
ції, які надали Нацбанку свої рекомендації. За-
раз над роз’ясненнями щодо можливих змін 
у системі оподаткування працюють Міністер-
ство фінансів України та Державна фіскальна 
служба.

Нацбанк також звернувся до цих уста-
нов із проханням не застосовувати жодних 
штрафних санкцій щодо об’єктів господарю-
вання у разі конфліктних ситуацій через нові 
правила округлення.

ЗАМІСТЬ ПАПЕРОВИХ 
ГРИВЕНЬ – МОНЕТИ

Окрім того, НБУ поступово введе в обіг 
монети номіналом 1, 2, 5 та 10 грн замість 
паперових аналогів. Нові монети 1 та 2 грн 
уже в обігу з 27 квітня. Монети по 5 та 10 грн 
з’являться у 2019-2020 роках, повідомляє 
«24 канал». Нацбанк не вилучатиме з обігу 
ці банкноти, проте припинить друкувати їх 
та поповнювати ними грошовий обіг. Уже че-
рез кілька років ці купюри вилучатимуть як 
зношені.

При цьому відповідні монети за дизай-
ном будуть близькі до паперових аналогів. 
На реверсі монети вартістю 1 грн зображено 
портрет князя Володимира Великого; 2 грн – 
князя Ярослава Мудрого; 5 грн – гетьмана Бог-
дана Хмельницького; 10 грн – гетьмана Івана 
Мазепи.

Для розвитку молочної галузі 
потрібна якісна сировина

Практика щодо 
вилучення дрібних 
монет існує у Європі 
протягом 45 років. 
Першими в 1972 
році були Швеція і 
Норвегія.

vsluh.ru

  Ольга ШЕРШЕНЬ
Луцьк
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Дайте людині ціль, заради якої варто жити, і вона зможе вижити в будь-якій ситуації. Йоган Гете

За неповні півроку в Україну ввезено 
911 тис. автомобілів на іноземній 
реєстрації, з них не вивезено 339 тис., 
інформує Auto24.
Згідно з даними ДФСУ, за перші 
п’ять місяців та 10 днів червня в 
Україну було завезено 272,5 тис. 
автомобілів з іноземною реєстрацією 
в режимі «транзит». За цей же час 
вивезли 246 тис. транзитних авто, 
тобто 26,5 тис. залишилося. Цікаво, 
що за аналогічний період минулого 
року ця різниця становила лише 
8,5 тис. автомобілів, тобто кількість 
невивезених авто в режимі «транзит» 
збільшилася більш ніж утричі.
Інша схема – ввезення автомобілів на 
іноземних номерах в Україну, яку ще 
називають «на верблюдах». Такі авто 
привозять іноземці, а потім незаконно 

передають управління українцям. За 
цією схемою за п’ять місяців 2018 року 
та 10 днів червня було ввезено майже 
639 тис. машин, а вивезено – 527 тис. 
Тобто залишилося 112 тис.
Звісно, багато автомобілів на 
євробляхах, тільки виїхали з України, 
одразу ж заїхали, зробивши так званий 
«перезаїзд» (максимальний термін 
перебування автомобілів за цією 
схемою – рік). Тому точної кількості 
машин, які залишилися на бляхах 
їздити Україною, назвати неможливо. 
Втім динаміка тимчасового ввезення 
порівняно з минулим роком також 
вражає – в країні залишилося у 2,5 
раза більше транспортних засобів, 
ніж торік. Це свідчить про подальше 
збільшення ввезення автомобілів на 
бляхах. 

новації за кермом

ЗА ПОТУРАННЯ 
КОНТРАБАНДІ – 
КРИМІНАЛ 

На початку липня уряд внесе 
на розгляд Верховної Ради 

законодавчу ініціативу, яка 
передбачатиме кримінальну 
відповідальність за здійснення 
контрабанди, повідомляє 
«Укрінформ».

Прем’єр-міністр України Володимир 
Гройсман переконаний, що декримі-
налізація контрабанди, яка відбулася у 
2012 році, не є нормою і має бути зміне-
на. «Тоді створили новий митний кодекс 
суто під схеми, щоби було можливо ке-
рувати цим процесом, але це все треба 
знищувати», – пояснив урядовець.

Прем’єр-міністр заявив, що роботу 
українських митниць ретельно проана-
лізують. У випадку виявлення контра-
бандних схем керівників суворо пока-
рають. 

Володимир Гройсман також звер-
нувся до правоохоронних органів з 
вимогою затримувати й заарештову-
вати осіб, які причетні до контрабанди 
чи потурають їй. «Я буду звертатися до 
органів судової влади, щоб публічно та 
відкрито розглядати ці справи, аби тих, 
хто до цього (контрабанди, – ред.) при-
четний, було покарано», – наголосив 
Гройсман.

До слова, у Європейській Бізнес Асо-
ціації заявили, що державний бюджет 
України щорічно втрачає через контра-
банду та сірий імпорт мільярди гривень 
податків та митних платежів, зокрема, в 
2017 році недоотримав 70 млрд грн.

МАКСИМАЛЬНІ 
ПЕНСІЇ ЗРОСЛИ, 
А МІНІМАЛЬНІ 
НЕ ЗМІНИЛИСЯ 

У Пенсійному фонді пояснили, 
кому з українців варто 

розраховувати на зростання 
пенсій з 1 липня.

Насамперед підвищення пенсійних 
виплат торкнеться осіб, які мають статус 
почесного донора України, що дає пра-
во на отримання надбавки до пенсії у 
розмірі 10% від прожиткового мінімуму. 
Для таких осіб розмір надбавки підви-
щиться з 170 до 177,7 грн, йдеться у від-
повіді ПФУ на запит видання «Апостроф.
Економіка».

На підвищення виплат можуть також 
розраховувати особи, що отримують 
максимальні пенсії, розмір яких зараз 
складає 13730 грн. З 1 липня вони бу-
дуть отримувати 14350 грн на місяць.

Підвищення виплат чекає також на 
українців, які досягли пенсійного віку, 
але не мають достатньо страхового ста-
жу для отримання мінімальної пенсії. 
Такі особи отримують соціальну пенсію 
на рівні прожиткового мінімуму, який на 
сьогодні становить 1373 грн. З наступ-
ного місяця їм будуть нараховувати по 
1435 грн на місяць.

На підвищення пенсій поки не варто 
розраховувати українцям, які отриму-
ють мінімальну пенсію, що на сьогодні 
дорівнює прожитковому мінімуму для 
непрацездатних осіб. Це пов’язано з 
тим, що у зв’язку з ухваленням Пенсійної 
реформи в Україні мінімальну пенсію з 
жовтня 2017 року було підвищено до 
1452 грн, тоді як прожитковий мінімум з 
1 липня зросте лише до 1435 грн.

законотворчість

грошики народні

на колесах УРЯД ЗАПРОВАДЖУЄ ЖОРСТКІ 
ЗАХОДИ ПРОТИ ЄВРОБЛЯХ 

В УКРАЇНІ ПОВУЖЧАЮТЬ ДОРОГИ ЗА 
НЕПРИСТЕБНУТИЙ 
ПАСОК – 
850 ГРИВЕНЬ

Генпрокурор 
Юрій Луценко 
розкритикував 

роботу митних органів 
Західної України через 
масовий в’їзд в країну 
автомобілів на іноземних 
номерах та попередив 
про серйозну розмову, 
передає «Українська 
правда».

БУДУТЬ ПЕРЕВІРКИ 
І ЗВІЛЬНЕННЯ

За словами Луценка, в Укра-
їну заїхало щонайменше 300 
тисяч таких автомашин. Біль-
шість – із західних областей. 
Через митниці пройшли десят-
ки тисяч таких авто. Окрім того, 
що не було сплачено жодних 
митних платежів, транспорт 
ускладнив ситуацію на дорогах 
України. Генпрокурор наголо-
сив, що в цьому випадку повно-
та відповідальності лежить саме 
на Львівській митниці та всіх її 
колегах у Західній Україні.

«Я не знаю, чи вам справді не-
відома кількість автомобілів, але 
цифру, скільки коштує пропус-
тити такий автомобіль, ви точно 
знаєте. Тому прошу бути гото-
вими до розмови з прокурором 
з цього приводу», – попередив 
Луценко.

Голова Львівської ОДА Олег 
Синютка зазначив, що євробляхи 
як розмитнювали за копійки, так і 
розмитнюють.

Про ретельну перевірку ді-
яльності Львівської митниці 
попередив і Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман. «Ви ма-
єте робити все для того, щоб 
країна ставала багатшою, а не 
виконувати функцію, щоб там 
щось заїжджало», – наголосив 
Гройсман.

Він нагадав, що в парламен-
ті на розгляді є кілька законів 
щодо євроблях, а довкола цього 
питання триває багато дискусій. 
Водночас Прем’єр висловив спо-

дівання, що вдасться консоліду-
вати зусилля парламентарів та 
розв’язати проблему.

МИТНИКІВ 
КОНТРОЛЮВАТИМУТЬ 
ПОЛІЦЕЙСЬКІ

Тим часом, поки всі вивчають 
нові законопроекти з розмитнен-
ня, Кабмін ухвалив власну поста-
нову. Із трьох можливих сценарі-

їв розвитку подій з євробляхами 
(лояльний, компромісний та си-
ловий) обрано третій, інформує 
AUTO.RIA. 

Документ, який набув чин-
ності 21 червня, дає право по-
ліцейським цілодобово перебу-
вати у зонах митного контролю 
в пунктах пропуску через дер-
жавний кордон та в інших міс-
цях, де органи ДФС здійснюють 

митні формальності. Також по-
ліції надають доступ до авто-
матизованої системи митного 
оформлення «Інспектор-2006». 
Мета згаданих нововведень – 
боротьба з порушеннями мит-
них правил.

Отже, тепер контрабандисти, 
а також «верблюди» та «гонщи-
ки по повітрю», які завозили не-
розмитнені автомобілі, навряд 
чи зможуть «порішати» питання 
з перетином кордону на нероз-
митненому автомобілі. Імовір-
ність того, що митник згодиться 
«заплющити очі» за «дякую в кон-
верті», коли у нього за спиною 
стоїть поліцейський, рівнознач-
на нулю.

Термін дії експериментальних 
заходів – до 31 грудня 2018 року. 
Чи буде продовжено поліцей-
ський контроль на митницях, за-
лежатиме від звітів МВС, Мінфіну 
та ДФС, які вони формуватимуть 
щомісячно, описуючи результати 
боротьби з порушеннями митних 
правил.

В Україні кількість машин на іноземній 
реєстрації постійно збільшується

Мінрегіонбуд 
України змінює 

державну будівельну 
норму, передбачивши 
звуження ширини 
смуг руху в містах і 
селах. Як інформує 
УНІАН, це роблять 
задля впровадження 
європейських 
стандартів безпеки на 
дорогах. 

«На сьогодні в Україні 
ширина смуг руху на до-
рогах становить 3,5-3,75 
метра залежно від їх при-
значення. Однак європей-
ська практика свідчить, що 
дороги з меншою шири-
ною смуги руху – близько 
3-3,25 метра – підсвідомо 
спонукають водіїв їхати з 
меншою швидкістю. Тому 
в новій ДБН щодо вулиць 
і доріг ми вирішили пере-
глянути й адаптувати цю 
норму до європейських, 
відповідно звузивши ши-
рину смуг руху на україн-
ських дорогах під час їх 
проектування й будівни-
цтва», – повідомляє заступ-
ник міністра регіонально-
го розвитку, будівництва та 
ЖКГ Лев Парцхаладзе.

За його словами, такі 

Уряд планує збільшити покарання за 
ігнорування ременя безпеки.

Зараз штраф становить 51 грн, та невдовзі він 
збільшиться майже у 17 разів – до 850 грн. Відпо-
відний документ з’явився на сайті парламенту, 
пише Gazeta.ua.

Йдеться про те, що високий рівень смертності 
і травматизму змушує переглядати вимоги до во-
діїв. За статистикою, щорічно на дорогах України 
гинуть майже 3,5 тисячі людей, травмуються не 
менш як 35 тисяч. А дані ВООЗ свідчать, що реме-
ні безпеки врятували життя у 50% ДТП.

«Рівень користування ременями безпеки в 
Україні – найнижчий серед усіх країн Європи. За 
даними дослідження кампанії «За безпечні до-
роги», проведеної 2017 року, їх використовують 
тільки 15% водіїв. Наприклад, у Франції 99% во-
діїв постійно користуються ременями безпеки, у 
Чехії – 97%, у Словенії – 93%, у Польщі – 83%», – 
йдеться у документі.

vgolos.com
.ua

Зміни підуть на користь водіям і пішоходам

зміни сприятимуть підви-
щенню безпеки дорож-
нього руху та зменшенню 
аварійності, збільшенню 
пропускної спроможності 
вулиць і зменшенню зато-
рів, ефективному розвит-
ку велосипедного руху та 
громадського транспорту 
за рахунок облаштування 
окремих смуг для них.

Згідно з новою ДБН, 
ширина смуги руху на 
магістральних вулицях 
загальноміського і ра-
йонного значення в най-
більших, великих, серед-
ніх і малих містах, крім 

доріг безперервного 
руху, а також на селищ-
них дорогах і головних 
вулицях становить 3 м. 
На магістралях загально-
міського значення безпе-
рервного руху у великих 
містах ширина смуги руху 
становить 3,5 м. На місце-
вих житлових вулицях і 
дорогах всіх населених 
пунктів ширина смуги 
руху становить 2,75 м.

Парцхаладзе відзна-
чив, що оновлену ДБН 
вже опубліковано, вона 
набуде чинності з 1 ве-
ресня 2018 року.

tvoem
isto.tv

reuters.com

Мінімальна пенсія більша за 
прожитковий мінімум на 17 грн

politeka.net
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Коли немає здоров’я, мудрість мовчить і не до мистецтва. 
Сила спить, багатство марне і розум безсилий. Херофілус

треба знати 

точка зору

ПАЛЬМОВА ОЛІЯ:
ЗА І ПРОТИ

Верховна Рада 
схвалила у 
першому читанні 

законопроект про 
заборону використання 
пальмової олії у 
виробництві харчових 
продуктів. Президент 
асоціації «Укркондпром» 
Олександр Балдинюк 
вважає, що народні 
депутати, як і більшість 
українців, мають хибні 
стереотипи щодо 
«пальми». Фахівець 
пропонує з’ясувати, 
чи є насправді 
шкідливою пальмова 
олія, та проаналізувати 
найпоширеніші міфи 
довкола цього питання.

Міф №1. Лобісти заборони 
пальмової олії стверджують, 
ніби вчені довели її шкідли-
вість, тому її начебто заборо-
няють у багатьох розвинених 
країнах світу. 

Насправді це – відверта брех-
ня. У жодній країні світу немає 
заборони на вживання «пальми» 
в харчових продуктах. Нав паки, 
безпеку пальмової олії підтвер-
джено її тривалим застосуван-
ням і статусом GRAS («абсолют-
но безпечно») Американського 
агентства FDA (Food and Drug 
Administration).

Вона також входить до перелі-
ку 17 видів олій, які відповідають 
харчовим стандартам ФАО та ВОЗ 
згідно з Кодексом Аліментаріус, 
який Світова організація торгівлі 
розглядає як провідний харчовий 
стандарт.

Цікавий факт: населення Єв-
ропейського Союзу споживає 
2,7 млн тонн пальмової олії що-
року, або в середньому – 5,4 кг на 
одну людину.

Причому в провідних кра-
їнах ЄС цей показник є значно 
вищим. Наприклад, у Німеччині, 
Данії, Швеції він складає близько 
14 кг/рік. Водночас середньоріч-
не споживання пальмової олії на 
душу населення в Україні стано-
вить лише 3,1 кг/рік.

Наукові дослідження, про-
ведені відповідно до сучасних 
стандартів доказовості, не під-
тверджують негативного впливу 
споживання пальмової олії на 
здоров’я людини, зокрема збіль-
шення ризику серцево-судинних 
захворювань. Немає обґрунто-
ваних підстав вважати пальмову 
олію більш небезпечною порівня-
но з іншими жирами.

Перевага використання паль-
мової олії – збалансований склад 
жирних кислот: 50% насичених, 
40% мононенасичених і 10% по-

Заборонивши пальмову олію, законодавці прирікають 
українців споживати небезпечні трансжири

  Ольга ШЕРШЕНЬ

Майже половина 
викликів, які 

надходять на 
диспетчерську швидкої, 
не стосуються профільної 
роботи парамедиків. Адже 
їхні основні завдання 
полягають у наданні 
долікарської медичної 
допомоги постраждалим у 
результаті ДТП, пожеж чи 
інших нещасних випадків.

«На сьогодні 40% викликів, які 
ми обслуговуємо, не стосуються 
того, що ми маємо робити. Люди му-
сять зрозуміти, що у випадку нежи-
тю, високого тиску чи температури 
швидку не викликають. Але для того, 
щоби люди це усвідомили, їх потріб-
но до цього привчити. Швидку ви-

У ВИПАДКУ НЕЖИТЮ ШВИДКУ НЕ ВИКЛИКАЮТЬ

ipnew
s.in.ua

Якщо швидку викликають задля 
розваги, то сплачують штраф

яку ми змушені виконувати. Вели-
кий відсоток викликів стосується 
нещасних випадків, а також гіперто-
нічних кризів та їхніх ускладнень – 
це інсульти та інфаркти», – пояснює 
лікар вищої кваліфікаційної катего-
рії з медицини невідкладних станів, 
завідувач Ківерцівського відділення 
обласного центру екстреної медич-
ної допомоги та медицини ката-
строф Анатолій Каленюк.

За словами медика, інколи 
трап ляються випадки, коли швидку 
викликають задля розваги. «Тоді ми 
телефонуємо в поліцію, оформляє-
мо безрезультатний виїзд і людина 
сплачує штраф. Прораховано, що 
виклик швидкої по місту в серед-
ньому вартує близько 700 гривень. 
Тож із цим жартувати не треба», – 
наголосив лікар.

Анатолій Каленюк, який при-

святив екстреній медицині близько 
17 років, зауважив: відчутні зміни 
в галузі можна простежити навіть 
за останні роки, відколи було ство-
рено Волинський обласний центр 
екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф.

«За ці три-чотири роки ми зро-
били досить багато. І це помітно, 
наприклад, завдяки успішним реа-
німаціям. Так, коли тільки відкрили 
центр, у нас було сім успішних реа-
німацій, а торік – уже 40. Ми рухає-
мося вперед, і це не лише мої слова, 
це відзначає також МОЗ», – акценту-
вав лікар. 

Анатолій Каленюк зазначив, що 
пріоритетними завданнями на най-
ближчий період є створення в об-
ласті навчального симуляційного 
центру для парамедиків та онов-
лення парку швидких.

ПРОТИ ХОЛЕСТЕРИНОВИХ 
БЛЯШОК – ЧАСНИК

З віком кровоносні судини втрача-
ють еластичність. На поганий стан судин 
вказує низка симптомів: підвищення 
температури до 37 градусів і різкі стриб-
ки протягом доби, часті запаморочення, 
захитування, слабкість зранку та вве-
чері, холодні руки й ноги, потемніння 
в очах при різкій зміні положення тіла, 
ломота в суглобах, прискорене серце-
биття. 

Якщо вчасно не звернути увагу на ці 
симптоми, є ризик виникнення інфаркту 
та гіпертонії. Щоб зміцнити судини й по-
кращити прохідність, треба регулярно 
їх очищати. 

Для ефективного результату слід 
правильно харчуватися, не нехтувати 
спортом і загартовуватися. Треба натще-
серце випивати склянку води, їсти пісні 
супи, рибу, приготовану на пару, салати 
зі свіжих овочів, пити мінеральну воду 
та гранатовий сік.    

Виключіть з раціону маргарин, сало, 
паштети, продукти швидкого приготу-
вання, м’ясні консерви, плавлений сир, 
тістечка, вершкове масло.

ТРАВ’ЯНІ ЗБОРИ Й 
ВІДВАРИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ 
ТА ЗМІЦНЕННЯ СУДИН

Наповнити півлітровий слоїк сухи-
ми квітами червоної конюшини, залити 
горілкою, настоювати у темному місці 
два тижні. Обов’язково процідити. Пити 
по 1 ст. ложці щодня. Приймати 45 днів, 
потім зробити перерву на 10 днів і курс 
повторити. 

Узяти 4 лимони зі шкіркою, 4 голов-
ки часнику, змолоти й покласти в три-
літровий слоїк. Налити 2,5 л переваре-
ної води, закрити кришкою і настоювати 
три дні, процідити. Пити настій з верес-
ня до травня. 

2 ст. ложки коренів валеріани, 1 скл. 
насіння кропу, 2 скл. меду і 2 скл. окро-
пу  змішати, настоювати добу в термосі. 
Пити по 1 ст. ложці натщесерце щодня. 

Залити 500 мл води 7 г лаврового 
листя, варити на малому вогні 5 хв, на-
стоювати в термосі 4 год. Приймати пор-
ціями протягом дня. Лікуватися три дні, 
потім зробити перерву. 

фітоаптека

Ефективно очищають 
судини трав’яні збори
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.ua
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.ua

кликають у разі ДТП, втрати свідо-
мості, інсульту, інфаркту, нещасних 

випадків. Це наші прямі обов’язки, 
але є багато непрофільної роботи, 

ліненасичених жирних кислот. 
Поліненасичені жирні кислоти 
позитивно впливають на обмін 
речовин в організмі, у тому числі 
й на клітинному рівні, захищають 
клітини від дочасного старіння, 
допомагають зберегти їхню гене-
тичну інформацію.

Ще один факт, який змушує 
інакше оцінити «пальму»: провід-
ні світові виробники виробляють 
харчування для немовлят, які з 
різних причин позбавлені мате-
ринського молока, саме на основі 
пальмової олії, яка добре засвою-
ється дитячим організмом.

Медичні дискусії щодо «паль-
ми» у світі є частиною загальної 
дискусії щодо оптимальної кіль-
кості жирів, які споживає людина, 
але не щодо шкідливості пальмо-
вої олії. Як і у випадку з багатьма 
продуктами, шкідлива не сама 
олія, а її надлишок.

Шкоду здоров’ю треба шукати 
не в «пальмі», а в так званих транс-
ізомерах жирних кислот, або, як їх 
називають у народі, трансжирах. 

Звідки ж вони беруться? Річ у 
тім, що деякі олії – соняшникова, 
соєва, ріпакова – мають природний 
рідкий стан. Але для потреб бага-
тьох харчових галузей їх потрібно 
перевести з рідкого стану в плас-
тичний. Це зрозуміло, адже з рідкої 
олії не зробиш, скажімо, маргарин 
чи інші готові вироби. Вони просто 
не триматимуться купи.

Для отримання твердих плас-
тичних жирів рідкі рослинні олії 
зазвичай піддають додатковій фі-
зичній та хімічній обробці – част-
ковій гідрогенізації. Недоліком 
цього процесу є утворення транс-
жирів, які є чужорідними для ор-
ганізму людини. Вважається, що 
вони збільшують вміст у крові 
холестерину, порушують робо-
ту ферментів, знижують імунітет 
людини, а їх регулярне споживан-
ня пов’язують з ризиком небез-

печних захворювань, передусім 
серцево-судинних.

У багатьох країнах ЄС вміст 
трансізомерів обмежується на 
рівні 2%.

А от фракції пальмової олії, зо-
крема, пальмовий олеїн та супер-
олеїн, на відміну від рідких олій, 
вже від природи мають потрібну 
пластичну м’яку структуру і кон-
систенцію,  їх не потрібно підда-
вати гідрогенізації. Тому в «паль-
мі» немає трансжирів. Понад те, 
без пальмової олії виготовити 
складні спеціалізовані кондитер-
ські жири, маргарини тощо, які не 
містили б шкідливих трансжирів, 
майже неможливо.

Тобто, поставивши безпечну 
«пальму» поза законом, законо-
давці прирікають українців спо-
живати небезпечні трансжири.

Міф №2. У випадку заборо-
ни пальмової олії у виробни-
цтві харчових продуктів її без 
особливих проблем можна за-
мінити іншими оліями.

Це неправда. Світове вироб-
ництво олій становить орієнтовно 
198 млн тонн на рік. Із них майже 
70 млн тонн – це саме пальмова 
олія. Тобто це більш як 35% за-
гального виробництва олій. Таке 
ж співвідношення – більш як тре-
тина – споживання «пальми» в за-
гальному споживанні рослинних 
жирів спостерігається і в Україні. 
Жодну з рослинних олій не вироб-
ляють в світі у кількості, потрібній 
для заміни пальмової олії.

Теоретично виробник міг би 
спробувати замінити «пальму» рі-
паком і соняшником. Але ці куль-
тури важко виробляти в достатніх 
кількостях, які задовольнили б 
наявний попит на продукти хар-
чування. Щоб виробляти стільки ж 
олії, скільки дає 1 га пальми, знадо-
биться 6 га ріпаку, 8 га соняшнику 
або 10 га сої. Для задоволення по-
треби в жирах потрібно буде задія-

ти величезні сільськогосподарські 
площі, що призведе до непередба-
чуваних екологічних та соціальних 
наслідків.

Тобто якщо раптом почне діяти 
заборона на «пальму», замістити її 
іншим жиром буде неможливо – 
просто ніде буде взяти інші жири 
у потрібній кількості. Це призведе 
до колапсу харчової промисло-
вості. І знову ж, не забуваймо, що 
замінивши її соняшником чи ріпа-
ком, ми будемо змушені гідрогені-
зувати їх і отримаємо трансжири.

Міф №3. Пальмова олія – ту-
гоплавка, тому організм люди-
ни не може нормально її пере-
травити.

Щодо тугоплавкості, то це 
лише частково правда, оскільки 
різні фракції пальмового жиру ма-
ють різну температуру плавлення: 
пальмовий олеїн – 18-24°C; паль-
мовий суперолеїн – 7-12°C; паль-
мовий стеарин – 47-55°C.

Як бачимо, більшість хар-
чових фракцій «пальми» мають 
температуру плавлення, нижчу 
за температуру людського тіла. 
Але насправді це не має значен-
ня, оскільки олії, як й інші харчові 
продукти, не плавляться в орга-
нізмі людини, а перетравлюються. 
Ми ж не замислюємося над питан-
ням, за якої температури плавить-
ся огірок чи яблуко.

За низкою фізичних та хіміч-
них властивостей пальмова олія 
схожа на тваринні жири – верш-
кове масло та сало. Ці продукти 
ми перетравлюємо нормально, те 
саме можна сказати і про пальмо-
ву олію.

Міф №4. Якщо заборонити 
«пальму», то її перестануть до-
давати в молочні продукти.

Насправді додавати рослин-
ні жири (не лише пальмову олію) 
в традиційні молочні продукти, 
які мають містити лише молочні 
жири, не можна і зараз.

Якщо деякі несумлінні вироб-
ники фальсифікують таку продук-
цію, то це проблема не «пальми», а 
державного контролю. На сьогод-
ні відповідальність за фальсифіко-
вану продукцію достатньо висока, 
а акредитовані лабораторії мають 
усі можливості проводити відпо-
відні випробовування. Держава 
має всі повноваження для наве-
дення ладу в цій царині, потрібно 
лише їх використовувати.

Міф №5. Пальмова олія – це 
дешевий замінник «нормаль-
них жирів», у тому числі соняш-
никової олії, тому виробники її 
активно використовують.

Насправді сиру пальмову 
олію на світових біржах продають 
майже за тими ж цінами, що і со-
няшникову. А деякі низькоплавкі 
фракції «пальми», з яких вироб-
ляють в тому числі еквіваленти 
какао-олії, є достатньо дорогими. 
Дорожчими, ніж вершкове масло.

  eurointegration.com.ua
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школа кулінара

смакота косметичка

їжа – ліки

ПРЯНОЩІ: ЯКІ ДО 
ЧОГО ПАСУЮТЬ

МАЛИНА І СМОРОДИНА – 
ЖІНОЧІ ЯГОДИ 

ШОКОТЕРАПІЯ 
ДЛЯ ТОМАТІВ
Щоб зібрати щедрий врожай 
томатів, їм треба допомогти 
швидше дозріти. Є кілька 
нескладних способів прискорити 
цей процес.

Слідкуйте за пасинками і вчасно їх ви-
даляйте, щоб вони не забирали живильні 
речовини у плодів. 

Щоб не втратити врожай через небез-
печну фітофтору, томатні кущі варто вкри-
ти від дощів та нічної роси. Встановіть над 
грядками дуги і вкрийте плівкою чи не-
тканим матеріалом. Це не лише захистить 
рослини від поширення інфекції, а й при-
скорить дозрівання плодів. 

Рослинам піде лише на користь, якщо 
обмежити відтік поживних речовин від 
листя до коренів, перерозподіливши на 
користь плодів. Дачники роблять це різ-
ними способами. Можна легенько пере-
тягнути стебло томата мідним дротиком 
на висоті приблизно 10 см від землі. Гар-
ний результат буде, якщо на тій же висоті 
зробити поздовжній надріз близько 2 см 
і вставити тоненьку дерев’яну пластинку 
(3-5 мм). Можна злегка надірвати коріння, 
потягнувши за основне стебло. 

ВИШНЕВИЙ СОУС 
Ця приправа стане оригінальним 
доповненням до соковитої 
свинини, яловичини або баранини. 
У пікантному соусі поєднується 
солодкуватий смак вишні з 
гостротою перцю чилі. 
• 200 г дрильованих вишень • 3-4 зубці 
часнику • півстручка перцю чилі 
• по 1 ч. ложці солі, соєвого соусу та 
сушеного базиліку • 1 ст. ложка цукру

Ягоди збити у блендері, вилити в ка-
струлю й довести до кипіння. Проварити на 
слабкому вогні 10 хв. Тим часом почистити 
і подрібнити в блендері часник та перець 
чилі, додати в киплячий соус. Всипати сіль, 
цукор, базилік. Проварити ще 15-20 хв. Пе-
релити в стерильну банку, охолодити і по-
ставити в холодильник. Подавати до столу 
охолодженим.

щедра грядка

корисний рецептик

«Малина лікує все, 
що нижче від пупа, – 
розповідає натуропат 
Олена Світко. – А жіночою 
ягодою я ї ї називаю, 
тому що вона багата на 
фітогормони, їй до снаги 
здолати практично будь-
які жіночі захворювання». 

ДЛЯ ВАГІТНИХ 
КОРИСНИЙ ЧАЙ ІЗ 
ЛИСТКІВ МАЛИНИ

Багатовікову репутацію має 
така порада: жінкам, які збира-
ються народжувати, за кілька тиж-
нів до пологів потрібно попити 
відвар з листя малини. Візьміть 
1 ст. ложку листя малини, залийте 
1 скл. окропу, запарте протягом 
2 хв і пийте з медом. Завдяки тако-
му напою матка добре відкрива-
ється і жінка легко народжує. Та й 
загалом, за словами Олени Світко, 
це чудова профілактика будь-яких 
жіночих хвороб.

 Є у лікаря-натуропата ще 
один унікальний рецепт для жі-
нок, який її ніколи не підводив. 
Беремо трилітрову банку, кладе-
мо туди 1 кг свіжої малини, дода-
ємо 2 скл. свіжих або сухих квітів 
календули, 0,5 кг перемеленого 
алое (заздалегідь його потрібно 
потримати 3 дні в холодильни-

ку, потім помити й пропустити 
через м’ясорубку), додаємо 
склянку липового меду і все це 
доверху заливаємо коньяком. 
Закриваємо кришкою і на два 
тижні ставимо в темне місце. По-
тім проціджуємо і приймаємо по 
20 г 4 рази на день. Таке зілля, за 
словами Олени Світко, чудово 
лікує кісту, є профілактикою фі-
броматозів. Його добре попити 
й тим, хто готується до материн-
ства, оскільки ця цілюща суміш 

нормалізує гормональний фон, 
покращує стан слизової матки. 

СМОРОДИНА – 
ПРОТИ ВІКУ

«Є таке правило. Потрібно 
посадити в себе на ділянці стіль-
ки кущів смородини, скільки 
тобі років, – розповідає Олена 
Світко. – Адже що старша люди-
на, то більше кислого вона має 
вживати. А смородині в цьому 
плані серед ягід немає рівних». 

Чому людям у віці потрібного 
їсти багато кислого? Тому що 
речовини, що дають кислинку, 
роз’їдають тромби і солі, пере-
шкоджаючи їх відкладенню. 
Добова норма – 1 скл., але мож-
на, якщо душа просить, їсти й 
більше. «А краще комбінувати 
смородину з травами», – радить 
натуропат. 

Вона рекомендує приготува-
ти таку комбінацію, яка має омо-
лоджувальний ефект: засипати 
половину трилітрової банки 
смородиною, додати туди м’яту, 
мелісу або шавлію, склянку меду 
або цукру і залити горілочкою 
так, щоб вона повністю покрила 
всю цю суміш. Дати настоятися 
кілька тижнів і потім приймати 
по ложці цієї настоянки після 
роботи або вранці натщесерце. 

Але не варто обмежувати-
ся тільки ягодами. За словами 
Олени Світко, смородинові лис-
точки – унікальний протиалер-
гічний засіб. Вони містять кор-
тикостероїди, які нормалізують 
роботу наднирників. Алергікам 
потрібно їх засушувати, змішу-
вати з листочками верби й потім 
пити цей збір (1 ч. ложку збору 
на 1 скл. окропу).

Більшість прянощів – за 
сумісництвом лікувальні 
трави. Вони пригнічують 
зростання і розвиток 
бактерій, активізують 
виведення шлаків з 
організму. Але, щоби 
страва вийшла смачна 
й ароматна, неодмінно 
слід знати, які саме 
прянощі підходять тим 
чи тим продуктам. Адже 
грамотне застосування 
приправ зменшує 
негативні властивості 
продуктів і підсилює 
позитивні. 

Для м’яса. Для яловичини 
найвиграшніші комбінації – естра-
гон, чебрець і розмарин. Однак її 
смак буде не повним без базиліку, 
шавлії, коріандру і кмину. Свинина 
любить майоран, мускатний горіх, 
а також різні види перців. 

Для птиці. Птиця буде набага-
то смачнішою з м’ятою, шавлією, 

базиліком. Не завадить трішки 
карі та гострого перцю. 

До риби й морепродуктів 
пасуватимуть поєднання майо-
рану, імбиру, розмарину, насін-
ня гірчиці, часнику, естрагону і 

лаврового листя. А прекрасним 
доповненням стане перець – 
гіркий, солодкий і духмяний. 
Смак та аромат смаженої риби 
підкреслять кардамон, фенхель, 
кріп, коріандр. Риба на грилі ви-

йде особливо апетитною з білим 
перцем, куркумою, паприкою і 
шафраном. 

Для дичини. Чебрець, ма-
теринка, духмяний і червоний 
перець, ялівець. 

Для капусти. Коріандр, 
фенхель, кмин, насіння чорної 
гірчиці.   

Для маринадів. Лаврове 
листя, ялівець, парасольки кропу.

Для соків і компотів. Кориця, 
гвоздика, імбир, кардамон, аніс.

Для випічки. Гвоздика, ко-
риця, аніс, імбир, кардамон, 
духмяний перець, апельсинова 
цедра, кунжут, мак, ваніль. 

Порада. Деякі прянощі жод-
ним чином не поєднуються. На-
приклад, базилік краще не змі-
шувати з іншими приправами, 
крім часнику. А кмин поєдну-
ється лише з анісом, фенхелем 
та перцем. І не забувайте, що 
надлишок прянощів перебиває 
природний смак та аромат про-
дуктів. Адже спеції – це лише до-
повнення до страви, а не основ-
ний компонент.

САЛАТ З ОГІРКІВ
• 4 кг огірків • 150 г олії • 200 г оцту 
• 200 г цукру • 1 ч. ложка чорного меленого 
перцю • 2 ст. ложки гірчиці (насіння)
• 8 ч. ложок солі • 4 зубці часнику

Огірки нарізати кружальцями. Всі інгре-
дієнти змішати, залишити на 4 год, щоб на-
стоявся салат. Потім варити 30 хв. Розклас-
ти в банки і закатати. 

ОГІРКИ-КОРНІШОНИ
Маринад: 5 л води, 480 г цукру, 200 г 

солі, 1 л оцту. Все перекип’ятити. 
У банки викласти маленькі огірочки, 

залити холодним сиропом. Настоювати 
24 год. Потім стерилізувати 15 хв.

ВАРЕННЯ З ЯБЛУК 
• 1 кг натертих яблук • 0,5 кг цукру 

Великі тверді плоди зимових яблук або 
антонівки обібрати, видалити серцевину й 
потерти на тертці для корейської моркви 
(мають вийти тонкі довгі скибочки). Скласти 
в емальовану каструлю шарами, пересипа-
ючи цукром. Останній шар – цукор. Винести 

xcook.info

Використовуючи прянощі, 
головне – не переборщити

Протягом дачного сезону в кожної гос-
подині виникає проблема, як не зіпсувати 
шкіру на руках. Адже не всі жінки люблять 
працювати в рукавичках. Досвідчені дач-
ниці радять скористатися перевіреними 
рецептами рятівних ванночок для рук. 

Рецепт №1. Узяти 100 г перекису вод-
ню, додати 10-20 г нашатирного спирту, 
кілька крапель мийного засобу для по-
суду чи рідкого засобу для прання. Все 
ретельно вимішати й опустити туди руки 
на кілька хвилин. Усі тріщини очистяться. 
Потім руки слід вимити з милом і втерти 
будь-який живильний крем для рук. 

Рецепт №2. Приготувати ванночку з 
теплою водою, содою і рідким милом. На 
1 л води беруть по 1 ч. ложці соди й мила. 
Потім руки споліскують чистою водою і 
натирають кремом.

Рецепт №3. Гарний ефект дає скраб із 
цукру та оливкової або соняшникової олії. 
Для запаху можна додати кілька крапель 
улюбленої ефірної олійки. Всі компоненти 
вимішати і втерти в шкіру. Змити і намас-
тити кремом. 

ШВИДКА ДОПОМОГА 
ДЛЯ ШКІРИ РУК

на холод і залишити на добу. Обережно роз-
мішати. У широкій мисці нагріти масу на не-
великому вогні, час до часу перемішуючи, на-
гріти до температури 70°С, розкласти у банки, 
закатати та закутати. 

Це варення слід неодмінно варити мали-
ми порціями, інакше розвариться й перетво-
риться на пюре. 

ЯБЛУЧНА НУТЕЛЛА
2 кг обібраних і без серцевини яблук роз-

варити, додати трохи води. Всипати 2 кг цук-
ру, проварити 15 хв, покласти 1 пачку масла, 
проварити 5 хв. Наприкінці всипати 1 пачку 
какао і проварити ще 5 хв, розкласти в сухі 
банки, закатати.
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Літні ягоди покращують гормональний фон жінок
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ВІВТОРОК 10 липня
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, 02.00 Погода
09.35 М/с «Гон»
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ц «Незвичайні 

культури»
12.00 Д/ц «Смачні історії»
12.25 Д/ц «Смаки 

Культур»
13.10 :РадіоДень
13.40, 15.10 Лайфхак 

українською
13.55, 02.05 Складна 

розмова
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 Перший на селі
19.25 Д/с «Африка. 

Небезпечна реальність»
20.30 Наші гроші
21.25, 03.20 Новини. 

Спорт
21.45 Д/с «Як працюють 

машини»
23.50, 04.05 #KіноWALL з 

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

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.50 Зона ночі
03.50 Абзац
05.30 Т/с «Кобра»
07.29, 08.49 Kids Time
07.30 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»
08.50 М/с «Кухня»
10.50 Кохання на 

виживання 16+
12.40 Заробітчани
19.00 Європа за копійки
22.10 Х/ф «Гроші 

вирішують все»
00.00 Т/с «Клініка»

НОВИЙ КАНАЛ
05.40, 15.25 Містичні 

історії з Павлом 
Костіциним 16+

07.35 За живе! 16+
08.55 Х/ф «Жереб долі»
13.10 Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок 
16+

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

екстрасенси 16+
22.45 Х/ф «Я тебе 

кохаю»
00.55 Х/ф «Zolushka. ru»

СТБ
07.40 «TiBi Абетка»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 Т/с «Дикий ангел»
09.10, 01.00 «Орел і 

Решка. Шопінг»
12.00, 20.00 «Орел і 

Решка. Ювілейний 2»
13.00, 21.00 «Орел і 

Решка. Рай та пекло 2»
14.00, 00.00 «Орел і 

Решка. Навколосвітня 
подорож»

22.00 «Вірю не Вірю»
01.50 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 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 – 2»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Забудь і 

пригадай»
23.30, 02.00 Т/с «CSI. 

Місце злочину»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
07.20, 14.00 Правда життя
08.20 Сироти дикої природи
09.20 Таємнича Латинська 

Америка
10.20 Місця сили
11.10 Скарб.UA
12.00 Брама часу
13.00 Скептик
15.00 Великі тирани
16.00, 21.40 Річкові монстри
16.50 Диво з острова 

Борнео
17.50, 22.40 Земні катаклізми
18.40 Їжа богів
20.40 Речовий доказ
23.40 Смертельний двобій
00.40 Як будували замки
01.20 Таємниці 

кримінального світу

МЕГА

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

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

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

наосліп»
13.40, 15.10 «Міняю 

жінку»
17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»
19.20 «Секретні 

матеріали»
20.15, 21.15 Т/с «Життя 

після життя»
22.15, 04.05 Х/ф 

«Санктум»
00.20 Х/ф «Інша земля»

1+1

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»

10.15 Т/с «Спокуса»
12.30 Х/ф «Міський 

романс»
14.40, 14.50, 16.40 

«Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.50, 05.15 

«Подробиці»
20.50 «Чемпіонат світу з 

футболу FIFA 2018» 1/2 
фіналу

23.55 Т/с «Наліт 4»
02.30 «Орел і Решка. 

Шопінг»
03.55 «Скептик»

ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Багач-Бідняк. 

Реаліті-шоу
11.10, 13.20 Стоп-5
14.00, 16.20 Х/ф «Сонна 

лощина»
16.40 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
17.30, 21.30 Т/с 

«Менталіст»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
22.50, 03.05 Т/с 

«Винищувачі»
00.40 Т/с «Невиправні»
02.25 Т/с «Морська 

поліція. Новий Орлеан»
04.05 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон

ICTV

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 
«Кандидат»

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

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 Світло
15.45 Wise Cow (100 років 

історії)
16.08 Д/с «Незвідані 

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

Івасюк. Щоб народитися 
знову»

18.31 Д/с «Смаки культур»
19.46 Д/с «Незвідані 

шляхи»
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/ф «Ти 

особливий»
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

АВЕРС 14.15 Джем
15.00 Глобал 3000
15.30 Уроки тітоньки Сови
15.35 М/с «Веммікс. 

Зелений ніс»
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 ФІЗ КУЛЬТ УРА!

06.00 Мультфільми

08.00, 03.05 «Облом.UA.»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.10 «Загублений 

2+2 світ»

12.55, 01.00 «Нове Шалене 

відео по-українськи»

15.05 Х/ф «Залишені»

19.25 Т/с «Одинак»

21.35, 23.10 Т/с «Касл-3»
Фільм «Сонна лощина»

14:00

w
allpaperscraft.ru

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, 20.10, 
02.00, 04.00 Погода

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

культури»
12.00 Д/ц «Смачні історії»
12.25 Д/ц «Смаки 

Культур»
13.10 :РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак 

українською
13.55 Перша шпальта
14.30 :Радіо. День
15.35 Т/с «Гранд готель»
16.50, 22.40 Т/с «За 

службовим обов’язком»
18.00, 00.15 Інформаційна 

година
19.00 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 з 

Любою Морозовою
01.10 Світло
02.05 Складна розмова
04.30 Фольк-music
05.35 Д/ц «Гордість світу»

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 05.30 
«ТСН»

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

наосліп»
13.40, 15.10 «Міняю 

жінку»
17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»
19.20, 05.10 «Секретні 

матеріали»
20.15, 21.15 Т/с «Життя 

після життя»
22.15 «Гроші 2018»
23.30 Х/ф «Досить слів»
01.20 Х/ф «Фальшиві 

заручини»

05.30, 20.00 «Подробиці»
06.00 «Мультфільм»
06.15, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.20 Х/ф «Випадковий 
запис»

12.25 Т/с «Фатальна 
пісня»

16.10 «Чекай мене. 
Україна»

18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.40 Х/ф «Ідеальне 
вбивство»

23.50 Т/с «Наліт 4»
02.30 «Орел і Решка. 

Шопінг»
03.55 «Скептик»

05.35, 19.20 Надзвичайні 
новини

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

новини. Підсумки
10.15 Антизомбі
11.25 Стоп-5
12.35, 13.20 Х/ф 

«Бездоганна 
репутація»

15.15, 16.20 Х/ф «Карате-
пацан»

18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Багач-Бідняк. 

Реаліті-шоу
21.25 Т/с «Менталіст»
22.45 Свобода слова
01.00 Т/с «Операція 

«Горгона»
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!

06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Маленький 

лікар – секретна місія 
Бодінаута»

11.00 Т/с «Усі жінки – 
відьми»

12.00 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 «Кандидат»
22.00 Рятівники
23.00 ЛавЛавСar
00.00 Т/с «Помста»
01.00 Теорія зради

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 «Енеїда»
13.40, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень «Модуль 

знань»
14.50 Світло
15.45 «Едера» (Лайфаки з 

української мови)
16.08 Д/ф «Сонар»
17.10 «Пліч-о-пліч»
17.36 Д/ф «Рейх: крах 

чорних селекціонерів»
18.31 Д/с «Незвичайні 

культури»
19.46 «Сонар»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

05.50, 15.25 Містичні 
історії з Павлом 
Костіциним 16+

07.45 За живе! 16+
09.00 Х/ф «Тільки не 

відпускай мене»
13.15 Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок 
16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Х/ф «Провідниця»
19.55 Хата на тата 12+
22.45 Х/ф «Я тебе 

кохаю»
00.55 Х/ф «Коли цвіте 

бузок»

07.40 «TiBi Абетка»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 Т/с «Дикий ангел»
09.10, 00.50 «Орел і 

Решка. Шопінг»
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. 

Навколосвітня подорож»
22.00 «Вірю не Вірю»
23.00 Х/ф «Академія 

вампірів»
01.45 «Нічне життя»

03.00, 02.10 Зона ночі
04.10 Абзац
06.00 Т/с «Кобра»
07.59, 09.09 Kids Time
08.00 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»
09.10 М/с «Кухня»
11.20 М/ф «Монстри на 

канікулах 2»
13.00 Х/ф «Громобій»
15.10 Х/ф «Містер 

Крутий»
17.00 Х/ф «Обладунки 

Бога. У пошуках 
скарбів»

19.00 Ревізор
21.50 Страсті за ревізором
00.10 Т/с «Клініка»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

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

09.30, 03.00 Зірковий шлях
10.30, 04.40 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 «Забудь і 

пригадай»
23.30 Х/ф «Цар 

скорпіонів 2: 
Сходження воїна»

01.45 Телемагазин

07.20, 14.00 Правда життя
08.20 Сироти дикої природи
09.20 Таємнича Латинська 

Америка
10.20 Місця сили
11.10 Скарб.UA
12.00 Брама часу
13.00 Скептик
15.00 Великі тирани
16.00, 21.40 Річкові монстри
16.50 Пригоди Остіна 

Стівенса
17.50 Найбільша печера
18.40 Їжа богів
20.40 Речовий доказ
22.40 Земні катаклізми
23.40 Смертельний двобій
00.40 Як будували замки
04.20 Містична Україна
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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!
12.00, 22.00 Т/с «Пані 

АВЕРС покоївка»
13.30 Євромакс
14.00 Джем
15.00 У фокусі Європа
15.30 Уроки тітоньки Сови
15.35 М/ф «Ти 

особливий»
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

06.00 Мультфільми
08.00, 02.25 «Нове 

Шалене відео по-
українськи»

09.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАІ»
10.50 Т/с «Опер за 

викликом»

2+2 14.40 Х/ф «Маска 
ніндзя»

16.20 Х/ф «Морська 
пригода»

19.25 Т/с «Одинак»
21.35 Т/с «Касл-3»
23.10 Х/ф «Мега 

Піранья»
01.00 Х/ф «Акуляче 

торнадо: Ажіотаж»
03.15 «Облом.UA.»

НТН

06.50 Х/ф «Викуп»

08.30 «Свідок. Агенти»

09.05 Х/ф «Остання 

субота»

10.35 «Кримінальні 

справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.50 «Свідок»

12.50, 04.10 «Речовий 

доказ»

15.10, 16.50, 19.30 

«Легенди карного 

розшуку»

20.40, 00.45 Т/с 

«Криміналіст»

22.45, 23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»

03.20 «Випадковий 

свідок»

НТН

05.15, 03.55 «Правда 
життя. Професії»

06.15 Х/ф «Любов на 
асфальті»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Чужі тут не 

ходять»
10.30 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.40 «Свідок»
12.50 «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»
03.10 «Випадковий 

свідок»
03.15 «Речовий доказ»

Фільм «Академія вампірів»

23:00

kino-teatr.ru
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ЧЕТВЕР 12 липня

СЕРЕДА 11 липня
06.30 Д/ц «Неповторна 

природа»
07.15, 09.30, 14.20, 15.10, 

02.00, 04.00 Погода
07.25, 08.00, 09.00, 13.00, 

5.00, 21.00 Новини
07.30 Д/ц «Двоколісні 

хроніки»
07.40 Д/ц «Шукачі чудес»
08.05, 12.25 Д/ц «Смаки 

Культур»
09.05 Д/ц «Гордість світу»
09.35 М/с «Гон»
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 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, 03.20 Новини. 

Спорт
21.45 Д/с «Як працюють 

машини»
23.50, 04.05 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим
01.10 Світло
02.30 До справи
04.30 Фольк-music

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.45 Зона ночі
03.50 Абзац
05.40 Т/с «Кобра»
07.39, 08.49 Kids Time
07.40 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»
08.50 М/с «Кухня»
11.00 Кохання на 

виживання 16+
13.00 Заробітчани
19.00 Європа за копійки
21.50 Х/ф «Шоу 

починається»
23.50 Т/с «Клініка»
01.40 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
04.55, 15.25 Містичні 

історії з Павлом 
Костіциним 16+

06.50 За живе! 16+
09.20 Національне талант-

шоу «Танцюють всі!»
13.10 Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок 
16+

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

екстрасенси 16+
22.45 Х/ф «Я тебе 

кохаю»

СТБ
07.40 «TiBi Абетка»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 Т/с «Дикий ангел»
09.10, 01.00 «Орел і 

Решка. Шопінг»
12.00, 20.00 «Орел і 

Решка. Ювілейний 2»
13.00, 21.00 «Орел і 

Решка. Рай та пекло 2»
14.00, 00.00 «Орел і 

Решка. Навколосвітня 
подорож»

22.00 «Вірю не Вірю»
01.50 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 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 – 2»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Забудь і 

пригадай»
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, 16.50 Сироти дикої 

природи
09.20 Таємнича Латинська 

Америка
10.20 Місця сили
11.10 Підроблена історія
12.00 Брама часу
13.00 Скептик
15.00, 23.40 Смертельний 

двобій
16.00, 21.40 Річкові 

монстри
17.50 Земні катаклізми
18.40 Їжа богів
20.40, 00.40 Речовий доказ
22.40 За межами Землі
02.10 Війна всередині нас

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»
10.40, 12.20 «Одруження 

наосліп»
13.40, 15.10 «Міняю 

жінку»
17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»
19.20, 04.50 «Секретні 

матеріали»
20.15, 21.15 Т/с «Життя 

після життя»
22.15 Х/ф «Порочні ігри»
00.10 Х/ф «Лінкольн»

05.55 «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»

10.15, 12.25 Т/с «Спокуса»
12.40 Х/ф «Циганка Аза»
14.40, 14.50, 16.40 

«Речдок»
18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.00, 05.15 

«Подробиці»
20.50 «Чемпіонат світу з 

футболу FIFA 2018» 1/2 
фіналу

23.55 Т/с «Наліт 4»
02.40 «Орел і Решка. 

Шопінг»
04.45 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

05.35, 10.10 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.10 Стоп-5
12.10, 13.20 Х/ф 

«Бездоганна репутація»
15.00, 16.20 Х/ф 

«Божевільня»
17.20 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
17.25, 21.35 Т/с 

«Менталіст»
18.45, 21.15 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.50, 03.00 Т/с 

«Винищувачі»
00.40 Т/с «Невиправні»
02.25 Т/с «Морська 

поліція. Новий Орлеан»

ICTV

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

відьми»
12.00 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенічкіним

13.00, 21.00 Т/с 
«Кандидат»

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

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 «Веммікс. 

Зелений ніс»
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. 

МІСТО

АВЕРС 15.00 Євромакс
15.30 Уроки тітоньки Сови
15.35 М/с «Веммікс. Ти 

- мій»
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 Т/ф «Генеральна 

репетиція»
05.00 Обережно, діти!
05.30 ФІЗ КУЛЬТ УРА!

06.00 Мультфільми
08.00, 02.30 «Нове 

Шалене відео по-
українськи»

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

2+2 13.00 «Помста природи»
13.55 Х/ф «Сім хвилин»
15.25 Х/ф «Відсіч»
17.15 «Загублений світ»
19.25 Т/с «Одинак»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-3»
01.00 Х/ф «Атака на 

титанів»
03.20 «Облом.UA.»

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

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

09.00 Серіал «Яструб та 
голубка»

13.40, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.50 Світло
15.45 Wise Cow (100 років 

мистецтва)
16.08 Д/с «Неповторна 

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

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

напис»
18.31 Д/с «Смаки культур»
19.46 Д/с «Неповторна 

природа»
20.10 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
20.36 Погода
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

05.20 Х/ф «Суто 
англійське вбивство»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Викрадений 

поїзд»
10.30 «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»

17.50, 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»

03.35 «Речовий доказ»
04.45 «Правда життя. 

Професії»

06.30 Д/ц «Неповторна 
природа»

07.25, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини

07.30 Д/ц «Двоколісні 
хроніки»

07.40 Д/ц «Шукачі чудес»
08.05, 12.25 Д/ц «Смаки 

Культур»
09.05 Д/ц «Гордість світу»
09.30, 14.20, 15.10, 20.20, 

02.00, 04.00 Погода
09.35 М/с «Гон»
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00, 05.30 Д/ц 

«Незвичайні культури»
12.00 Енеїда
13.10 :РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак 

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

службовим обов’язком»
18.00 Інформаційна година
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.25 Д/с «1000 днів для 

планети»
20.30 Схеми
21.25 Новини. Спорт
21.45 Д/с «Як працюють 

машини»
23.50, 04.05 #NeoСцена з 

Олегом Вергелісом
01.10 Світло
02.05 Складна розмова
04.30 Фольк-music

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.15 Зона ночі
03.50 Абзац
05.30 Т/с «Кобра»
07.29, 08.49 Kids Time
07.30 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»
08.50 М/с «Кухня»
10.50 Заробітчани
19.00 Європа за копійки
22.00 Х/ф «Копи на 

підхваті»
00.20 Т/с «Клініка»
02.10 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
05.00, 15.25 Містичні 

історії з Павлом 
Костіциним 16+

06.55 За живе! 16+
09.25 Національне талант-

шоу «Танцюють всі!»
13.10 Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок 
16+

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

тіла 16+
22.45 Х/ф «Я тебе 

кохаю»
00.55 Я соромлюсь свого 

тіла 18+

СТБ
07.40 «TiBi Абетка»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 Т/с «Дикий ангел»
09.10, 00.50 «Орел і 

Решка. Шопінг»
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. Навколосвітня 
подорож»

22.00 «Вірю не Вірю»
01.40 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 02.15 
Сьогодні

09.30, 03.00 Зірковий шлях
10.30, 04.40 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 «Забудь і 

пригадай»
23.20 Контролер
00.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.45 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.20, 14.00 Правда життя
08.20 Пригоди Остіна 

Стівенса
09.20 Таємнича Латинська 

Америка
10.20 Місця сили
11.10 Підроблена історія
12.00 Брама часу
13.00 Скептик
15.00 Смертельний двобій
16.00, 21.40 Річкові монстри
16.50 Сироти дикої природи
17.50 Чужинці всередині нас
18.40 Їжа богів
20.40, 00.40 Речовий доказ
22.40 Найбільша печера
02.20 Володимир Басов. 

Бігун на довгі дистанції

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, 12.20 «Одруження 

наосліп»
13.40, 15.10 «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 Х/ф «Порочні ігри»
02.05 Х/ф «Інша земля»

05.55, 05.15 «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»

10.15, 12.25 Т/с «Спокуса»
12.30 Х/ф «Поклич мене 

у світлу далину»
14.40, 14.50, 16.40 

«Речдок»
18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.05 «Подробиці»
20.40 Х/ф «Півзахисник»
23.50 Т/с «Наліт 4»
02.45 «Орел і Решка. 

Шопінг»
04.45 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Секретний фронт
11.15 Стоп-5
12.15, 13.25 Х/ф 

«Божевільня»
14.45, 16.20 Х/ф «Січнева 

людина»
17.15 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
17.40, 21.30 Т/с 

«Менталіст»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.50, 02.40 Т/с 

«Винищувачі»
00.40 Т/с «Невиправні»
02.25 Т/с «Морська 

поліція. Новий Орлеан»
04.05 Скарб нації

ICTV

06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Спляча 

красуня»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенічкіним

13.00, 21.00 Т/с 
«Кандидат»

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 «Веммікс. Ти 

-мій»
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 Т/с «Пані покоївка»
13.30 Відкрита влада. 

ОБЛАСТЬ
15.00 Завтра сьогодні

АВЕРС 15.30 Уроки тітоньки Сови
15.35 М/с «Пригоди 

Спанкі в кемпінгу»
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
22.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
23.00 Глобал 3000
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 Т/ц «Фіалка терору»
05.00 Обережно, діти!
05.30 ФІЗ КУЛЬТ УРА!

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, 03.00 «Облом.UA.»
15.30 Х/ф «Атака на 

титанів»
19.25 Т/с «Одинак»
21.35 Т/с «Касл-4»
23.10 Т/с «Касл-3»
00.05 «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 Надвечір’я. Долі
14.40 «Мистецькі історії»
14.50 Світло
15.45 Wise Cow
16.08 Д/с «Неповторна 

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
17.10 «Складна розмова»
17.36 Д/ф «Василь Стус. 

Феномен «доби»
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

НТН

05.45 Х/ф «Наприкінці 
ночі»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.05 Х/ф «Мерседес» 

тікає від погоні»
10.30 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.40 «Свідок»
12.50, 20.10 «Щоденник 

чемпіонату світу з 
футболу FIFA 2018»

13.25, 03.30 «Речовий 
доказ»

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»

03.20 «Випадковий 
свідок»

ЗІРОК, ЯКІ 
ВИСТУПАТИМУТЬ В 
РФ, КАРАТИМУТЬ  
В Україні створили законопроект, за 
яким виконавці, що гастролюють 
у Росії, потраплятимуть до 
спеціального реєстру. Також перед 
показом кліпу або виступу кожного 
такого артиста з’являтиметься 
голосове повідомлення на радіо та 
відповідний напис на телебаченні. 

Запропоновано і фінансово карати та-
ких гастролерів – запровадити збір у роз-
мірі 20%, який будуть стягувати з кожного 

заходу, в якому братимуть 
участь виконавці, занесені 
до реєстру. Парламентарі 
кажуть, що ці гроші підуть 
на підтримку обороно-
здатності та національної 
безпеки України. 

Наразі проти цього 
законопроекту висту-
пають лише телеканали, 

які показують відеокліпи 
з артистами, що відвідують 
державу-агресора.

ініціатива

Фільм «Бездоганна репутація»

12:10

m
oviestape.net

Фільм «Порочні ігри»

00:10

ua-cinem
a.com

ВАНЕССА ПАРАДІ 
ВИЙШЛА ЗАМІЖ  

Знаменита французька актриса, 
екс-кохана Джонні Деппа Ванесса 

Параді вперше вийшла заміж за 
режисера і сценариста Самюеля 
Беншетрі. У подружжя була дуже 
скромна весільна церемонія.  
Закохані зареєстрували шлюб у мерії 
містечка Сен-Сімеон поблизу Парижа, 
повідомляє Le Parisien.

45-річна наречена була у білій сукні та 
фаті, прикрашеній рожевими й фіолетови-
ми квітами. Наречений – у темно-синьому 
костюмі.

Серед гостей була присутня дочка Ва-
несси та Деппа Лілі-Роуз. Параді 14 років 
прожила в цивільному шлюбі з актором 
Джонні Деппом і народила йому двох дітей. 
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УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

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

Iгор ПАЛИЦЯ  

СИЛА ГОЛОСУ Й ДУХУ

У ЛУЦЬКУ ВИЗНАЧИЛИ 
НАЙКРАЩИХ СКОРОХОДІВ 

ВОЛИНЬ СПОРТИВНА

Майже 40 років Народний 
аматорський чоловічий 

хор ветеранів війни та 
праці «Подвиг» йде до 
людей з піснею. У пісні вони 
знаходять розраду, духовне 
звеличення та наснагу. 
Репертуар хору складають 
твори патріотичного змісту, 
українські й народні пісні. 

Упродовж тривалого часу ді-
яльність колективу підтримує 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом». Учасники хору отримували 
матеріальну допомогу, мали змогу 
оздоровитися в санаторії «Пролі-
сок», Фонд оплачував транспорт-
ні витати для участі колективу у 
фестивалях. А нещодавно придбав 
для «Подвигу» вишиті сорочки та 
пояси. Тож на звітному концерті 
артисти вийшли на сцену в онов-
лених образах.

– Костюми в нас були, але вони 
своє уже віджили. Ми в них висту-
пали понад 10 років, – розповідає 
керівник хору Оксана Джига. 

У «Подвиг» пані Оксана при-
йшла ще студенткою. Каже: було 
нелегко впоратися з кількома де-
сятками чоловіків, та наполеглива 
праця дала бажаний результат. Ось 
уже 23 роки Оксана Джига керує 
хором. 

– Особливість колективу в тому, 
що його артисти – суто чоловіки. 
Плюс – це старечі голоси, таких в 
Україні небагато. Коли людина ви-

ходить на пенсію, часто почуваєть-
ся нікому не потрібною. Чоловіки, 
які приходять у хор, живуть іншим 
життям. Тут вони знаходять роз-
раду. Трапляється, що приходять 
люди після інсульту, адже спів лі-
кує, – розповідає Оксана Джига. 
– Важко підібрати репертуар для 
хору, практично ніхто для такого 
віку не пише пісень. Кожен твір, 
кожну партію створює концерт-
мейстер Олександр Мізюк. Це його 
робота і він цим живе. 

Заслужений працівник куль-
тури України Олександр Мізюк 
пам’ятає чи не кожного учасника, 
адже працює в колективі з його 
заснування. Під час розмови він 
дістає фотоальбом, у якому – 38-
річна історія колективу. Чорно-білі 
світлини, вирізки з газет поверта-
ють у 1980 рік, коли було створено 
хор. Перший склад нараховував 60 
учасників. Наразі в «Подвигу» 25 
чоловіків пенсійного віку. З пли-
ном часу склад учасників колек-

тиву змінюється. Одні залишають 
хор – відходять у вічність, на їхнє 
місце приходять інші. З часу засну-
вання колектив провів близько 600 
концертів.

– З кожним роком все важче 
стає працювати. Держава прак-
тично не виділяє коштів. Раніше 
ми часто їздили на фестивалі. Нас 
і зараз запрошують, але нема тран-
спорту. Добре, якщо вдасться знай-
ти спонсора, інакше змушені пла-
тити з  власної кишені, – розповідає 

Олександр Мізюк.
Незважаючи ні на що, двічі на 

тиждень сивочолі чоловіки прихо-
дять на репетицію. Співають, спіл-
куються, дискутують. Хтось співав 
у молоді роки, для когось це новий 
досвід. Керівник хору Оксана Джи-
га каже: колектив радо зустріне всіх 
охочих чоловіків пенсійного віку, 
які готові працювати над собою та 
навчатися. 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

ХІІІ Міжнародні змагання зі спортивної ходьби 
«Луцька десятка» відбулися минулого вікенду. 
35 спортсменів з різних регіонів України та гості 
з Республіки Білорусь змагалися у центрі Луцька 
за право вважатися найшвидшими скороходами 
України. Генеральний спонсор спортивного 
заходу – Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом».

Змагання зі спортивної ходьби відбуваються вже 
втринадцяте. Ця подія стала своєрідною візитівкою 
Луцька. Цьогоріч спортсмени мали змогу позмагати-
ся на дистанції 5 та 10 кілометрів. Родзинкою заходу 
став забіг для діток з особливими потребами. Вони 
своїм мужнім прикладом довели, що кожна людина 
спроможна здолати будь-які перешкоди. Головне – ба-
жання.

Переможцем у «Луцькій десятці» на дистанції 
10 кілометрів серед чоловіків став лучанин Віктор 
Шумік. Серед жінок на цій же дистанції золото ви-
борола жителька Луцька Надія Боровська. Першим 
п’ятикілометрову дистанцію серед юніорів подолав 
Ілля Білик зі Львівщини. Чемпіонкою серед юніорок 
стала Валерія Шаломіцька з Любешівського району.

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» з початку діяль-
ності підтримує фізичну культуру та спорт. Зокрема, 
проект «Підтримка спортивних змагань» спрямова-
ний на розвиток та популяризацію масових і доступ-
них видів спорту. Адже засновник Фонду Ігор Палиця 
переконаний, що підтримка спорту – це насамперед 
інвестиція у здоров’я волинян.

Олександр ЗЕЛІНСЬКИЙ,
Луцьк

Народний аматорський чоловічий хор ветеранів війни та праці «Подвиг»

Змагання завершилися нагородженням переможців 

Родзинкою заходу став забіг 
для діток з особливими потребами Усю дистанцію тривала запекла боротьба

Змагання зі спортивної ходьби –
традиційні для Луцька
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Фонд Ігоря Палиці
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У ВОЛОДИМИРІ-ВОЛИНСЬКОМУ 
ВІДБУЛИСЯ ЗМАГАННЯ З МОТОКРОСУ

СПОРТ ДЛЯ ВСІХ

ІСТОРІЯ УСПІХУ АКТУАЛЬНО

ВОСЬМИРІЧНИЙ ЛУЧАНИН – ОДИН 
З НАЙКРАЩИХ ШАХІСТІВ СВІТУ

УКРОП – ЗА ФІНАНСОВУ 
САМОСТІЙНІСТЬ ВИШІВ
Народні депутати 
від УКРОПу 
пропонують 
надати закладам 
вищої освіти 
реальну фінансову 
самостійність на 
законодавчому 
рівні. З цією метою 
у Верховній Раді 
зареєстрували 
відповідний 
законопроект.

Данило Слепчук, як і всі діти, допитливий 
та непосидючий. Проте, коли справа 
доходить до шахів, він стає зосередженим і 
цілеспрямованим. Бути найкращим у своїй 
справі – такою є мета, до якої хлопець 
упевнено крокує. 

19 медалей та три кубки – нагороди, що 
їх Данило здобув за неповні три роки. Та го-
ловний трофей восьмирічного лучанина – 
бронзовий кубок Чемпіонату світу зі швид-
ких і блискавичних шахів серед дітей 8-12 
років, що відбувся у кінці червня в Мінську 
(Республіка Білорусь). 

– Участь у чемпіонаті взяли 740 дітей з 
усього світу. У моїй віковій категорії було 
близько 130 учасників. В останньому турі 
я змагався за перше місце з хлопчиком із 
Узбекистану. Ми зіграли внічию. У резуль-
таті в мене третє місце, – каже Данило. 

Хлопець по-дорослому зауважує: хоча 
засмутився, що не золота нагорода, та ре-
зультатом задоволений. Адже з кожного 
змагання виносить для себе цінні уроки, 
які допомагають йому вигравати партії у 
наступних турнірах та чемпіонатах. 

Чемпіонату світу передував чемпіонат 
України, що відбувся в Одесі 12 червня. Там 
Данило теж посів третє місце. Його тато 
Михайло Слепчук каже: ще тоді побачили, 
що син не використав усі свої здібності. 
Тому й вирішили їхати на чемпіонат світу. 

– Ми бачили, що Данило набуває спор-
тивної форми. Почалися канікули, він від-
почив і повністю віддався улюбленій справі. 
Налаштувався і за рахунок свого характеру 
досягнув результату. Для України це вели-
чезний успіх, не кажучи вже про Волинь, – 

У Володимирі-Волинському 
відбувся Всеукраїнський 

турнір з мотоциклетного 
кросу «Кубок України-2018». 
Головна мета заходу – 
відновити традиції 
мотоциклетного спорту на 
Волині та привернути увагу 
молоді до альтернативних 
видів спорту.

Захід відбувся завдяки іні-
ціативі членів «Спортивного 
автомобільно-мотоциклетного 
клубу «Віраж – ВВ» та за підтрим-
ки Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» і Володимир-Волинської 
міської організації політичної 
партії «Українське об’єднання па-
тріотів – УКРОП». 

Трасу у Володимирі мото-
кросери вже встигли охрестити 
найкращою в Україні. І, як зазна-
чають організатори турніру, ціл-
ком заслужено, адже цього року її 
модернізували, максимально на-
близивши до найкращих західних 
зразків. 

– Ми розпочали працювати 
над створенням мототреку ра-
зом із Валерієм Марухничем та 
Валерієм Олексюком ще два роки 
тому. Перші змагання відбулися у 
2017 році, тоді траса була зовсім 
не така, а тому вирішили вдоско-

налити частину поворотів, лікві-
дувати важкопрохідні елементи, 
адже найголовніше – щоб трек 
був безпечним і жоден учасник 
не постраждав, – зазначив один із 
ініціаторів змагань Руслан Динь-
ковський. 

Ще один організатор турніру 
мотокросер Валерій Марухнич 
додав: попри загальне уявлення 
більшості людей про те, що мото-
циклетний спорт вкрай небезпеч-

ний, жодних нещасних випадків 
чи травм на мотокросі у Володи-
мирі не траплялося.

– Щодо траси, то жоден учас-
ник, а тут є представники з вели-
чезним досвідом та перемогами 
на міжнародних змаганнях, не 
висловив невдоволення з приводу 
складності шляхів. Цього року нам 
також вдалося добудувати трамп-
лін заввишки п’ять метрів. Найго-
ловніше, щоб спортсмени реально 

оцінювали свої можливості та не 
ризикували ні собою, ні іншими, – 
зазначив Валерій Марухнич.

Підтвердженням слів про без-
печність шляхів слугує той факт, 
що у змаганнях беруть участь і 
семирічні сини організаторів: Ми-
хайло Диньковський та Андрій 
Марухнич. До слова, для юних 
спортсменів це перший досвід все-
українських змагань.

Були серед учасників і бага-
торазові переможці конкурсів та 
змагань. Зокрема, і 16-річний мо-
токросер із Червонограда Юрій 
Бриль. Він зазначив, що володи-
мирська траса – найкраща з-поміж 
тих, де доводилося виступати. 

– Надзвичайно вдячний Вале-
рію Марухничу та Валерію Олек-
сюку за підготовку траси, адже 
ми, мотокросери, розуміємо, яких 
величезних зусиль їм вартує під-
готовка до таких заходів, – каже 
Юрій Бриль. 

Уже традиційно підтримують 
молодих спортсменів Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом» і пред-
ставники Володимир-Волинської 
парторганізації УКРОПу. Один 
з організаторів змагань, голова 

фракції «УКРОП» у Володимир-
Волинській міській раді Сергій 
Радкевич розповів: у Володимирі-
Волинському мотоциклетний 
спорт був традиційним зма-
ганням.

– Усі місцеві жителі пам’ятають, 
що близько 40 років тому у Воло-
димирі з величезним успіхом про-
ходили змагання мотокросерів. 
Відтоді цей вид спорту знайшов 
чимало шанувальників і в нашому 
місті. Тож ми вирішили відновити 
традицію проведення таких зма-
гань. І Фонд Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом», і депутати-укропівці 
зав жди підтримують активних та 
цілеспрямованих, сприяють по-
пуляризації спорту серед молоді, 
відроджують найкращі спортив-
ні традиції, – розповів депутат 
Володимир-Волинської міської 
ради від УКРОПу Сергій Радкевич. 

До слова, у змаганнях брали 
участь близько п’ятдесяти учас-
ників. Усі вони в один голос за-
певняють: наступного року знову 
сюди приїдуть, аби позмагатися у 
вправності.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Володимир-Волинський

На цьому мототреку змагання відбуваються вже 
втретє, проте всеукраїнський турнір тут вперше 

розповідає Михайло Слепчук. – Ми поба-
чили його на рівні дітей із Монголії, Росії, 
Польщі, Узбекистану, де школа шахів зна-
чно розвиненіша. Данило у 8 років виконав 
перший дорослий розряд. Тож потенціал у 
нього неабиякий. Але для того, щоб розви-
ватися, потрібно грати бодай п’ять турнірів 
на рік. На це потрібні чималі кошти. Ми як 
батьки вкладаємо гроші в сина. Хотілося б, 
щоб талант дитини підтримала і держава.

У шаховий спорт Данило прийшов ви-
падково. Півроку в нього нічого не вихо-
дило. Батьки вже хотіли забирати дитину, 
щоб даремно часу не гаяти, проте успіхи 
сина стали стрімко зростати. 

До великої перемоги привела щоденна 
наполеглива праця. Щодня півтори-дві го-
дини хлопець приділяє шахам. Майстер-
ності гри Данила навчають тренери Олек-
сандр Мельниченко і Олександр Калінчук. 
Крім цього, хлопець грає у шахи в режимі 
онлайн. Каже, що так навіть цікавіше, бо 
тут трапляються гросмейстери світового 
рівня. 

Крім шахів, Данило займається лег-
кою атлетикою та футболом. Розігруючи 
партії, хлопець працює головою, на інших 
секціях – фізично. Та зізнається: шахи по-
добаються більше. А на питання про мрію 
Данило не замислюючись відповідає, що 
хоче бути гросмейстером (найвищий ти-
тул, якого може досягти шахіст).

Хлопець вже має два запрошення на на-
вчання в інші області. Батьки розуміють, 
що це відкриє більші можливості для про-
фесійного зростання сина. Проте хочуть, 
щоб своїми здобутками прославляв рідну 
Волинь.

– Шахи – перспективний вид спорту. 
Зрештою, конкуренція завжди мотивує та 
розвиває. У сина такий характер, що за ба-
жання зможе досягнути багатьох вершин, – 
переконаний батько Данила.

Батьки підтримують сина, заохочують 
працювати над собою, вдосконалюватися, 
роблять усе можливе для того, щоб потен-
ціал Данила розвивався. 

За успіхи та наполегливість Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом» преміює юного ша-
хіста. 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Документ підготували народні депута-
ти від «Українського об’єднання патріотів» 
Ірина Констанкевич, Тарас Батенко, Олек-
сандр Дубінін, Віктор Шевченко, Олек-
сандр Шевченко, Валентин Дідич та Віта-
лій Купрій у співпраці з представниками 
інших політичних сил.

Ухвалений влітку 2014 року закон «Про 
вищу освіту» передбачає реалізацію кон-
цепції автономності закладів вищої освіти 
державної та комунальної форм власності. 
Тобто законодавство дозволяє універси-
тетам розпоряджатися доходами від на-
дання платних освітніх послуг на власний 
розсуд – приміром, витрачати кошти на 
придбання майна, капітальне будівни-
цтво та ремонт приміщень, оновлення 
матеріально-технічної бази тощо.

Однак у законодавчому полі виник-
ла серйозна правова колізія, адже така 
самостійність закладів вищої освіти су-
перечить чинним нормам Бюджетного 
кодексу.

«Чинний кодекс не дозволяє бюджет-
ним установам використовувати доходи на 
власний розсуд. Кошти мають включатися 
до спеціального фонду бюджету й можуть 
витрачатися лише на чітко визначені цілі. 
Університети готують кошториси, що під-
лягають затвердженню, а їхні керівники 
несуть персональну відповідальність за 
використання тепер уже бюджетних кош-
тів», – пояснили в УКРОПі.

Крім того, закон «Про освіту» наділяє 
заклади вищої освіти правом відкривати 
поточні та вкладні рахунки в державних 
банках. Утім ця норма також суперечить 
бюджетному законодавству.

«Бюджетний кодекс забороняє устано-
вам державної та комунальної форм влас-
ності відкривати поточні рахунки у банках. 
Це означає, що заклади вищої освіти на 
практиці не можуть реалізовувати права, 
надані законом «Про вищу освіту», – за-
значили в УКРОПі.

Законопроект пропонує не включати 
доходи університетів від надання плат-
них освітніх послуг до спеціальних фондів 
бюджетів і кошторисів. Документ має до-
зволити керівникам вишів витрачати такі 
кошти на забезпечення діяльності ВНЗ.

Водночас залучення додаткових дже-
рел доходів за рахунок надання платних 
послуг не має тягнути за собою зменшен-
ня фінансування з державного та місцевих 
бюджетів.

В УКРОПі зазначили, що одночасно 
Верховна Рада має внести зміни й до бю-
джетного законодавства. Законопроект 
так само пропонує не включати доходи від 
надання платних послуг до спеціальних 
фондів бюджетів вищих навчальних закла-
дів. Заборона на відкриття позабюджетних 
рахунків у банках для державних і кому-
нальних установ не має поширюватися на 
вищі навчальні заклади в разі розміщення 
коштів, які було отримано за рахунок на-
дання платних послуг.

«Ухвалення цих законопроектів на-
дасть державним і комунальним універси-
тетам реальну самостійність і сприятиме 
реалізації концепції автономності закладів 
вищої освіти», – переконані в «Українсько-
му об’єднанні патріотів».

Борис ХВИЦЬ,
Київ

Головний трофей Данила Слепчука
Чи стануть університети фінансово незалежними?
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Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ МИХАЙЛО ІМБЕРОВСЬКИЙ: «ГРОМАДИ 
МОЖУТЬ УСПІШНО РОЗВИВАТИСЯ ПІСЛЯ 
ВПОРЯДКУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО 
ТА ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА»

Адміністративно-терито-
ріаль на реформа – одна 

з ключових, її варто було 
реалізувати в Україні ще 
вчора. Цю тезу доводив 
під час передачі «Відкрита 
влада. Область» на телеканалі 
«Аверс» депутат Волинської 
обласної ради від партії УКРОП 
Михайло Імберовський.

Децентралізація дає громадам 
реальні важелі для управління фі-
нансовими ресурсами, і вони пер-
шочергово зацікавлені, аби цей 
ресурс акумулювати. Та, на пере-
конання депутата, в Україні цей 
процес не відбувається системно.

– З одного боку, ухвалили де-
централізаційне законодавство, 
яке дає змогу проводити реформи, 
з іншого боку, немає законів, які 
регулювали б адміністративно-
територіальний устрій. Виникає 
питання: що робити з районами, 
областями? – зазначив укропівець.

Наприклад, у Любешівському 
і Володимир-Волинському райо-
нах майже всі сільські ради вже 
об’єднані у громади, тому незро-
зуміло, які функції виконують 
працівники місцевих райдержад-
міністрацій. 

– Через таку заплутану ситуа-
цію громади досі не можуть самі 
оперувати власними фінансови-
ми ресурсами. Хотілося б, щоб до 
2020 року процес децентралізації, 
як і задекларовано, завершився, – 
каже Михайло Імберовський.

Ще однією проблемою, що пе-
решкоджає громадам впевнено 

розвиватися, є невпорядковане 
податкове законодавство. Михай-
ло Імберовський переконаний, 
що підприємства, які працюють у 
тому чи тому населеному пункті, 
мають сплачувати податки саме в 
місцеву казну, а не за місцем реє-
страції.

– Відповідно до бюджетно-
го кодексу, якщо держава пере-
дає на місця ті чи ті видатки, то 
вона зобов’язана передавати і 
фінансовий ресурс, тобто по-
даток. Але часто вона цього не 
робить, – стверджує депутат. – 
Яскравий приклад – ситуація з 
пільговиками. Компенсацію за 
їхнє перевезення у громадському 
транспорті передали на місцеві 
бюджети, а фінансовий ресурс для 
наповнення бюджету не передали. 
А яка громада може бути успіш-
ною без власних коштів? Така ж 
ситуація із землями за межами 
населених пунктів. Не всі громади 
скористалися можливістю забрати 
ці території у своє підпорядкуван-
ня. На Волині таких громад сім-
вісім. До слова, коли є можливість 
віддати в оренду землю, то це до-
датковий фінансовий ресурс, який 
заходить у громаду. Тому треба 
змінювати податкове законодав-
ство, щоб підприємства не сплачу-
вали податки за місцем реєстрації, 
а платили за місцем здійснення ді-

яльності. Тоді це реально йтиме на 
розвиток громади.

Наразі на Волині створено 
41 об’єднану територіальну гро-
маду. Михайло Імберовський на 
останньому засіданні сесії облра-
ди звернувся із запитом до голо-
ви облдержадміністрації Олек-
сандра Савченка, аби дізнатися 
про громади, що заплановані до 
об’єднання найближчим часом.

– Якщо не буде гальмування з 
боку ЦВК, то уже останньої неділі 
жовтня, відповідно до інформації 
ОДА, можуть відбутися вибори 
до новоутворених Липинської, 
Підгайцівської, Старовижівської, 

Мар’янівської, Ківерцівської 
ОТГ, – розповів Михайло Імберов-
ський. – А чому їх нема більше? 
Бо чітко прослідковується така 
ситуація: де є підтримка пропре-
зидентської політичної сили, там 
вибори призначають. Це стосуєть-
ся і Луцька.

В Україні гостро відчувається 
проблема дуалізму влади – пред-
ставницької та виконавчої гілок. 
Невпорядкованість їхніх повнова-
жень створює складні ситуації. Як 
приклад наводить діяльність комі-
сії щодо розпорядження коштами 
з Державного фонду регіонально-
го розвитку, який формує саме ви-

конавча влада. Часто комісія під-
тримує проекти малочисельних 
громад, а більш вагомі залишає 
без уваги. Укропівець каже: розви-
ватися громади можуть лише тоді, 
коли ОТГ будуть залучати інвес-
тиції, зокрема у бізнес.

– На засіданні комісії депутати 
вирішили 5% коштів фонду регіо-
нального розвитку, а це приблизно 
10 мільйонів гривень, спрямувати 
на підтримку і впровадження ін-
вестиційних проектів, – розповів 
Михайло Імберовський. – Був шо-
кований, коли на нараді в Мінре-
гіонбуді озвучили, що в Україні з 
ДФРР не профінансовано жодного 
інвестиційного проекту. 

Депутат закликав голів ново-
створених громад максимально 
працювати над тим, аби землі, лі-
сові угіддя та інші природні ресур-
си передавати у власність громади 
та раціонально використовувати їх 
на благо людей. Додає: усі важливі 
питання варто виносити на гро-
мадські обговорення, щоб люди 
чули різні точки зору на одну і ту 
ж проблему, зіставляли їх та спіль-
но знаходили правильні рішення.

– Пропоную народним обран-
цям внести зміни до Конституції, 
щоб завершити це двовладдя, яке 
панує в державі, та наділити органи 
місцевого самоврядування можли-
вістю здійснювати політику на міс-
цях, ліквідувати чи реорганізувати 
в префектури райдержадміністра-
ції, – резюмував Михайло Імбе-
ровський. – Тоді Україна отримає 
можливість стрибка в соціально-
економічному розвитку.

Світлана ЧУНЬ,
Луцьк

«Адміністративно-територіальна реформа – одна з ключових, 
її варто було реалізувати в Україні», – переконаний депутат

ВАЖЛИВА ДАТА

ІВАНИЧІ ВІДСВЯТКУВАЛИ ПЕРШУ 
РІЧНИЦЮ СТВОРЕННЯ ОТГ
28 червня жителі 
Іваничівської 
громади відзначили 
першу річницю 
створення ОТГ. 
Святкування 
відбулося за 
підтримки Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки 
разом» та депутатів-
укропівців.

Цьогорічний захід запам’ятається 
іваничівцям надовго. У цьому переко-
нані не лише організатори, а й жителі 
громади. Спортивні змагання, ярмарок, 
конкурси, різноманітні веселощі для ді-
тей, виступ духового оркестру та свят-
ковий концерт за участю відомих гур-
тів – лише незначна частина розваг, бо ж 
і святкувати є що.

Нагадаємо, Іваничівська ОТГ утво-
рилася 29 жовтня 2017 року, до її скла-
ду увійшли Іваничівська, Мишівська та 
Сос нинська сільські ради.

Селищний голова Федір Войтюк роз-
повів, що утворенню єдиної громади пе-
редував надзвичайно довгий та непрос-
тий шлях.

– Нині, коли з дня ухвалення Івани-
чівською районною радою рішення про 
утворення ОТГ минув уже рік, ми бачи-
мо реальні зміни в нашій громаді, – каже 
укропівець. – Однак усім нам довелося 
подолати надзвичайно довгий і дуже не-
простий шлях перед об’єднанням в єди-
ну громаду. Близько семи місяців трива-
ли обговорення, зустрічі з людьми, адже 
всі розуміли, що вирішується надзви-
чайно важливе для громади питання.

За словами очільника ОТГ, перший 
рік видався непростим, але результатив-
ним, а тому річницю вирішили зустріти 
як ніколи гучно.

– Звісно, святкування досить дороге, 
але такі заходи вкрай потрібні громаді. 

Важливо й те, що наодинці ні в роботі, ні в 
святкуванні громада не залишається, адже 
левову частину витрат узяв на себе Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом», – розповів 
голова Іваничівської ОТГ Федір Войтюк.

Не залишили без уваги іваничівські 
святкування і депутати із сусідніх ОТГ, 
які не лише прибули на свято, а й допо-
могли з організацією дійства. 

– За підтримки Фонду Ігоря Пали-
ці «Тільки разом» під час святкування 
провели конкурси, нагородили найак-
тивніших жителів громади та учасників 
спортивних змагань. Також за сприяння 
Фонду на святкування приїхали музичні 
гурти, –  каже голова Іваничівського осе-
редку політичної партії «УКРОП»,  депу-
тат районної ради Сергій Недбайло.

– Ми, депутати-укропівці, вважаємо, 
що єдиною силою працювати легше, а 
тому радо відгукнулися на запрошення 
долучитися до святкування річниці утво-
рення Іваничівської громади. Уже тради-
ційно Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 
підтримує починання тих громад, що 
готові працювати задля розвитку та про-
цвітання. За неповний рік повноцінного 
функціонування іваничівська громада 
продемонструвала неабиякі результати, 
а тому для святкування справді багато 
причин, – наголосив депутат Павлівської 
ОТГ від УКРОПу Назарій Недбайло.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Іваничівський район

До святкування Дня громади долучилися депутати-укропівці

СВЯТО

У ЛУЦЬКОМУ ПЕДКОЛЕДЖІ 
ВІДСВЯТКУВАЛИ ВИПУСКНИЙ 
Понад 450 випускників Луцького 
педагогічного коледжу стали 
дипломованими бакалаврами, молодшими 
спеціалістами педагогічної ниви. 

Зала Палацу учнівської молоді Луцька не 
могла вмістити всіх охочих долучитися до 
святкового дійства. Привітав випускників із 
останнім дзвоником, успішним завершенням 
навчання й отриманням дипломів радник 
голови Волинської обласної ради, керівник 
фракції «УКРОП» Вячеслав Рубльов.

– Щороку Луцький педколедж навчає по-
над півтори тисячі молодих людей, – розповів 
керівник навчального закладу, кандидат педа-
гогічних наук, заслужений працівник освіти 
і науки Петро Бойчук. – Молодий колектив 
коледжу креативно, творчо і натхненно допо-
магає студентам оволодівати новими знання-
ми і вміннями. А здобувають ступені бакалав-
рів, молодших спеціалістів тут на базі 9 та 11 
класів. Допомагають їм у цьому кваліфіковані 
викладачі – більш як 40 кандидатів і докторів 
наук, зараз ще 30 навчається в аспірантурі. 
Якщо нема кадрів, то нічого не вийде. 

Майже 80% випускників коледжу впевнені 
у власному професійному майбутньому – зна-
ють свого роботодавця, або ж готові до по-
дальшого здобуття знань. Цьому, переконаний 
Петро Бойчук, допомагає ступенева освіта.

– Якби не педколедж, то у школі нікому 
було б працювати, – стверджує директор. – 
Після вищої освіти мало хто з випускників 
готовий бути вчителем.

Від депутатського корпусу обласної ради 
Вячеслав Рубльов подякував педагогічному 
колективу коледжу за професійність та відда-
ність, а випускникам побажав вдалих кроків у 
дорослому житті.

– Ніколи не зупиняйтеся, завжди впевне-
но йдіть уперед, – націлив молодих фахівців 
керівник обласного осередку партії УКРОП. 
– Навчання не завершується із отриманням 
диплома. Життя кидає постійні виклики, і 
тільки ви на них зможете відповісти. Вірю, 
що ви будете прославляти Волинь і Україну. 
Щиро вдячний педагогічному колективу, який 
сіє зерно знань і мудрості. Переконаний, воно 
проростатиме і даватиме щедрі плоди україн-
ського патріотизму, професіоналізму, що про-
славить нашу державу на цілий світ. Тільки 
разом рухаємося до нових звершень!

Світлана ЧУНЬ,
Луцьк

Вітати випускників прибув радник 
голови облради Вячеслав Рубльов

Більшість випускників упевнені в професійному майбутньому
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Відколи Ірина Констанкевич 
стала народним депутатом, 

то взяла за мету відвідати всі 
без винятку населені пункти 
23-го округу, аби особисто 
вислухати і знайти шляхи 
розв’язання проблем кожного 
свого виборця. 

Нещодавно вона побувала на 
Камінь-Каширщині. Зокрема, ро-
бочий маршрут пролягав селами 
Боровне, Житнівка та Стобихва, де 
нардеп також поспілкувалася з се-
лянами на тему шкільної і медичної 
реформ, що їх нині впроваджують 
у країні. Під час зустрічей обгово-
рювали й такі важливі питання, 
як стан доріг, мобільного зв’язку, 
транспортного сполучення, пенсій-
ного забезпечення. 

БОРОВНЕ
Візит у село розпочався з осо-

бистого прийому народного де-
путата від УКРОПу Ірини Кон-
станкевич. Найбільше звернень 
стосувалося медичного забезпе-
чення, оплати дорогого лікуван-
ня, бюрократичної тяганини щодо 
чергового підтвердження групи 
інвалідності. На основі озвучених 
проблем народний депутат скерує 
усі потрібні запити та звернення. 

Спілкування з громадами сіл 
Боровне, Житнівка та Надрічне 
Ірина Мирославівна продовжила у 
приміщенні старенького клубу. 

На початку зустрічі парламен-
тар прозвітувала перед громадою 
про зроблену роботу, а всі разом 
окреслили плани на майбутнє.

Зокрема, детальніше зупини-
лися на питанні впровадження но-
вого державного стандарту «Нова 
українська школа». 

З 1 вересня 13 боровненських 
першокласників мають вчитися по-
новому. 

Загалом, на реалізацію такого 
нововведення з держбюджету пе-
редбачено цільову субвенцію в роз-
мірі 1,38 млрд грн.

Як освітянка, заступник голови 
парламентського комітету з питань 
освіти і науки Ірина Констанкевич 
підтримує такі зміни, вважаючи їх 
правильними та потрібними. Од-

нак побоюється, що зазначеної 
суми недостатньо, аби належно реа-
лізувати проект. Ірина Мирославів-
на пояснює, що лише на Волині на-
вчатися за новим форматом мають 
понад 800 початкових класів. 

– Чимало витрат фактично 
ляже на місцеві бюджети, гроші 
на які ще потрібно десь знайти. Чи 
впораються вони з таким тягарем? 
Якщо реально оцінити фінансову 
спроможність більшості районів 
області, потрохи беруть сумніви, – 
каже нардеп.

Ось чому, відвідуючи чергове 
волинське село, Ірина Констанке-
вич не втомлюється щораз запи-
тувати педагогів про те, як впрова-
джують проект, чи виділено кошти 
на придбання меблів, комп’ютерної 
техніки, підручників, дидактичних 
матеріалів. За словами директора 
боровненської школи Марії Оста-
пук, ситуація має доволі оптиміс-
тичний вигляд, бо керівництво ра-
йонного відділу освіти обіцяє, що 
проблем із забезпеченням не буде. 
Однак наразі ні підручників, ні ме-
блів, ні комп’ютерної техніки для 
облаштування перших класів за 
новими вимогами ще немає. Батьки 
самотужки почали робити ремонт. 

Зауважимо, що на закупівлю 
дидактичних матеріалів для школи 
села Боровне передбачено 17177 грн 
державних коштів, на придбання 

меблів (парт) – 12980 грн, ком-
п’ютера – 8640 грн. 

Додамо, що за зверненням Іри-
ни Констанкевич було виділено дер-
жавні кошти з фонду соцеконому на 
заміну дерев’яних вікон у класних 
кімнатах корпусу №2 цієї школи. 

Під час обговорення проблем-
них питань громади не оминули 
й тему медицини. Боровненський 
сільський голова Михайло Оліфер-
чук звернувся до народного депута-
та з проханням допомогти у прове-
денні капітального ремонту ФАПу, 
залучивши на це кошти з держбю-
джету. Ірина Констанкевич пообіця-
ла підготувати подання до Кабінету 
Міністрів, включивши цей об’єкт у 
фінасування з фонду соцеконому. 

Молодь же скаржилася на жах-
ливий мобільний зв’язок у селі, 
постійні перебої в мережі. З цього 
приводу нардеп також скерує від-
повідне звернення. 

ЖИТНІВКА
У сусідньому селі Житнів-

ка – школа нова та сучасна, адже їй 
лише три роки. Проте проблеми є 
і тут. Зокрема, за словами директо-
ра навчального закладу Валентини 
Приходько, в кабінеті хімії бракує 
реактивів для проведення дослідів, 
спеціального обладнання. Анало-
гічна ситуація і в кабінетах фізи-
ки, біології. Поки тут також нічого 
немає для впровадження «Нової 
української школи». 

– Сподіваюся, забезпечення бу-
де. У поточному навчальному році 
ми готуємося прийняти 22 першач-
ки, – каже Валентина Приходько.

Тут також підняли медичну тему. 
Ірина Констанкевич зауважила, що 
медична реформа, яку сьогодні за-
початкував уряд, більшою мірою 
ефективна для міських жителів. 

 – Як усе відбуватиметься на 
селі, яку реально доступну, якісну 
медичну послугу отримають ма-
лозабезпечені селяни – для мене 
велике питання. На нього не дає 
відповіді й Міністерство охорони 
здоров’я. Там кажуть, що з часом 
питання розв’яжуть. Але насправ-

ді до того моменту дехто може й не 
дожити... Адже коли ми не будемо 
дбати про якісне надання елемен-
тарних медичних послуг, то згодом 
можемо просто лишити пустку в 
наших селах, адже люди виїжджа-
тимуть або помиратимуть, – вва-
жає нардеп.

Окрім того, у селах інколи до-
водиться значно довше очікувати 
на приїзд швидких, а дістатися з 
віддаленого населеного пункту до 
найближчої райлікарні украй важ-
ко розбитими дорогами. 

Як розповіла Ірина Констан-
кевич, за її ініціативою рік тому в 
Ківерцівському районі почала пра-
цювати програма «Здоров’я – кож-
ному мешканцю села». Зокрема, 
бригади лікарів (терапевти, гінеко-
логи, офтальмологи тощо) на базі 
місцевих ФАПів проводять кон-
сультативні та діагностичні прийо-
ми громадян. 

Лише за рік в цьому районі до-
помогу отримали майже дві тисячі 
людей. 

До речі, таку ж ініціативу за-
плановано впровадити і в Камінь-
Каширському районі. Перший при-
йом лікарів – уже за кілька тижнів. 

– Це реальна конкретна допо-
мога, особливо в час, коли у нас так 
багато людей поважного віку, які за 
свої пенсії не можуть собі дозволи-
ти елементарного медичного огля-
ду, – каже народний депутат. 

СТОБИХВА
Невеличке, з населенням у три 

десятки душ, село Стобихва вра-
жає унікальною природою, автен-
тичними поліськими хатинками та 
щирими людьми. 

Тут усе дихає добром і затиш-
ком, можливо, тому, що в одній із 
сільських осель, що довгі роки ви-
конує роль домового храму, збері-
гається чудотворна ікона Святого 
Миколая. А може, причина в ці-
лющих, освячених водах місцевого 
джерела. Потрапивши в цей ма-
ленький рай на землі, розумієш: ось 
де Божа благодать. Хоча самі жителі 
Стобихви своє життя не вважають 

райським. Доводиться миритися з 
ляскотом від вибухів авіабомб на 
поворському полігоні, що розташо-
ваний неподалік. Рейсовий автобус 
курсує сюди надзвичайно рідко. А 
народного депутата селяни взагалі 
побачили вперше. 

Нещодавно в селі встановили 
пам’ятний знак загиблим у Другій 
світовій війні стобихвівцям. Від-
дали шану полеглим і гості. Разом з 
великообзирським сільським голо-
вою Василем Смолярчуком і жите-
лями села Ірина Мирославівна ви-
садила при вході до меморіального 
місця туї та квіти. 

Потому була довга розмова з се-
лянами, під час якої вони ділилися з 
нардепом всім наболілим. Єдина мо-
лода багатодітна сім’я Мартинюків 
просила допомогти з оформленням 
паспорта. Скаржилися люди, що не-
має нормального автобусного спо-
лучення. А ще бідкалися про відсут-
ність будь-яких прав на рідну землю, 
адже майже вся вона належить вій-
ськовому відомству. Останні чотири 
роки триває судова тяганина. Тому 
селяни побоюються, щоб їх в один 
момент не виселили звідсіля, як це 
було не раз у минулому. 

Найбільше переймається через 
можливість розвитку такої ситуації 
місцева жителька, колишній медик 
Олена Макарук. Зі сльозами на очах 
вона пригадує, як дитиною тяжко 
працювала, аби заробити кусень 
хліба, скільки довелося пережити 
горя і страждань. 

На згадку Ірина Мирославів-
на подарувала жінці книги, а вона 
вручила депутату власноруч на-
писані вірші. Не минулося й без 
спільного фото на згадку. Потому, 
випивши джерельної водиці та по-
молившись Богу, всі з чистими сер-
цями вирушили по домівках. Щиро 
віритимемо, що з роками Стобихва 
розвиватиметься і повнитиметься 
дитячим сміхом, лиш треба їй допо-
могти, підтримати гуртом, не дати 
канути в забуття. 

Олександр ПРИЙМАК,
Камінь-Каширський район 

БЮДЖЕТНИЙ КОМІТЕТ ПІДТРИМАВ 
ЗВЕРНЕННЯ ІРИНИ КОНСТАНКЕВИЧ 

НА ЧАСІ

У червні на Волині відбулося виїзне засідання 
бюджетного комітету Верховної Ради України. 
Народний депутат від УКРОПу Ірина Констанкевич 
зосередила увагу присутніх на важливих питаннях, 
зокрема, на фінансуванні ремонту дороги Р-14 
(Луцьк-Дольськ), яка сполучає Волинь з Білоруссю, 
потребі добудови та виділення коштів на добудову 
шкіл у селах Башлики (Ківерцівський район) і 
Стобихівка (Камінь-Каширський район), а також на 
забезпеченні фінансування відзначення 150-річчя 
від дня народження Лесі Українки.

З цього приводу нардеп підготу-
вала відповідні звернення.

На нещодавньому засіданні пар-
ламентського бюджетного комітету 
майже одноголосно ухвалили рі-
шення про рекомендацію Кабінету 
Міністрів України щодо розгляду 
можливостей підтримки фінансу-
вання актуальних для Волині питань. 
Зокрема, на будівництво школи в 
селі Башлики передбачено виділити 
8 млн грн, на зведення школи в селі 

Стобихівка – 2 млн грн, на підготовку 
до відзначення 150-річчя з дня наро-
дження Лесі Українки – 5 млн грн.

Також рішенням бюджетного 
комітету заплановано підтримати і 
здійснення проектно-вишукувальних 
робіт з капітального ремонту до-
роги Р-14 Луцьк-Ківерці-Маневичі-
Любешів-Дольськ.

Петро РОЙКО,
Камінь-Каширський, 

Ківерцівський райони 

Громада села Боровне обговорила 
з народним депутатом наболіле

У школі села Житнівка Громада села Стобихва разом з Іриною Констанкевич
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Фільм «Між небом і землею» www.volynnews.com
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СУБОТА 14 липня

П’ЯТНИЦЯ 13 липня
06.30 Д/ц «Неповторна 

природа»
07.25, 08.00, 09.00, 13.00, 

15.00, 21.00 Новини
07.30 Д/ц «Двоколісні 

хроніки»
07.45 Д/ц «Шукачі чудес»
08.05, 12.25, 16.15 Д/ц 

«Смаки Культур»
09.05, 22.50 Д/ц «Гордість 

світу»
09.30, 14.20, 15.10, 20.20, 

22.45, 23.45, 02.00 Погода
09.35 М/с «Гон»
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00, 05.30 Д/ц 

«Незвичайні культури»
12.00 Енеїда
13.10 :РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак 

українською
13.55 Схеми
14.30 :Радіо. День
15.30 Країна на смак
16.45, 04.30 Фольк-music
18.00 Інформаційна година
19.00 Букоголіки
19.25 Д/с «1000 днів для 

планети»
20.30 Перша шпальта
21.25 Новини. Спорт
21.40 Сильна доля
23.50 Як дивитися кіно
01.10 52 вікенди
01.30 Роздягалка
02.05 Складна розмова
02.30 До справи

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.25 Зона ночі

03.55 Абзац

05.40 Т/с «Кобра»

07.39, 08.49 Kids Time

07.40 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

08.50 М/с «Кухня»

11.00 Заробітчани

19.00 Європа за копійки

22.10 Х/ф «Метро»

00.30 Т/с «Клініка»

02.20 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 Х/ф «Торкнутися 

неба»

08.55 Х/ф «Навчаю грі на 

гітарі»

12.40 Х/ф «Поділись 

щастям своїм»

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.05 Х/ф «Провідниця»

20.05 Х/ф «Найчарівніша 

та найпривабливіша»

22.45 Давай поговоримо 

про секс 16+

СТБ
07.40 «TiBi Абетка»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 Т/с «Дикий ангел»
09.10 «Орел і Решка. 

Шопінг»
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. Навколосвітня 
подорож»

22.00 «Бєдняков+1»
22.50 «Вірю не Вірю»
01.00 «Вечірній квартал»
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, 03.00 
Сьогодні

09.30, 05.30 Зірковий шлях
10.50 Т/с «Криве дзеркало 

душі»
14.30, 15.30 Т/с «Моє нове 

життя»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00, 00.00 Т/с «Забудь і 

пригадай»
23.20 Слідами
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
03.50 Реальна містика

УКРАЇНА
07.20, 14.00 Правда життя
08.20 Диво з острова Борнео
09.20 Таємнича Латинська 

Америка
10.20 Місця сили
11.10 Підроблена історія
12.00 Брама часу
13.00 Скептик
15.00, 23.40 Смертельний 

двобій
16.00, 21.40 Річкові монстри
16.50 Сироти дикої природи
17.50 За межами Землі
18.40 Їжа богів
20.40, 00.40 Речовий 

доказ
22.40 Чужинці всередині 

нас
02.20 Бандитський Київ

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.40, 12.20 «Одруження 

наосліп»
13.40, 15.10 «Міняю 

жінку»
17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»
19.20 «Секретні 

матеріали»
20.15, 22.10 «Ліга сміху»
00.00, 04.45 «Ігри 

приколів»
01.00 «Вечірній Київ»

05.55 «Мультфільм»
06.10, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.15, 12.25 Т/с «Спокуса»
12.40 Х/ф «Не журися!»
14.40, 14.50, 16.40, 01.40, 

02.25 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
23.50 Х/ф 

«Стамбульський 
транзит»

03.50 «Код доступу»
04.15 Д/п «Лайма – 

латиською «щастя»
04.55 «Україна вражає»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 02.50 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Інсайдер
11.10 Стоп-5
12.10, 13.25 Х/ф «Січнева 

людина»
14.50, 16.20 Х/ф «З життя 

таємних агентів»
17.15, 21.35 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
17.25 Т/с «Менталіст»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
01.20 Т/с «Невиправні»
03.00 Т/с «Морська 

поліція. Новий Орлеан»
04.05 Т/с «Винищувачі»

ICTV

06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Везунчик»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенічкіним

13.00 Т/с «Кандидат»
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 М/ф «Містер Пібоді 

та Шерман»
22.45 Х/ф «Дуже 

страшне кіно»
00.30 Т/с «Помста»
01.30 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 Світло
15.45 Wise Cow (100 років 

літератури)
16.08 Д/с «Неповторна 

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
17.10 «Схеми»
17.36 «Розсекречена історія»
18.31 Д/с «Смаки культур»
19.46 Д/с «Неповторна 

природа»
20.12 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

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 «Пригоди 

Спанкі в кемпінгу»
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 «За службовими 

обов’язками»
13.00, 15.00 Глобал 3000
13.30 Запитай у депутата

АВЕРС 15.30 Уроки тітоньки Сови
15.35 М/с «Пригоди 

Спанкі в цирку»
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 Т/ц «Фіалка терору»
05.00 Обережно, діти!
05.30 ФІЗ КУЛЬТ УРА!

06.00 Мультфільми
08.00, 03.05 «Облом.UA.»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.10 «Загублений 

світ»
13.00 Х/ф «Ділянка 

лейтенанта Качури. 

2+2 Фільм 1. Ілюзія 
полювання»

19.25 Х/ф «Висота»
21.10 Х/ф «Блекджек»
23.05 «Змішані 

єдиноборства. UFC. 
Найкращі бої Ромеро та 
Рокхольда»

01.25 «Нове Шалене відео 
по-українськи»

НТН

05.15, 03.50 «Правда 
життя. Професії»

06.55 Х/ф «Випадковий 
запис»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.05 Х/ф «Тихе 

слідство»
10.30 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.50 «Свідок»
12.50 «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, 23.50 Т/с «Кулагін та 

партнери»
03.20 «Випадковий 

свідок»
04.20 Х/ф «Спрага»

06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30 Д/ц «Неповторна 

природа»
07.25, 08.00, 09.00, 21.00, 

23.30, 03.00 Новини
07.30 Д/с «Дешевий 

відпочинок»
08.05 Енеїда
09.05 Д/ц «Смаки Культур»
09.30, 13.50, 16.10, 22.40, 

23.20, 03.25 Погода
09.35 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.05 Сильна доля
11.00 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»
12.00 Х/ф «Незаймана 

королева»
14.00 Телепродаж
14.20 Д/ц «Фестивалі 

планети»
15.20 Д/ц «Зустріч Лувру 

та Забороненого міста»
16.20 Д/ц «Незвичайні 

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

міста світу»
21.25 Вечірнє шоу
22.05 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 
терція»

22.50 Д/ц «Спільноти 
тварин»

23.50 Д/ц «Гордість світу»
00.15 Д/ц «Незвідані шляхи»
01.10 Д/ф «Наївне 

малярство Михайла 
Онацька»

02.10 Д/ц «Смачні історії»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.00 Зона ночі

05.59, 07.59 Kids Time

06.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»

08.00 Т/с «Кобра»

10.10 Хто зверху? 12+

19.00 Х/ф «Кілери»

21.00 Х/ф «Завжди кажи 

«Так»

23.00 Х/ф «Чоловіки за 

роботою»

НОВИЙ КАНАЛ
08.10 Караоке на Майдані

09.10 Все буде смачно!

10.10 Х/ф «Торкнутися 

неба»

12.05 Х/ф «Провідниця»

17.10 Х/ф «Найчарівніша 

та найпривабливіша»

19.00 Х/ф «Було у батька 

два сини»

22.50 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

СТБ
07.40 «TiBi Абетка»

07.50 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 «Орел і Решка. 

Шопінг»

11.00 «Ух ти show»

11.35 «Ух ти show 2»

12.00 М/ф «Кунг-фу 

Кролик»

13.50 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»

00.00 Х/ф «ТайМЕР»

01.50 «Бєдняков+1»

02.30 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 02.30 

Сьогодні

07.15, 04.40 Зірковий шлях

08.00 Т/с «Забудь і 

пригадай»

13.30, 15.20 Т/с «Зовсім 

інше життя»

17.45, 19.40 Т/с «Чоловік 

на годину»

22.10 Т/с «Якби я була 

цариця»

02.00 Телемагазин

03.10 Реальна містика

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ

08.20 Містична Україна

10.10 Смертельний двобій

11.50, 21.00 У пошуках 

інновацій

14.20 Дивовижна Індія

16.20 Річкові монстри

18.20 Прихована 

реальність

00.00 За межами Землі

00.40 Скептик

МЕГА

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

Вихідний»
10.05 «Життя без обману»
11.30 «Світське життя »
13.10 «Концерт 

О.Пономарьова «Я 
люблю тебе...»

14.30 «Ліга сміху»
16.35, 21.15 «Вечірній 

квартал »
18.30, 05.30 «Розсміши 

коміка»
20.15 «Українські сенсації»
23.15 «Світське життя 

2018»
00.15, 01.55 «Вечірній 

Київ»

1+1

07.30 Х/ф «На золотому 
Ґанку сиділи»

09.00 Х/ф «Солдат Іван 
Бровкін»

11.00 Х/ф «Іван Бровкін 
на цілині»

13.00 Х/ф «Весілля в 
Малинівці»

14.50 Х/ф «Півзахисник»
16.50 «Чемпіонат світу з 

футболу FIFA 2018» матч 
за 3-тє місце

19.00 «Велика Гра»
20.00, 02.45 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Джентльмени 

удачі»
22.20 Х/ф «Ідеальне 

вбивство»
00.20 Х/ф «В Париж!»
03.15 «Код доступу»
03.40 Д/п «Вахтанг 

Кікабідзе: таємниці 
тбіліського хулігана»

ІНТЕР

05.00, 04.50 Скарб нації
05.10, 04.55 Еврика!
05.15, 12.45 Факти
05.35 Стоп-5
07.30 Я зняв!
09.30 Дизель-шоу 12+
10.55, 11.45 Особливості 

національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
16.40 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Еон Флакс»
21.55 Х/ф «Електра»
23.50 Х/ф «Судна ніч»
01.30 Т/с «Морська 

поліція. Новий Орлеан»
02.10 Т/с «Винищувачі»
02.55 Провокатор

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф «Енчантімалс: 

Рідний дім»
12.15 Х/ф «Три пера»
13.30 Чотири весілля
14.30 Т/с «Кандидат»
16.30 Танька і Володька
18.30 Казки У
20.00, 22.30 Країна У
21.00 Одного разу під 

Полтавою
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 Фольк – musik

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, 23.00 

Євромакс
11.00 Мультфільми
12.30 Відкрита влада. 

МІСТО
14.00 Т/с «Пані покоївка»
17.00 Все про спорт

АВЕРС 17.45 Добрий сад
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 Т/с «За службовими 

обов’язками»
23.30 На Часі 18.00. 

Повтор
00.30 КультУра!
01.00 Джем
02.00 На Часі 21.00. 

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

06.00 Мультфільми
08.10 «102. Поліція»
09.00 «Зброя»
10.45 «Загублений світ»
16.50 Х/ф «Блекджек»
18.45 Х/ф «Бойові свині»

2+2 20.15 Х/ф «Хороший, 
поганий, мертвий»

22.00 Х/ф «Придорожній 
заклад 2: Останній 
виклик»

23.45 «Нове Шалене відео 
по-українськи»

03.05 «Облом.UA.»

НТН

05.35 Х/ф «Розвідники»
07.00 Х/ф «Через Гобі та 

Хінган»
10.10 Х/ф «Це було в 

розвідці»
11.50 «Свідок. Агенти»
12.25, 03.25 «Речовий 

доказ»
15.40 «Склад злочину»
17.10 «Круті 90-е»
19.00, 02.30 «Свідок»
19.30 Х/ф «Міцний 

горішок»
21.15 Х/ф «Високий 

блондин у чорному 
черевику»

23.00 Х/ф «Війна»
00.50 «Таємниці 

кримінального світу»
03.00 «Випадковий 

свідок»
04.30 «Легенди 

бандитської Одеси»

ЛУЧАНКА – НА 
СТОРІНКАХ VOGUE

Модель з Луцька Вікторія 
Вікторенкова вкотре засвітилася 

на сторінках відомого глянцевого 
журналу Vogue. Дівчина знялася для 
лукбука, який, окрім Vogue, потрапив 
і в інші відомі видання світу, пише 
«Таблоїд Волині». 

Колекція брен-
да Cinq á Sept Resort 
2019 вражає різно-
маніттям тканин та 
кольорів. Вікторія чу-
дово продемонстру-
вала різний одяг – від 
жакетів до оксамито-
вих суконь.

Дівчині 20 років. 
Вона  уже встигла 
попрацювати модел-
лю в Мілані та в най-
кращому  модельно-
му агентстві Лівану. 
В Україні Вікторію 
представляє Агент-
ство MZM Models. 

знай наших

w
ikipedia.org

Фільм «Дуже страшне кіно»

22:45

ЗА КУПІВЛЮ 
ФАЛЬШИВОК НА 
ПЛЯЖІ – ШТРАФ 

В Італії можуть штрафувати людей 
на майже €7 тис., якщо вони 

придбають підроблені дизайнерські 
речі у продавців на пляжі. Штрафи 
ввели для відпочивальників Рима та 
Сардинії. Зокрема, варто утриматися 
від купівлі окулярів, годинників та 
бейсболок, пише Daily Mail.

Такі продавці ухиляються від сплати 
податків та пропонують неякісні товари, 
тому це завдає збитків економіці країни та 
самим брендам. 

Також у країні 
ввели штрафи для по-
стачальників та про-
давців підробок – від 
€2,5 до €15,5 тис. Згід-
но з законом, також 
можуть штрафувати і 
туристів, що платять 
неавторизованим пра-
цівникам на пляжах за 
масажі й татуювання.

на поміч брендам

Фільм «Завжди кажи «Так»

21:00

kino-na-xati.com

vogue.ru

zazerkaliya.livejournal.com
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Якщо людина щиро кається в гріхах, вона може повернутися в той час, який був найщасливішим 
для неї, і лишитися там назавжди. Можливо, це і є рай. Фільм «Зелена миля»
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ФУТБОЛ 1

ПН 9 липня ВТ 10 липня СР 11 липня ЧТ 12 липня ПТ 13 липня СБ 14 липня НД 15 липня
06.00, 08.00, 10.00, 12.05, 15.30, 
17.45, 20.05, 22.30 Топ-матч 
06.10 Олександрія – Динамо 
08.10 Реал – АПОЕЛ. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 10.15 Борнмут 
– Саутгемптон. Чемпіонат Англії 
12.20 Шахтар – Ман Сіті. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 14.10 Огляд 
матчів 1/4 фіналу. Барселона/
Рома. Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра 14.50 Огляд матчів 
1/4 фіналу. Ліверпуль/Ман Сіті. 
Ліга Чемпіонів УЄФА. Прем’єра 
15.55 Рієка – Олімпіакос. 
Плей-оф. Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра 18.15 Сталь – Олек-
сандрія 20.35 Рома – Барсело-
на. 1/4 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 22.45 Шахтар – Вітесс. 
Контрольна гра 00.35 Аталанта 
– Евертон. Ліга Європи УЄФА 
02.20 Вотфорд – Челсі. Чемпіо-
нат Англії 

06.00, 08.00, 12.05, 14.10, 
15.30, 17.45, 20.05 Топ-матч 
06.10 Шахтар – Чорноморець 
08.10 Боруссія (Д) – Реал. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS 10.15 
Шахтар – Вітесс. Контрольна 
гра 12.20 Базель – Ман Сіті. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
14.35 Огляд матчів. Ліга Європи 
УЄФА 15.55 Олімпіакос – 
Спортінг. Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра 18.15 Ворскла – 
Верес 20.35 Ліверпуль – Рома. 
1/2 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 22.45 Бернлі – Сток Сіті. 
Чемпіонат Англії 00.35 Ліон – 
Аталанта. Ліга Європи УЄФА 
02.20 Бешикташ – Баварія. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
04.10 Герта – Атлетік. Ліга 
Європи УЄФА 

06.00, 08.00, 12.05, 14.10, 
15.30, 17.45, 20.05 Топ-матч 
06.10, 18.15 Шахтар – Вітесс. 
Контрольна гра 08.10 Реал – 
Тоттенгем. Ліга Чемпіонів УЄФА 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.15 Вест Гем – Челсі. 
Чемпіонат Англії 12.20 Ман 
Сіті – Базель. 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 14.35 Огляд 
матчів. Ліга Європи УЄФА 15.55 
Ювентус – Олімпіакос. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 20.35 Рома 
– Ліверпуль. 1/2 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 22.45 Ньюкасл 
– Лестер. Чемпіонат Англії 
00.35 Евертон – Аталанта. Ліга 
Європи УЄФА 02.20 Ліверпуль 
– Тоттенгем. Чемпіонат Англії 
04.10 Естерсунд – Герта. Ліга 
Європи УЄФА 

06.00, 08.00, 12.05, 14.10, 
15.30, 17.45, 20.05 Топ-матч 
06.10 Зірка – Маріуполь 08.10 
Тоттенгем – Реал. Ліга Чемпі-
онів УЄФА 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.15 Ліверпуль 
– Евертон. Чемпіонат Англії 
12.20 Ліверпуль – Ман Сіті. 
1/4 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 14.35 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА 15.55 Барселона 
– Олімпіакос. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 18.15 Олександрія – Ма-
ріуполь 20.35 Шахтар – Наполі. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 22.45 
Шахтар – Бешикташ. Контроль-
на гра 00.35 Аталанта – Ліон. 
Ліга Європи УЄФА 02.20 ПСЖ 
– Андерлехт. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 04.10 Зоря – Герта. Ліга 
Європи УЄФА 

06.00, 08.00, 12.05, 14.10, 15.30, 
17.45 Топ-матч 06.10 Олімпік 
– Сталь 08.10 Реал – Боруссія 
(Д). Ліга Чемпіонів УЄФА 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 10.15 
Гаддерсфілд – Челсі. Чемпіонат 
Англії 12.20 Ман Сіті – Лівер-
пуль. 1/4 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 14.35 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА 15.55 Олімпіакос 
– Барселона. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 18.15 Ворскла – Чорно-
морець 20.05 Світ Прем’єр-Ліги 
20.35 Ман Сіті – Шахтар. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 22.45 Саутгемп-
тон – Арсенал. Чемпіонат Англії 
00.35 Боруссія (Д) – Аталанта. 
1/16 фіналу. Ліга Європи УЄФА 
02.20 Арсенал – Евертон. Чем-
піонат Англії 04.10 Герта – Зоря. 
Ліга Європи УЄФА 

06.00 Шахтар – Бешикташ. 
Контрольна гра 07.45, 17.45 
Світ Прем’єр-Ліги 08.15 Реал – 
ПСЖ. 1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.15 МЮ – Ман Сіті. 
Чемпіонат Англії 12.05, 14.10, 
15.30, 20.05 Топ-матч 12.20 
Спортніг – Стяуа. Плей-оф. Ліга 
Чемпіонів УЄФА. Прем’єра 
14.35 Огляд матчів. Ліга Європи 
УЄФА 15.55 Спортінг – Олім-
піакос. Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра 18.15 Шахтар – Зірка 
20.35 Феєнорд – Шахтар. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 22.45 Ман 
Сіті – Вест Гем. Чемпіонат Англії 
00.35 Аталанта – Боруссія (Д). 
1/16 фіналу. Ліга Європи УЄФА 
02.20 Севілья – Ліверпуль. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 04.10 Атлетік – 
Герта. Ліга Європи УЄФА 

06.00, 08.00, 12.05, 14.10, 15.30, 
17.45, 20.05 Топ-матч 06.10 Ма-
ріуполь – Олімпік 08.10 ПСЖ – 
Реал. 1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.15 Вест Гем – Арсенал. 
Чемпіонат Англії 12.20 Стяуа – 
Спортінг. Плей-оф. Ліга Чемпіо-
нів УЄФА. Прем’єра 14.35 Огляд 
матчів. Ліга Європи УЄФА 15.55 
Олімпіакос – Ювентус. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 18.15 Шахтар 
– Бешикташ. Контрольна гра 
20.35 Шахтар – Феєнорд. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 22.45 Свонсі 
– Ман Сіті. Чемпіонат Англії 
00.35 Марсель – Коньяспор. 
Ліга Європи УЄФА 02.20 Ман 
Сіті – Лестер. Чемпіонат Англії 
04.10 Герта – Естерсунд. Ліга 
Європи УЄФА 

НЕДІЛЯ 15 липня
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 16.25, 21.25 Д/ц 

«Неповторна природа»
07.25, 08.00, 09.00, 21.00, 

23.30, 03.00 Новини
07.30, 11.25 Д/с «Дешевий 

відпочинок»
08.05, 12.40 Енеїда
09.05 Д/ц «Смаки Культур»
09.30, 12.00, 19.50, 23.20, 

01.00, 03.25 Погода
09.40 Х/ф «Незаймана 

королева»
12.10 Перший на селі
13.35, 23.55 Д/ц «Китай-

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

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

міста світу»
22.15, 01.35 Букоголіки
22.45 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком 16+
00.15 Д/ц «Зустріч Лувру 

та Забороненого міста»
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
05.35 Д/ц «Пліч-о-пліч»

05.05, 12.45 Факти
05.30 Стоп-5
07.25 Т/с «Невиправні»
09.20 Т/с «Відділ 44»
12.15 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
13.00 Х/ф «Дикий, 

дикий Вест»
15.00 Х/ф «Електра»
16.55 Х/ф «Еон Флакс»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Еквілібріум»
22.50 Х/ф «Зелений 

шершень»
01.05 Х/ф «Судна ніч»
02.35 Т/с «Морська полі-

ція. Новий Орлеан»
03.20 Т/с «Винищувачі»
04.10 Провокатор

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
12.15 М/ф «Мавпи в 

космосі – 2: Удар у від-
повідь»

13.30 Чотири весілля
14.30 Т/с «Кандидат»
16.30, 19.45, 22.15 

Країна У
18.00 М/ф «Містер Пібоді 

та Шерман»
20.45 Одного разу під 

Полтавою
23.45 Х/ф «Дуже страш-

не кіно»
01.30 Теорія зради
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 Фольк – musik
16.40 Фольк – music. Діти
17.20 «Хто в домі хазяїн?»
17.46 Кіновол
18.06 Д/с «Неповторна 

природа»
18.32 Д/с «Таємниці під-

водного світу»
19.00 «Розсекречена 

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

шляхи»

05.45 ВусоЛапоХвіст
07.55 Планета земля
08.55 Все буде смачно!
09.55 Караоке на Майдані
10.55 Вагітна у 16 16+
12.00 Дочки-Матері
13.05 Хата на тата 12+

15.05 Х/ф «Було у бать-
ка два сини»

19.00 Слідство ведуть 
екстрасенси 16+

23.00 Я соромлюсь свого 
тіла 18+

07.40 «TiBi Абетка»

07.50 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 «Орел і Решка. 

Шопінг»

10.00 «Ух ти show 2»

10.35 М/ф «Кунг-фу 

Кролик»

12.15 «Орел і Решка. Пере-

завантаження»

00.15 «Вечірній квартал»

01.50 «Нічне життя»

06.00 Бандитська Одеса
08.20, 04.30 Містична 

Україна
10.10 Смертельний двобій
11.50, 21.00 У пошуках 

інновацій
14.20 Таємнича Латинська 

Америка
16.20 Річкові монстри
18.20 Прихована реаль-

ність
20.00 Запрограмовані долі
00.00 Чужинці всередині 

нас
00.50 Місця сили

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.10 «ТСН»
07.05, 04.15 «Українські 

сенсації»
08.00 «Сніданок. Ви-

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

ведмідь»
10.15, 11.20, 12.30 «Світ 

навиворіт – 8»
13.40 Х/ф «Артистка»
17.30, 21.00 Х/ф «Та-

нець метелика»
19.30, 05.00 «ТСН-

тиждень»
23.00 «Ліга сміху»
00.50 «Аргумент кiно»
01.30 «Світське життя»

06.25 Х/ф «Вусатий 
нянь»

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

Морський сезон»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
13.00 Х/ф «Приборкан-

ня норовливого»
14.50 Х/ф «Джентльме-

ни удачі»
16.40, 20.40 «Велика Гра»
17.30 «Чемпіонат світу 

з футболу FIFA 2018. 
Церемонія закриття»

17.50 «Чемпіонат світу 
з футболу FIFA 2018» 
Фінал

21.30 «Подробиці»
22.00 Х/ф «Візьми мене 

штурмом»
00.10 «Речдок»

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

03.00, 01.05 Зона ночі
05.10 Т/с «Кобра»
06.59, 08.19 Kids Time
07.00 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»
08.20 Х/ф «Копи на 

підхваті»
10.50 Х/ф «Метро»
13.00 Х/ф «Гроші ви-

рішують все»
15.00 Х/ф «Кілери»
17.00 Х/ф «Завжди 

кажи «Так»
19.00 Х/ф «Тупий та ще 

тупіший»
21.00 Х/ф «Тупий та ще 

тупіший 2»
23.10 Х/ф «Пустун»

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 Мультфільми
12.00, 20.15 Глобал 3000
12.30 Відкрита влада. 

ОБЛАСТЬ
14.00 Т/с «За службовими 

АВЕРС обов’язками»
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 «Барака»
23.30 На Часі 18.00. 

Повтор
00.00 Новини «На Часі». 

Підсумки тижня
00.30 КультУра!
01.00 Княжий 2018
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
02.30 Новини «На Часі». 

Підсумки тижня
03.00 Т/с «Справа Дойла»
04.30 ФІЗ КУЛЬТ УРА!

06.00 Мультфільми
08.00 «ДжеДАІ. Дай-

джест»
11.00 Т/с «Ментівські ві-

йни. Київ»
15.00 Х/ф «Бойові 

свині»
16.45 Х/ф «Мисливці за 

2+2 скарбами»
19.00 Х/ф «Висота»
20.45 Х/ф «Політ Фе-

нікса»
22.55 «Змішані єдинобор-

ства. UFC. Найкращі бої 
Ромеро та Рокхольда»

01.20 «Нове Шалене відео 
по-українськи»

03.00 «Облом.UA.»

НТН

05.45 Х/ф «Ефект Ро-
машкіна»

07.00 «Страх у твоєму 
домі»

10.40 Х/ф «Будинок, у 
якім я живу»

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

13.00 Х/ф «Висота»
14.45 Х/ф «Клятва 

кохання»
17.50 Х/ф «Високий 

блондин у чорному 
черевику»

19.30 Х/ф «Дівчина без 
адреси»

21.15 Х/ф «Сім старих і 
одна дівчина»

22.45 Х/ф «Перехрестя»
00.50 Х/ф «Війна»
02.35 «Речовий доказ»

МОНАТИК ТА ДОРОФЕЄВА 
ЗАПИСАЛИ ПІСНЮ 

Співак з Луцька Дмитро Moнатик та 
учасниця гурту «Время и Стекло» 

Надія Дорофеєва записали пісню 
«Глубоко». Кліп артисти відзняли 
на узбережжі Франції. Автор пісні – 
Monatik. 

«Ідея виникла ще на зніманнях теле-
передачі «Танці з зірками». Я звик співати 
сам, вона – у парі. Але цей експеримент 
був вдалим. Усі ми отримали величезну на-
солоду від процесу», – каже співак.

Надя Дорофеєва зізналася, що дуже 
зраділа, коли Monatik запропонував їй пра-
цювати разом. 

«Глибоко в душі я завжди знала, що наш 
дует – це питання часу. «Глубоко» – особли-
ва пісня, яка зачепила мене з першої секун-
ди. Вона таємнича, сексуальна та небезпеч-
на», – каже співачка.

музика

Фільм «Пустун»

23:10

5tv5.ru

06.30 Сьогодні
07.10 Зірковий шлях
08.00 Т/с «Забудь і при-

гадай»
13.25 Т/с «Чоловік на 

годину»
17.00, 19.40 Т/с «Даша»
19.00 Події
21.45 Т/с «Зовсім інше 

життя»
01.30 Телемагазин
02.00 Х/ф «Таємниця в 

їхніх очах»
03.50 Т/с «CSI. Місце зло-

чину»
05.20 Реальна містика

ukr.m
edia
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ЯК ВИХОВАТИ ВПЕВНЕНУ 
В СОБІ ДИТИНУ

батьки і діти фітотерапія

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, запірну 
арматуру і автоматику, газові лічильники й 
регулятори тиску. 050-736-93-28.

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

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

 Продаж та доставка будматеріалів у 
Луцьку: цегла червона (рядова), пісок, ще-
бінь (різних фракцій), відсів (граніт, ба-

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

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

 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

 Візьму дівчину на підселення в двокім-
натну квартиру. Район 40-го кварталу. 
063-462-65-67.

 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).

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.

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

АВТО

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

 Продам запчастини до Т-40, Т-25, МТЗ, 
НШ-100, колінвал, стартери, 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.

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. Любомль, 
вул. 1 Травня (3 кімн., є літня кухня, гараж, 
хлів, льох, земельна ділянка 13 соток). Ціна 
договірна. 093-008-03-92, 099-555-94-92.

 Продам землю під забудову: с. 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.

 На харчове та кондитерське виробни-
цтво потрібні працівники (жінки) для ро-
боти на устаткуванні (з/п від 6 тис. грн за 
15 змін), інженер-механік, водій катего-
рій В, С, змінний слюсар-механік. Навчає-
мо, працевлаш товуємо. 067-382-28-96 (з 
10:00 до 17:00).

 Робота в Польщі, Німеччині: будів. спеці-
альності; різноробочі на склади, фаб рики; 
зварювальники, слюсарі, столяри. Висо-

Впевненість у 
власних силах – це 
один із найкращих 

подарунків, який батьки 
можуть зробити своїй 
дитині, пише Мізки.com.

Карл Пікарт – психолог та ав-
тор 15 книг для батьків. Фахівець 
вважає, що дитина, яка не відчу-
ває довіри з боку батьків, неохоче 
пробуватиме щось нове. Адже бо-
ятиметься невдач та ризику розча-
рувати інших. У результаті це може 
негативно вплинути на її подальше 
життя. Тому робота батьків полягає 
в заохочуванні дитини та підтримці, 
оскільки їй доводиться розв’язувати 
складні завдання.

1. Цінуйте зусилля дитини, 
незважаючи на те, досягла вона 
успіху чи ні.

Коли ви дорослішаєте, то важ-
ливим є сам процес, а не пункт при-
значення. Тому, як радить Карл Пі-
карт, заб’є ваша дитина гол у ворота 
противника чи м’яч викотиться поза 
межі поля, аплодуйте їй, показуючи 
своє захоплення. Діти ніколи не ма-
ють ніяковіти через спробу щось 
зробити.

2. Заохочуйте дитину до прак-
тикування чогось нового. 

Але старайтеся не тиснути на 
неї. За словами геніальної піаністки 
Harmony Shu, вона почала грати, 
коли їй було три роки. Однак по-
стійні заняття давали впевненість у 
тому, що з часом в неї все виходити-
ме набагато краще.

3. Дозвольте дитині самостій-
но залагоджувати проблеми.

Якщо ви самі виконуєте всю 
важку роботу за свою дитину, в неї 
ніколи не розвинуться здібності та 
не з’явиться впевненість, що вона 
може розв’язувати проблеми само-
стійно. Надмірна батьківська допо-
мога може перешкоджати розвитку 

xvatit.com
.ua

Кожна дитина потребує підтримки

впевненості в собі.
4. Дозвольте дитині чинити 

так, як дозволяє її вік.
Не сподівайтеся, що ваша дити-

на буде робити все так, як годиться 
дорослому. Думка про те, що доб-
ре – це лише так, як роблять батьки, 
може перешкоджати намаганням 
щось зробити по-своєму. Прагнен-
ня відповідати очікуванням, які не 
відповідають віку дитини, можуть 
знизити впевненість у собі.

5. Заохочуйте цікавість. 
Інколи ви можете втомлюва-

тися, відповідаючи на нескінченні 
запитання дитини, але її прагнення 
все знати потрібно лише збільшу-
вати. Пол Харіс із Гарвардського 
університету зазначив, що ставити 
запитання – це корисна вправа для 
розвитку дитини. 

Коли діти починають ходити до 
школи, ті, кого батьки заохочували 
до пізнання нового, краще сприй-
мають інформацію. Іншими слова-
ми, вони знають, як вчитися краще 
та швидше.

6. Не створюйте дитині легких 
шляхів та не робіть винятків. 

За словами психолога Пікарта, 
такі вчинки з боку батьків ніколи не 
сприятимуть розвитку впевненості 
в собі.

7. Не критикуйте дитину. 
Ніщо не завдаватиме більшої 

шкоди самооцінці дитини, аніж 
критика. Батьки не мають казати 
дітям, що ті зробили щось погано, 
однак мають підтримувати та вно-
сити певні пропозиції. Якщо ваша 
дитина боїться зазнати невдачі, 
тому що знає, що ви будете злитися 
чи розчаруєтеся в ній, вона ніколи 
не намагатиметься чогось досягну-
ти. Найчастіше батьківська критика 
знижує самооцінку та розуміння 
власної важливості.

8. Сприймайте помилки як 
шанс навчитися чогось.

«Якщо ви вчитеся на помилках, 
то зміцнюєте впевненість у собі», – 
стверджує психолог. Але це може 
статися лише тоді, коли батьки 
сприймають помилки як можли-
вість удосконалюватися. Не нама-
гайтеся постійно захищати свою 
дитину від провалів. Дозвольте їй 
помилитися, щоб допомогти зро-

Лікар-натуропат, народна 
цілителька Олена Світко 
радить боротися з паразитами 
народними методами.

Наприклад, за допомогою бер-
гамотової ефірної олії. П’ють (ліпше 
перед сном) по 5 крапель на 1 ст. 
ложку червоного вина. Курс ліку-
вання – місяць.

Звільнитися від великих глистів 
допоможе такий збір: кора дуба, 
кора крушини, трава полину, зо-
лототисячнику, пижмо (усе взяти 
порівну). 1 ст. ложку суміші залити 
1 скл. окропу, витримати на водя-
ній бані 30 хв. Процідити. Випити 
по 1-2 ковтки протягом дня. Також 
глисти не люблять цитварний по-
лин, часник, сире гарбузове насін-
ня (корисно з’їсти 10-20 зерняток 
натще за півгодини до їди).

Позбутися глистяної інвазії до-
поможе також вживання дьогтю. 
Уранці приймайте по 1 краплі дьог-
тю в період місяця на спаді. Протя-
гом 9 днів організм очищається від 
гельмінтів. Таким способом можна 
позбутися багатьох їх видів.

Глисти не люблять кислого, тож 
квашена капуста, томатний сік з 
часником, сік апельсина з 1 ч. лож-
кою гвоздикової олії – дієвий засіб 
проти гельмінтів.

Глистогінний бананово-імбир-
ний коктейль: 1 банан, 1 ч. ложка 
меленого імбиру, 2 ст. ложки меду. 
Усе змішати в блендері й пити вран-
ці натще.

Протипаразитарна терапія та-
кож передбачає мікроклізми під-
кисленою водою.

ГЛИСТІВ 
ВИЖЕНУТЬ 
ТРАВИ ТА 
ДЬОГОТЬ

зуміти, як наступного разу по-
іншому можна розв’язати те чи 
те питання.

9. Будьте готові до нових 
викликів та випробувань у 
житті дитини.

Щоб дитина була впевнена 
у собі, батькам слід показувати, 
що, незалежно від того, яким 
страшним та важким може зда-
ватися випробування, вона все 
подолає.

10. Вчіть дитину того, що 
самі знаєте. 

Батьки завжди герої для 
своїх дітей, принаймні, поки 
останні ще не виросли. Тому ви-
користовуйте цю силу, щоб на-
вчити дитину того, що ви знаєте 
самі – як думати, діяти та гово-
рити. Подавайте хороший прик-
лад і будьте зразком для наслі-
дування. Якщо дитина бачить, 
як її батьки досягають успіху, то 
й сама буде більш впевнена у 
собі і в тому, що вона теж може 
багато чого досягнути.

11. Підтримуйте дитину, 
коли в її житті стається непри-
ємність.

Життя несправедливе – ко-
лись кожна дитина дізнається 
про це й відчує на власному до-
свіді. Тому, коли діти стикають-
ся з неприємностями, батьки 
мають підтримувати їх та нага-
дувати, що на шляху до успіху 
можуть бути і невдачі.

12. Будьте авторитетом, 
однак не надто суворим.

Коли батьки дуже вимогли-
ві або занадто суворі, впевне-
ність у собі значно знижується. 
Розуміння того, що за вчинене 
можна бути покараним, відда-
ляє дитину від дій та намагань 
самоствердитися.

12 ПОРАД ВІД ПСИХОЛОГА
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1. Суб’єкт господарювання – назва (прізви-
ще, ім’я по батькові), юридична адреса (адреса 
реєстрації), контактний номер телефону.

Комунальне підприємство «Волиньприро-
дресурс» Волинської обласної ради, директор – 
Столяр Василь Андрійович, 43027, Волинська об-
ласть, місто Луцьк, майдан Київський, 9, моб. тел. 
095 216 2616.

2. Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи.

Відпрацювання родовища комплексних мідних 
руд ділянки Жиричі буде проводитися підземним 
способом, комплексним гірничо-збагачувальним 
комбінатом (ГЗК), який матиме єдиний комплекс 
підсобно-допоміжних цехів і виробництв, з вироб-
ничою потужністю 400 тис. т руди на рік, з терміном 
забезпечення запасами підприємства на 50 років. 
Товарна продукція ГЗК – мідний концентрат із вміс-
том міді 81,2%, який в подальшому піддається ме-
талургійній переробці на одному з металургійних 
заводів України.

До початку видобувних робіт будуть здійсню-
ватись додаткові геолого-розвідувальні роботи 
(ГРР) та технологічні дослідження (ТД), на підставі 
яких буде виконана детальна геолого-економічна 
оцінка родовища, опрацьовані параметри конди-
цій, кількісні і якісні показники концентратів.

Технічна альтернатива підземному способу ви-
добування відсутня.

Дослідженнями по відбору найбільш опти-
мальної схеми збагачення мідовмісних руд, які про-
водились в УкрДІМП, рекомендовано гравітаційну 
і гравітаційно-флотаційну схему збагачення, яка 
включає електричну та магнітну сепарації.

При виборі способу розробки родовища, схе-
ми збагачення керувались принципом мінімізації 
негативного впливу діяльності підприємства на 
оточуюче природне середовище: надра, грунти, 
поверхневі та підземні води, ліси, повітря, тварин-
ний світ.

Щодо технічної альтернативи 1:
Немає підстав до розгляду.
Щодо технічної альтернативи 2:
Немає підстав до розгляду.

3. Місце провадження планованої діяльнос-
ті, територіальні альтернативи.

В адміністративному відношенні ділянка Жи-
ричі знаходиться в межах Поліської низовини, на 
території Заболоттівської ОТГ (колишня Турська 
сільська рада) та Жиричівської сільської ради Рат-
нівського району Волинської області. Ділянка роз-
ташована між пунктпми Тур та Жиричі. Поверхня 
ділянки характеризується рівнинним рельєфом. 
Більша частина площі припадає на сільськогоспо-
дарські угіддя (осушені) та інфраструктуру насе-
лених пунктів Тур та Жиричі, а решта зайнята лісо-
вими масивами. Через центральну частину ділянки 
проходить Турський магістральний канал з систе-
мою дрібних меліоративних каналів, а на південь 
від ділянки Жиричі знаходиться озеро Тур.

Щодо територіальної альтернативи 1:
Обмеження щодо територіальної альтернативи 

1 не розглядаються у зв’язку з тим, що територіаль-
но ділянка Жиричі розташована в межах існуючої 
ліцензійної ділянки КП «Волиньприродресурс».

Щодо територіальної альтернативи 2:
Немає підстав до розгляду.

4. Соціально-економічний вплив планова-
ної діяльності

Вплив на соціальне середовище носить пози-
тивний аспект. Найбільш важливим із соціально-
економічних факторів є можливість поповнення 
місцевого бюджету (в т. ч. сплати рентної плати за 
користування надрами та оренду землі) і поліпшен-
ня загальної соціально-економічної ситуації в ра-
йоні, будівництво гірничодобувного підприємства 
(запаси руди забезпечать роботу підприємства ви-
робничою потужністю 400 тис. т руди на рік на тер-
мін 52,9 роки) та зайнятості місцевого населення. 
Система контролю за тимчасовим зберіганням та 
вивезенням запасів рудопрояву Жиричі забезпечує 
мінімальний залишковий рівень впливу планової 
діяльності на умови життєдіяльності місцевого на-
селення та його здоров’я. В цілому, вплив планової 
діяльності об’єкту на соціальне-економічне серед-
овище можна оцінити як допустимий.

Санітарна-захисна зона (СЗЗ) підприємства 
відповідає діючим нормативним документам (ДСП 
№173 від 10.06.96 року) і становить 300 метрів, що 
для даного об’єкту витримана (Згідно санітарної 
класифікації підприємств, виробництв, споруд та 
розмірів санітарно-захисних зон підприємство 
відноситься до ІІІ класу підприємств з видобутку 
руд і нерудних копалин). До житлових будинків 
санітарно-захисна зона витримана. 

На найближчій до проектного промислового 
підприємства залізничній станції Заболоття є в на-
явності прирельсова (перевалочна) база, яка до 
теперішнього часу обслуговувала підприємства по 
доставці будівельного щебеню. У випадку залучен-
ня до розробки ділянки Жиричі обсяги перевезень 
залізничним транспортом не перевищуватимуть ті, 
що були раніше. 

5. Загальні технічні характеристики, у тому 
числі параметри планованої діяльності (по-
тужність, довжина, площа, обсяг виробництва 
тощо).

Промислові запаси руди на ділянці Жиричі ста-
новлять 228 9949,5 тис. т ( вміст міді в руді – 0,355%), 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля комунального 

підприємства «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради 
(код ЄДРПОУ 40422121) інформує про намір провадити плановану 

діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

а експлуатаційні запаси руди становлять – 21170,5 
тис. т ( вміст міді – 0,330%). Річна потужність підпри-
ємства – 400,0 тис. т. Режим роботи підприємства по 
видобутку руди становить 305 днів на рік у 3 зміни 
по 4-6 годин. Термін служби підприємства не мен-
ше 50 років, але при умові забезпечення запасами 
руди.

Площа затвердження запасів рудопрояву Жи-
ричі (ліцензійна ділянка) – 3,14 тис. га.

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:
Екологічні обмеження:
– при експлуатації об’єкта дотримуватись нор-

мативів екологічної безпеки;
– відсутність в межах зони безпосереднього 

впливу гірничих робіт крупних населених пунктів і 
територій підвищеної щільності населення;

– відсутність в зоні впливу підприємства по-
наднормативного радіаційного впливу або понад-
нормативного забруднення навколишнього серед-
овища речовинами, що вказані в переліку впливів 
або що входять з ними в одну групу по лімітовано-
му показнику шкідливості;

– відсутність в зоні впливу підприємства 
об’єктів і територій, що відносяться до природно-
заповідного фонду або перспективних до відведен-
ня під заповідники, історичних, культурних і архі-
тектурних пам’ятників, курортів і зон відпочинку;

– відсутність підвищеної сейсмічності і неспри-
ятливих геологічних умов;

– забезпечення нормативних концентрацій 
шкідливих речовин в атмосфері шахти при роботі 
технологічного обладнання і автотранспорту;

– зберігання гідрогеологічного режиму приле-
глих до шахти площ;

– забезпечення нормативних вимог по шуму;
– створення нормативних умов на всіх робочих 

місцях.
– викиди від стаціонарних джерел повинні 

здійснюватись за наявності дозволу на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря;

– скиди забруднюючих речовин мають здій-
снюватись лише при наявності погоджених умов 
скидів або дозволу на гранично-допустимі скиди;

– заходи щодо охорони атмосферного повітря 
на випадок виникнення надзвичайних ситуацій тех-
ногенного та природного характеру виконуються 
згідно Закону України «Про захист населення і те-
риторій від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру», а також інших нормативно-
правових актів у сфері захисту населення і терито-
рій від надзвичайних ситуацій техногенного та при-
родного характеру;

– при дотриманні проекту розробки родовища 
та нормативів екобезпеки, вплив на навколишнє 
середовище мінімальний і екологічних обмежень 
не потребує.

Щодо територіальної альтернативи 1:
Обмеження щодо територіальної альтернативи 

1 не розглядаються у зв’язку з тим, що територіаль-
но ділянка Жиричі розташована в межах ліцензій-
ної площі КП «Волиньприродресурс».

Щодо технічної альтернативи 2:
Не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка 
і захист території за альтернативами:

Еколого-інженерна підготовка передбачає:
– польове обстеження земельних ділянок пе-

редбачених для видобування міді ;
– геофізичні роботи;
– топографо-геодезичні роботи;
– повне використання родючого шару землі;
– рекультивація всіх порушених земель;
– забезпечення концентрацій шкідливих речо-

вин в атмосфері нижче від нормативних вимог;
– створення нормативних умов на всіх робочих 

місцях і в робочій зоні;
– забезпечення рівнів шуму при роботі нижче 

від нормативних вимог;
– очищення шахтних вод перед їх скиданням.
Щодо територіальної альтернативи 1:
Не розглядається.
Щодо технічної альтернативи 1:
Не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впли-
ву на довкілля:

Щодо технічної альтернативи 1:
Внаслідок планової діяльності види можливого 

впливу на довкілля:
Клімат і мікроклімат: 
Локальне підвищення температури повітря та 

природних водних об’єктів не очікується. Локальне 
підвищення вологості повітря не прогнозується.

Повітряне середовище:
Діяльність підприємства буде впливати на 

склад приземного шару атмосфери внаслідок пи-
ловиділення навантажувальних, транспортних і 
розвантажувальних роботах, викидів шкідливих 
газів двигунів внутрішнього згорання кар’єрного 
обладнання.

Геологічне середовище:
Потенційний вплив планованої діяльності на 

геологічне середовище передбачає зміни внаслі-
док добування корисної копалини, складування 
розкривних порід і ґрунтово-рослинного шару на 
поверхні.

Водне середовище:
При розробці рудо прояву Жиричі ґрунтові 

води будуть відкачуватися і в значній кількості ви-
користовуватися для підживлення оборотної сис-
теми водозабезпечення збагачувальної фабрики і 
інших загальнорудникових установок. Надлишок 
води, що представлений, в основному, поверхне-
вим стоком, перед скиданням в місцеву гідромере-
жу обов’язково проходить очищення. 

Грунти:
Діяльність підприємства не повинна викликати 

викликати негативний вплив на умови життєдіяль-
ності через вилучення із господарського обороту 
земель. В місцях наявності ґрунтово-рослинного 
шару товщиною більше 10 см передбачається його 
селективна розробка, зберігання в окремих тимча-
сових відвалах з метою наступного використання 
для рекультивації земель.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти 
та об’єкти природно-заповідного фонду: 

В районі рудопрояву відсутні зони рекреації і 
об’єкти природно-заповідного фонду, шляхи мігра-
ції тварин і птахів, відсутні нерестилища риби, тому 
можна очікувати мінімальний вплив майбутнього 
підприємства на тваринний і рослинний світ і в 
зв’язку з чим спеціальні заходи по охороні тварин-
ного світу і гідробіонтів не передбачаються. Об’єкт 
не розміщується на території перспективній для за-
повідання.

Навколишнє соціальне середовище – вплив по-
зитивний.

Ділянка, на якій планується провести розробку 
кар’єру, включаючи її інженерні комунікації, не роз-
міщується у межах територій та охоронних зонах 
об’єктів. позитивно вплине на місцеву економіку 
через зайнятість місцевого населення під час екс-
плуатації, а також в більш довгостроковій перспек-
тиві у вигляді орендної плати за земельну ділянку і 
податкових надходжень до місцевого бюджету, за-
йнятості технічного обслуговуючого персоналу.

Навколишнє техногенне середовище – в райо-
ні проведення запланованих робіт відсутні об’єкти 
техногенного середовища, які можуть зазнати 
негативних впливів від планованої діяльності. В 
межах території, виділеної під проведення робіт, 
пам’ятки історії та монументального мистецтва від-
сутні. Проведення робіт передбачено здійснювати 
при дотриманні вимог природоохоронного зако-
нодавства, що забезпечить ефективний захист на-
вколишнього середовища, від понаднормативного 
впливу.

При використанні намічених заходів по охо-
роні повітряного і водного басейну, рекультивації 
земель і виконанні правил безпеки, охорони надр, 
вимог ДБН і інших нормативних документів забез-
печується мінімальний вплив гірничих робіт на на-
вколишнє середовище, запобігається деградація 
навколишнього середовища, забезпечується еко-
логічно безпечна господарча діяльність шахти, не 
порушуються сприятливі перспективи соціально-
економічного розвитку регіону, виключається за-
гроза для життя і здоров’я місцевого населення.

Щодо технічної альтернативи 2.
Не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1.
Не розглядається.

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

Відповідно до статті 3, пункт 3, абзацу 3 – За-
кону України «Про оцінку впливу на довкілля» пла-
нова діяльність розробки рудопрояву Жиричі КП 
«Волиньприродресурс» належить до другої катего-
рії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть 
мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці 
впливу на довкілля, а саме: видобування корисних 
копалин, крім корисних копалин місцевого значен-
ня, які видобуваються землевласниками чи земле-
користувачами в межах наданих їм земельних діля-
нок з відповідним цільовим використанням.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля.

Підстав для здійснення оцінки транскордонно-
го впливу на довкілля немає.

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

Планований обсяг досліджень та рівень деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
ОВД у відповідності із ст. 6 ЗУ «Про оцінку впливу 
на довкілля» №2059-УШ від 29 травня 2017 року, а 
саме: геологічне середовище; природне середови-
ще; поверхневі та підземні води, грунти, рослинний 
та тваринний світ, соціальне та техногенне серед-
овище. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та 
можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяль-
ність може мати значний вплив на довкілля і відтак 
підлягає оцінці впливу на довкілля згідно 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 громад-
ського обговорення планованої діяльності; 

– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки 
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інфор-
мації, 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 мотиво-
ваного висновку з оцінки впливу на довкілля, що 
враховує результати аналізу, передбаченого попе-
реднім підпунктом; врахування висновку з оцінки 
впливу на довкілля у рішенні про провадження 
планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього 
повідомлення.

 У висновку із оцінки впливу на довкілля упо-
вноважений орган, виходячи з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності, визначає допусти-
мість чи обгрунтовує недопустимість провадження 
планованої діяльності та визначає екологічні умови 
її провадження. 

Забороняється розпочинати провадження пла-
нованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та 
отримання рішення про провадження планованої 
діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля 
передбачає право і можливості громадськості для 
участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорен-
ня обсягу досліджень та рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву планованої діяльності на довкілля, а також на 
стадії розгляду уповноваженим органом поданого 
суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу 
на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту із 
оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 
25 робочих днів громадськості надається можли-
вість подавати будь-які зауваження і пропозиції до 
звіту та планованої діяльності, а також взяти участь 
у громадських слуханнях. 

Детальніше про процедуру громадського обго-
ворення на стадії звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено у оголошенні про початок гро-
мадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу пла-
нованої діяльності на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного 
оприлюднення цього повідомлення на веб-сайті 
Єдиного реєстру із оцінки впливу на довкілля гро-
мадськість має право надати уповноваженому ор-
гану, 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. 

Подаючи такі зауваженні і пропозиції вкажіть 
унікальний номер, присвоєний справі щодо плано-
ваної діяльності при реєстрації цього повідомлен-
ня у Єдиному реєстрі із оцінки впливу на довкілля 
(зазначений у шапці повідомлення). Це значно 
спростить процес реєстрації та розгляду Ваших за-
уважень та пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропози-
цій громадськості вони будуть розміщені у Реєстрі 
та передані суб’єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що 
подають зауваження і пропозиції, своїм підписом 
засвідчують свою згоду на обробку їх персональ-
них даних. 

Суб’єкт господарювання при підготовці звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати 
повністю, врахувати частково або обгрунтовано 
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, 
надані в процесі громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації. Деталь-
на інформація про це включається до звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої 
діяльності.

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

15. Найменування уповноваженого тери-
торіального органу, а у випадок визначених 
частиною третьою і четвертою цієї статті – упо-
вноваженого центрального органу до якого 
подається повідомлення про планову діяль-
ність, 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 ресурсів 
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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1. Суб’єкт господарювання – назва (прізви-
ще, ім’я по батькові), юридична адреса (адреса 
реєстрації), контактний номер телефону.

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

 2. Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи.

За результатами попередніх досліджень у меж-
ах ділянки Камінь-Каширська-1 бурштину виділено 
дві перспективні площі Бірки та Деревок, які  пе-
редбачається залучити до промислової розробки 
запасів категорії С2. Гірничо-добувні і збагачуваль-
ні роботи будуть виконуватись єдиним гірничо-
збагачувальним космлексом способом відкритої 
розробки родовища, що складається з окремого 
відпрацювання грунтово-рослинного шару, порід 
розкриву та корисної копалини (бурштину) з вико-
ристанням драглайнів з розміщенням порід розкри-
ву і хвостів збагачення у відпрацьованому просторі 
кар’єру з використанням обертового водопостачан-
ня за рахунок фільтраційної води, яка поступатиме в 
кар’єр на його розробку.   

З метою забезпечення повноти видобування ко-
рисної копалини, зменшення її витрат, приймається 
зовнішній рознос бортів кар’єру і при якому верхня 
бровка борта кар’єру співпадає з контуром підра-
хунку запасів . 

Відповідно до рекомендацій  ДКЗ України, з ме-
тою запобігання втрат дорогоцінного каміння при 
видобутку, передбачено переміщення пустих порід 
розкриву в покрівлі покладу корисної копалини 
0,15 м та підстелаючих порід в підошві покладу по-
тужністю 0,15 м.

Така система розробки вбачається, як найраціо-
нальніша  для даних умов.

Виробнича потужність підприємства передба-
чена в об’ємі 7928,9 кг (7,9 т) бурштину-сирцю в рік, 
річна продуктивність кар’єру по руді( бурштиновмі-
щуючій породі) – 470,0 тис. м3. Проектна площа роз-
робки складає 408,1 га. Термін розробки – 25,0 років. 
Площа розробки за 1 рік – 16,3 га

Продуктивні  породи проходитимуть процес 
збагачення з метою вилучення бурштину-сирцю за 
технологією, що добре себе зарекомендувала на ДП 
«Бурштин України». 

В основу технологічного процесу збагачення 
покладено гравітаційний метод.

При виборі способу розробки родовища, схеми 
збагачення керувались принципом мінімізації нега-
тивного впливу діяльності підприємства на оточую-
че природне середовище: надра, грунти, поверхневі 
та підземні води, ліси, повітря, тваринний світ.

Щодо технічної альтернативи 1:
Немає підстав до розгляду.
Щодо технічної альтернативи 2:
Немає підстав до розгляду.
3. Місце провадження планованої діяльнос-

ті, територіальні альтернативи.
Ділянка Камінь-Каширська-1 бурштину розташо-

вана в межах Любешівського району Волинської об-
ласті в межиріччі рік Цир та Стохід. У межах ділянки  
виділено дві перспективні площі Бірки та Деревок. Об-
ласний центр (місто Луцьк) розташований за 160 км на 
південь, а районний центр (смт.Любешів) – 18,0 км.

Площі Бірки  та Деревок розташовані на терито-
рії  Любешівської селищної  об’єднаної територіаль-
ної громади  Любешівського району. Поверхня діля-
нок характеризується рівнинним рельєфом.  Ділянки 
зайняті сільськогосподарськими угіддями і частково 
лісовими.

Щодо територіальної альтернативи 1:
Обмеження щодо територіальної альтернативи 

1 не розглядаються у зв’язку з тим, що територіально  
площі Бірки та Деревок ділянки Камінь-Каширська-1 
бурштину  розташовані в межах існуючої ліцензійної 
ділянки  КП «Волиньприродресурс».

Щодо територіальної альтернативи 2:
Немає підстав до розгляду.
4. Соціально-економічний вплив планованої 

діяльності.
Вплив на соціальне середовище носить пози-

тивний аспект. Найбільш важливим із соціально-
економічних факторів є можливість поповнення 
місцевого бюджету (в т. ч. сплати рентної плати за 
користування надрами та земельного податку) і по-
ліпшення загальної соціально-економічної ситуації 
в районі і в області в цілому та зайнятості місцево-
го населення. Вдосконалення системи контролю 
за тимчасовим зберіганням та вивезенням запасів 
бурштину з площ Бірки та Деревок у межах ділянки 
Камінь-Каширська-1 бурштину забезпечують міні-
мальний залишковий рівень впливу планової діяль-
ності на умови життєдіяльності місцевого населення 
та його здоров’я. В цілому, вплив планової діяльності 
об’єкту на соціальне-економічне середовище можна 
оцінити як допустимий.

Границі розробки в плані забезпечують додер-
жання 100-метрової санітарно-захисної зони для 
кар’єрів по видобуванню пісків. Розмір СЗЗ при-
йнятий по аналогії з діючими кар’єрами по видобу-
ванню пісків і не суперечить вимогам додатку №4 
«Державних санітарних правил планування та за-
будови населених пунктів», затверджених наказом 
Мінохоронздоров’я України від 19.06.1996 р., № 173, 
для ІV класу небезпеки.

Проектний контур кар’єру на ділянці відбудова-
ний із дотриманням встановлених чинним законо-
давством охоронних зон від ЛЕП (шириною 2-40 м 
від крайніх проводів з обох боків), залізничних колій 
(шириною 20-28 м з обох боків) та автошляхів (шири-
ною від 21 до 47 м) з врахуванням прибережних за-
хисних смуг по обидва боки річок та навколо водойм 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля комунального 

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

(шириною 25-100 м).
5. Загальні технічні характеристики, у тому 

числі параметри планованої діяльності (потуж-
ність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Корисна копалина ділянки Камінь-Каширська-1 
бурштину на площах Бірки та Деревок представлена 
бурштиноносними  озерно-алювіальними відклада-
ми завадівського кліматоліту четвертинної системи 
потужністю покладу від 0,8 м до 3,7 м, середня 2,6 м. 
Виробнича потужність підприємства передбачена в 
об’ємі 7928,9 кг (7,9 т) бурштину-сирцю в рік, річна 
продуктивність кар’єру по руді( бурштиновміщуючій 
породі) – 470,0 тис. м3. Проектна площа розробки 
складає 408,1 га. Термін розробки – 25,0 років. Пло-
ща розробки за 1 рік – 16,3 га.  Розробка корисної ко-
палини буде вестись  протягом теплого періоду року, 
що складає 170 робочих днів при роботі в три зміни. 
Запаси руди (бурштиновміщуючої породи) в контурі 
кар’єру підраховані станом на 01.11.2016р. станов-
лять 10565,1 тис. м3, а промислові запаси бурштину 
категорії С2 на площі Бірки становлять 34524,8 кг, на 
площі Деревок – 143708,7 кг.   

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:
Основними екологічними обмеженнями, що ма-

ють бути враховані для розміщення підприємства є:  
– відсутність в межах зони безпосереднього 

впливу гірничих робіт крупних населених пунктів і 
територій підвищеної щільності населення;

– відсутність в зоні впливу підприємства понад-
нормативного радіаційного впливу або понаднорма-
тивного забруднення навколишнього середовища 
речовинами, що вказані в переліку впливів або що 
входять з ними в одну групу сумації по лімітованому 
показнику шкідливості;

– відсутність в зоні впливу підприємства об’єктів 
і територій, що відносяться до природно-заповідного 
фонду або перспективних для відведення під за-
повідники, історичних, культурних і архітектурних 
пам’ятників, курортів і зон відпочинку, відсутність 
підвищеної сейсмічності і несприятливих геологіч-
них умов;

– забезпечення нормативних концентрацій 
шкідливих речових в атмосфері кар’єру при роботі 
технологічного обладнання;

– зберігання гідрогеологічного режиму приле-
глих до кар’єру площ, забезпечення нормативних 
вимог по шуму, створення нормативних умов на всіх 
робочих місцях.

– рекультивація всіх порушених земель;
Роботи з технічної рекультивації будуть виконува-

тись із застосуванням порід розкриву та відходів про-
дуктів збагачення, які транспортуються у відпрацьова-
ний простір кар’єру безпосередньо під час виконання 
розкривних робіт і роботи установки збагачення.

Рекультивація буде виконуватися поступово, по 
мірі відпрацювання кар’єра у відповідності до роз-
робленого проекту.

Площу технічної рекультивації приймаємо від-
повідно до розмірів ділянки видобутку (площа за-
пасів категорії С2).

При дотриманні проекту розробки родовища 
та нормативів екобезпеки, вплив на навколишнє се-
редовище мінімальний і екологічних обмежень не 
потребує.

Щодо територіальної альтернативи 1:
Обмеження щодо територіальної альтернативи 

1 не розглядаються у зв’язку з тим, що територіально  
площі Бірки та Деревок ділянки Камінь-Каширська-1 
бурштину  розташовані в межах існуючої ліцензійної 
ділянки  КП «Волиньприродресурс».

Щодо технічної альтернативи 2:
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і 

захист території за альтернативами:
Еколого-інженерна підготовка передбачає:
– економне та раціональне використання ре-

сурсів;
– попередження забруднювання повітря пилом, 

що буде утворюватись  при завантажуванні порід, а 
також під час їх транспортування;

– використання оборотної системи використан-
ня води;

– з метою попередження попадання відпрацьо-
ваних паливно-мастильних     матеріалів в ґрунт, за-
міну їх проводити на спеціалізованих майданчиках, 
заправку техніки проводити в спеціально відведе-
них місцях;

– джерелом неорганізованих викидів в атмос-
феру є екскаватори, бульдозери, автосамоскиди з 
дизельними двигунами. 

– до роботи в кар’єрі  допускаються лише меха-
нізми, двигуни яких відрегульовані на вміст   вики-
дів шкідливих газів, що не перевищують нормативів 
ГДК,

– передбачається санітарно-захисна зона навко-
ло кар’єру шириною 100 м.

При розробці ділянки Камінь-Каширська-1 
бурштину на площах Бірки та Деревок шкідливих ре-
човин або відходів, які негативно діють на природне 
середовище і які необхідно захоронювати або зне-
шкоджувати, не передбачається.

Щодо територіальної альтернативи 1 :
Не розглядається.
Щодо технічної альтернативи 1 :
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впли-

ву на довкілля:

Щодо технічної альтернативи 1:
Внаслідок планової діяльності  види можливого 

впливу на довкілля:
Клімат і мікроклімат: 
Локальне підвищення температури повітря та 

природних водних об’єктів не очікується. Локальне 
підвищення вологості повітря не прогнозується.

Повітряне середовище:
При розробці родовища з метою охорони по-

верхневих і підземних вод від забруднення при 
роботі механізмів в кар’єрі повинні бути прийняті 
заходи, що виключать попадання нафтопродуктів на 
відкриту поверхню. Заправка і ремонт обладнання 
повинна виконуватися в спеціально відведеному 
для цього місці.

Для зменшення забруднення атмосфери кар’єру 
шкідливими газами, що виділяються при роботі 
машин і механізмів з двигунами внутрішнього зго-
рання, передбачається установка нейтралізаторів 
вихлопних газів, застосування яких знижує вміст 
шкідливих компонентів в вихлопних газах до норма-
тивних меж. Наступна рекультивація кар’єру також 
дозволить зменшити пилоутворення і захистить від-
коси бортів кар’єру від водної і вітрової ерозії.

Геологічне середовище:
Потенційний вплив планованої діяльності на 

геологічне середовище передбачає зміни внаслідок 
добування корисної копалини, складування розкрив-
них порід і ґрунтово-рослинного шару на поверхні.

Водне середовище:
При розробці родовища  ґрунтові води будуть 

відкачуватися і в значній кількості використовува-
тися для підживлення оборотної системи водоза-
безпечення пересувної промивальної установки. 
Надлишок води, що представлений, в основному, 
поверхневим стоком, перед скиданням в місцеву гід-
ромережу обов’язково проходить очищення.

Грунти:
На площі поширені землі малопридатні для сіль-

ськогосподарського виробництва. Вилучення цих 
земель для наступного добування корисних копалин 
не завдасть шкоди сільськогосподарському вироб-
ництву, а наступна рекультивація земель порушених 
гірничими роботами дозволить їх повернути для ви-
користання в сільському та лісовому господарстві.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти 
та об’єкти природно-заповідного фонду: 

В районі родовища відсутні зони рекреації і 
об’єкти природно-заповідного фонду, шляхи мігра-
ції тварин і птахів, відсутні нерестилища риби, тому 
можна очікувати мінімальний вплив майбутнього 
підприємства на тваринний і рослинний світ і в 
зв’язку з чим спеціальні заходи по охороні тварин-
ного світу і гідробіонтів не передбачаються.

Навколишнє соціальне середовище – вплив по-
зитивний.

Територія, на якій планується провести розроб-
ку кар’єру, включаючи її інженерні комунікації, не 
розміщується у межах територій та охоронних зонах 
об’єктів. Позитивно вплине на місцеву економіку че-
рез зайнятість місцевого населення під час експлуа-
тації, а також в більш довгостроковій перспективі у 
вигляді орендної плати за земельну ділянку і подат-
кових надходжень до місцевого бюджету, зайнятості 
технічного обслуговуючого персоналу.

Навколишнє техногенне середовище - в райо-
ні проведення запланованих робіт відсутні об’єкти 
техногенного середовища, які можуть зазнати не-
гативних впливів від планованої діяльності. В межах 
території, виділеної під проведення робіт, пам’ятки 
історії та монументального мистецтва відсутні. Про-
ведення робіт передбачено здійснювати при дотри-
манні вимог природоохоронного законодавства, що 
забезпечить ефективний захист навколишнього се-
редовища, від понаднормативного впливу.

При використанні намічених заходів по охороні 
повітряного і водного басейну, рекультивації земель 
і виконанні правил безпеки, охорони надр, вимог 
ДБН і інших нормативних документів забезпечується 
мінімальний вплив гірничих робіт на навколишнє се-
редовище, запобігається деградація навколишнього 
середовища, забезпечується екологічно безпечна 
господарча діяльність підприємства, не порушують-
ся сприятливі перспективи соціально-економічного 
розвитку регіону, виключається загроза для життя і 
здоров’я місцевого населення.

Щодо технічної альтернативи 2.
Не розглядається.
Щодо територіальної  альтернативи 1.
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до 

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

Відповідно до статті 3, пункт 3, абзацу 3 – Зако-
ну України «Про оцінку впливу на довкілля» планова 
діяльність розробки родовища на ділянці Камінь-
Каширська-1 бурштину  на площах Бірки та Деревок 
КП «Волиньприродресурс» належить до другої кате-
горії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть 
мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці 
впливу на довкілля, а саме: видобування корисних 
копалин, крім корисних копалин місцевого значен-
ня, які видобуваються землевласниками чи землеко-
ристувачами в межах наданих їм земельних ділянок 
з відповідним цільовим використанням.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля

Підстав для здійснення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля немає.

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

Планований обсяг досліджень та рівень деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
ОВД у відповідності із ст. 6 ЗУ «Про оцінку впливу на 
довкілля» №2059-УШ від 29 травня 2017 року, а саме: 
геологічне середовище; природне середовище; по-
верхневі та підземні води, грунти, рослинний та тва-
ринний світ, соціальне та техногенне середовище. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та 
можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяль-
ність може мати значний вплив на довкілля і відтак 
підлягає оцінці впливу на довкілля згідно 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 громадсько-
го обговорення планованої діяльності; 

– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки 
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, 
яку надає суб’єкт господарювання, а також інформа-
ції, отриманої від громадськості під час громадсько-
го обговорення, під час здійснення процедури оцін-
ки транскордонного впливу, іншої інформації; 

– надання уповноваженим органом мотивова-
ного висновку з оцінки впливу на довкілля, що вра-
ховує результати аналізу, передбаченого попереднім 
підпунктом; врахування висновку з оцінки впливу на 
довкілля у рішенні про провадження планованої ді-
яльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.

 У висновку із оцінки впливу на довкілля упо-
вноважений орган, виходячи з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності, визначає допусти-
мість чи обгрунтовує  недопустимість провадження 
планованої діяльності та визначає екологічні умови 
її провадження. 

Забороняється розпочинати провадження пла-
нованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та 
отримання рішення про провадження планованої 
діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля 
передбачає право і можливості громадськості для 
участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорен-
ня обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу пла-
нованої діяльності на довкілля, а також на стадії роз-
гляду уповноваженим органом поданого суб’єктом 
господарювання звіту із оцінки впливу на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту із 
оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 
робочих днів громадськості надається можливість 
подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту 
та планованої діяльності, а також взяти участь у гро-
мадських слуханнях. 

Детальніше про процедуру громадського обго-
ворення на стадії звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено у оголошенні про початок громад-
ського обговорення.

13. Громадське  обговорення обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу планова-
ної діяльності на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного опри-
люднення цього повідомлення на веб-сайті Єдиного 
реєстру із оцінки впливу на довкілля громадськість 
має право надати уповноваженому органу, зазначе-
ному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і 
пропозиції до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Подаючи такі зауваженні і пропозиції вкажіть 
унікальний номер, присвоєний справі щодо плано-
ваної діяльності при реєстрації цього повідомлення 
у Єдиному реєстрі із оцінки впливу на довкілля (за-
значений у шапці повідомлення). Це значно спрос-
тить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень 
та пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій 
громадськості вони будуть розміщені у Реєстрі та 
передані суб’єкту господарювання (протягом трьох 
робочих днів з дня їх отримання). Особи, що подають 
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують 
свою згоду на обробку їх персональних даних. 

Суб’єкт господарювання при підготовці звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахува-
ти повністю, врахувати частково або обгрунтовано 
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, 
надані в процесі громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації. Деталь-
на інформація про це включається до звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої ді-
яльності.

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

15. Найменування уповноваженого терито-
ріального органу, а у випадок визначених части-
ною третьою і четвертою цієї статті – уповнова-
женого центрального органу до якого подається 
повідомлення про планову діяльність, яка підля-
гає оцінці впливу на довкілля та якому надсила-
ються зауваження та пропозиції громадськості 
до планової діяльності, обсягу досліджень та рів-
ня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню 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
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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 Якщо у мене нема настрою тренуватися, я ніколи не буду пити ще одне горня кави чи чекати півгодини. 

Я зразу піду на пробіжку. Шейн Калпеппер

ВОЛИНСЬКІ ЛИЦАРІ 
ПІДКОРИЛИ ШОТЛАНДІЮ
Шотландія

Українська збірна за участю трьох 
лицарів із Луцька посіла друге місце в 
командному заліку чемпіонату світу з се-
редньовічного бою в Шотландії. На Туман-
ному Альбіоні змагалися учасники клубу 
середньовічного бою «Айна бера Луцьк».

Як розповів очільник клубу, тренер 
Сергій Ващук, учасники «Айна бери» взя-
ли участь у шотландському турнірі IMCF 
World Championship 2018. Аби потрапити 
до Шотландії, луцьким лицарям довелося 
пройти чотири відбіркові етапи в націо-
нальну збірну, що включали чемпіонат 
України з середньовічного бою «Зов ге-
роїв», турніри «Дніпровські витязі», «Се-
редньовічний Лучеськ. Доблесть віків» і 
міжнародний чемпіонат із середньовіч-
ного бою «Зов героїв-2».

Українській команді вдалося здобути 
золото в номінаціях «5 на 5», «Щит-меч» і 
срібло в номінаціях «16 на 16», а також у 
жіночих номінаціях «Щит-меч» і «3 на 3». 

Через кілька днів після повернення 
з Шотландії лицарі Луцька долучилися 
до фестивалю «Зов героїв», на якому ви-
бороли чотири золота й одне срібло. Дві 
перемоги для луцької команди здобула 
Каріна Дикса. Згодом бійці долучилися до 
фестивалів «Срібний Татош» і «Форпост», 
де також вибороли численні перемоги. А 
Володимир Поліщук удруге став чемпіо-
ном Європи із сучасного мечевого бою. 

УСИК: «ЗБИРАЮСЯ ЗНОВУ 
ПЕРЕМОГТИ СУПЕРНИКА 
НА ЙОГО ТЕРИТОРІЇ»

Український боксер Олександр Усик 
має намір перемогти росіянина Мурата 
Гассієва в Москві.

Обидва учасники бою є власниками 
двох чемпіонських поясів. Усик – за вер-
сіями WBO і WBC, Гассієв – за версіями 
WBA і IBF.

«Я знову вирушаю на територію су-
перника. Успішно зробив це в чвертьфі-
налі, півфіналі та збираюся зробити це в 
Москві», – сказав Усик, розпочавши під-
готовку до бою.

Фінал Всесвітньої боксерської супер-
серії між Олександром Усиком і Муратом 
Гасcієвим відбудеться 21 липня в Москві 
на рингу спорткомплексу «Олімпій-
ський». Раніше Гассієв також говорив про 
те, що не вважає домашній ринг своєю 
перевагою в бою проти українця.

Обидва боксери досі не знали поразок: 
в активі Усика 14 перемог у 14 боях, Гассієв 
здобув перемоги у всіх своїх 26 боях.

ГВОЗДИК БИТИМЕТЬСЯ 
У КАНАДІ

Бій за титул чемпіона WBC за участю 
українця Олександра Гвоздика пройде в 
Канаді. За результатами промоутерських 
торгів, право на проведення поєдинку 
виграла сторона чинного чемпіона Адо-
ніса Стівенсона.

Бій українського боксера Олексан-
дра Гвоздика проти канадця Адоніса 
Стівенсона відбудеться в Канаді. Орієн-
товна дата проведення поєдинку – 3 лис-
топада. 

Наприкінці травня повідомляли про 
бажання команди Гвоздика провести бій 
проти Стівенсона в Києві. Українець став 
обов’язковим претендентом на титул 
WBC у березні поточного року після пе-
ремоги над Мехді Амаром. Гвоздик здо-
лав француза Амара і став тимчасовим 
чемпіоном світу з боксу WBC. У його ак-
тиві – 14 перемог і жодної поразки.

щит і меч

бокс

шашки

історія

плавання

УКРАЇНСЬКИЙ ЧЕМПІОН ДОВІВ, 
ЩО ЙОГО ДИСКВАЛІФІКАЦІЯ 
ЗА ПОЛІТИЧНИМИ МОТИВАМИ 
БУЛА НЕЗАКОННОЮ

Швейцарія

Міжнародний 
спортивний 
суд у Лозанні 

ухвалив рішення у 
скандальній справі 
відомого українського 
гросмейстера з шашок 
Юрія Анікєєва, який 
відстоював свою 
правоту в боротьбі 
з Міжнародною 
федерацією шашок 
(IDF), правління якої 
розташоване в Санкт-
Петербурзі. 

Екс-чемпіона світу з шашок-64, 
а також переможця першості пла-
нети зі швидких шашок українця 
Анікєєва у 2016 році було дисква-
ліфіковано за політичними моти-
вами, без пояснення конкретних 
причин. Як пояснював сам спортс-
мен, він постраждав за полеміку в 
пресі, де розмірковував про шля-
хи розвитку шашок-64. 

Крім того, несхвалення Міжна-
родною федерацією шашок, керів-
ництво якої практично повністю 
складається з росіян, викликали 

facebook.com
/SconePalace

Наступний IMCF World 
Championship-2019 відбудеться 
в Україні, у парку «Київська Русь»

НАЙВАЖЧИЙ ДЕНЬ В ЖИТТІ 
АНХЕЛЯ ДІ МАРІЇ

народний спортивний суд Ло-
занни ухвалив вердикт, згідно з 
яким усі претензії IDF до україн-
ського спортсмена вважаються 
недійсними. Трирічну дисквалі-
фікацію з 16 грудня 2016 року до 
15 грудня 2019-го повністю ану-
льовано. Міжнародна федерація 
шашок зобов’язана виплатити 
Юрію Анікєєву 5 тисяч швейцар-
ських франків як компенсацію. 
Крім того, IDF відшкодує ви-
трати за хід судового процесу в 
CAS. Вердикт суду остаточний і 
оскарженню не підлягає.

Як зазначив адвокат спортс-
мена Антон Сотир, Міжнародна 
федерація шашок зобов’язана 
переглянути своє рішення, а 
санкції, яких зазнав український 
спортсмен, мають бути скасова-
ні. «На будь-яке нове рішення 
IDF піде наша нова апеляція. За-
галом, український спорт можна 
привітати», – зазначив юрист.

facebook/yuriy.anikeev

  Іван БОГДАНОВИЧ

У житті атлетів буває 
безліч моментів, про 

які ми не знаємо. Ми 
багато чого не бачимо, 
дивуємося із вчинків 
людей, не знаючи причин 
і мотивів їхніх рішень. 
Згодом правда зазвичай 
випливає. Шкода 
тільки, що спортсмени 
не так часто бувають 
відвертими. Адже 
те, що відбувається 
в роздягальні, у ній і 
залишається.

Півзахисник збірної Аргенти-
ни Анхель Ді Марія у сповіді для 
The Players Tribune розповів про 
те, що відбувалося в день фіналу 
Чемпіонату світу-2014 у Південно-
африканській республіці. 

«Це був ранок фіналу Чемпіо-
нату світу-2014. Я сидів на масаж-
ному столі й отримував свою дозу 
знеболювального в ногу. У чверть-
фінальному матчі з Бельгією я по-
шкодив м’язи стегна, але міг спо-
кійно бігати на знеболювальних. Я 
сказав тренерам команди саме ці 
слова: «Якщо моя участь в грі по-
силить травму, то просто дозволь-
те мені її погіршити. Мені плювати 
на все – я хочу грати».

Після уколу Анхель приклав 
кубики льоду до ноги, в цей мо-
мент у кімнату ввійшов лікар 
збірної Даніель Мартінес. У його 
руках був конверт: «Анхелю, це 
тобі якісь папери з «Реала». Вони 
вважають, що ти не можеш грати 

в цьому матчі за станом здоров’я, і 
вимагають, щоб ми тебе не випус-
кали сьогодні у фіналі».

Ді Марія відразу зрозумів, що 
відбувається. Усі вже були в курсі 
чуток про те, що «Реал» мав на-
мір купити Хамеса Родрігеса після 
чемпіонату світу, і ця покупка зму-
шувала їх когось продавати. Най-
імовірніше, саме Ді Марію. Тому 
«Реалу» було важливо, щоб їхні 
активи, тобто аргентинець, були в 
хорошій формі та здоровими. Все 
просто і зрозуміло. Це та частина 
футбольного бізнесу, яку сторонні 
люди не бачать і не знають.

Анхель попросив лікаря від-
дати йому листа. Не відкриваючи 
його, футболіст розірвав конверт 
на шматки і сказав лікарю: «Тільки 
я буду вирішувати, грати мені чи 
ні у футбол».

Ніч перед фіналом Ді Марія 
не спав. Частково через те, що 
бразильські вболівальники влаш-
тували піротехнічну атаку під вік-
нами готелю. Але навіть якби це 
була абсолютна тиша, то навряд 
чи він зміг би заснути. 

«Це відчуття годі пояснити, 
коли від фіналу Кубка світу тебе від-
окремлює одна ніч, – пригадував 
аргентинець. – Я дуже хотів грати, 
навіть якби цей матч закінчив мою 
кар’єру футболіста. Але ще біль-
ше я не хотів підвести команду». 
Вранці Ді Марія пішов на зустріч 
з головним тренером Алехандро 
Сабельєю і відверто сказав, що го-
товий вийти на поле в стартовому 
складі. Водночас, поклавши руку 
на серце, він зауважив, що прийме 
вибір наставника.

«Якщо це буду я, то буду я. 

Якщо це буде хтось інший – нехай 
це буде хтось інший. Я просто хочу 
виграти цей Кубок світу. Якщо ви 
довірите місце мені, я буду грати, 
поки матиму сили», – сказав Ан-
хель. А потім розплакався. Він ні-
чого не міг з собою вдіяти...

На установці перед матчем 
Сабелья оголосив, що зіграє Енцо 
Перес, тому що він готовий на всі 
100%. Ді Марія попросив зробити 
знеболювальний укол перед мат-
чем і в перерві, щоб бути готовим 
вийти на заміну.

Аргентина програла Кубок 
світу німцям, а Ді Марія після фі-
нального свистка просто не міг 
контролювати емоції. Це був най-
складніший день його життя. 

Отож, збірна Аргентини про-
грала Німеччині фінал Чемпіо-
нату світу-2014 з рахунком 0:1. 
Анхель Ді Марія через травму 
стегна не зіграв ні в півфіналі, ні у 
фіналі. Алехандро Сабелья пішов 
у відставку зі збірної Аргентини й 
більше нікого не тренував. Через 
9 днів після фіналу Чемпіонату 
світу-2014 «Реал» оголосив про 
покупку в Монако колумбійсько-
го атакувального півзахисника 
Хамеса Родрігеса за 63 мільйони 
фунтів. У першому сезоні на «Сан-
тьяго Бернабеу» Родрігес забив 17 
голів, але згодом втратив місце в 
основі й 2017 року його віддали у 
дворічну оренду «Баварії». «Реал» 
продав Анхеля Ді Марію в «Ман-
честер Юнайтед» у серпні 2014-го 
за 60 мільйонів фунтів. Анхель 
провів на «Олд Траффорд» тільки 
один сезон, після чого його купив 
ПСЖ за 44 мільйони фунтів.

fi fa.com

Анхель Ді Марія і його емоції

часті появи Анікєєва на змаганнях 
в українській вишиванці. 

Він звернувся до суду з приво-
ду своєї дискваліфікації. Суть по-
зову Анікєєва в тому, що в основі 
інциденту може бути і політична 
складова (протистояння Росії та 
України), і особиста неприязнь 

до Юрія з боку керівництва IDF. 
Міністр молоді та спорту України 
Ігор Жданов назвав «спортивним 
тероризмом» дії чиновників Між-
народної федерації шашок, 6 з 
8 членів правління якої – пред-
ставники РФ.

Минулого понеділка Між-

Український гросмейстер Юрій Анікєєв виграв суд 
у проросійської Міжнародної федерації шашок

ЧОМУ СПОРТСМЕНИ МОВЧАТЬ 
ПРО НАЙПОТАЄМНІШЕ?

Італія

Український плавець Андрій 
Говоров на змаганнях Sette Colli 
Trophy в Римі встановив новий 
світовий рекорд на дистанції 50 м 
батерфляєм. У фіналі змагань Го-
воров показав час 22,27 с. Це на 
16 сотих секунди краще за попе-
редній світовий рекорд, який з 
2009 року належав іспанцю Рафа-
елю Муньйосу.

Відзначимо, що Говоров пере-
міг на всіх трьох етапах змагань 
серії Mare Nostrum на дистанції 
50 м батерфляєм.

У 2016 році Москва запро-
шувала кримчанина виступати за 
збірну Росії після того, як він пе-

реміг на Всесвітній Універсіаді в 
Казані. Росіяни тоді пропонували 
уродженцю окупованого нині Се-
вастополя $1 млн.

Плавець так згадує ті події: 
«Був такий епізод, коли мені на-
дійшли пропозиції з боку Росії 
переїхати туди жити й виступати 
під їхнім прапором. Це було в той 
час, коли Крим перестав бути під 
нашим прапором. Тоді цими про-
позиціями я поділився з Андрієм 
Павелком (нардеп, президент 
ФФУ, – ВН). Він мені допомагав і 
квартиру купувати, і отримувати 
квартиру за юнацькі олімпійські 
ігри, він постійно мене підтримує, 

УКРАЇНЕЦЬ ІЗ СЕВАСТОПОЛЯ ВСТАНОВИВ 
СВІТОВИЙ РЕКОРД У ПЛАВАННІ

і навіть в останні два роки після 
Олімпіади допоміг вийти з кризи 
підготовки, бо у мене були проб-
леми з оплатою тренера. Мій 
наставник – бразилець, йому по-
трібно платити високу зарплату. 
Павелко разом з Сергієм Бубкою 
допомогли, щоб я міг вийти на 
фінансову стабільність, яка не за-
важала б мені тренуватися. 

Я ніде не афішував пропози-
ції росіян, оскільки це важко до-
вести, і я не хотів грати на цьому. 
Відразу скажу, що бажання пере-
йти в іншу країну у мене ніколи 
не було. І я про це геть не шко-
дую».

Андрій Говоров побив рекорд, 
який тримався майже 10 років

usf.org.ua1
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Біг – це великий знак питання. Щодня він запитує вас: 
«Ким ти будеш сьогодні – слабаком чи вольовою людиною?». Пітер Майєр

  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

УПЛ ЗНУЩАЄТЬСЯ – 
«ЧОРНОМОРЕЦЬ» 
ПОВЕРТАЄТЬСЯ

  Юрій КОНКЕВИЧ

Цей текст писав кілька хвилин. 
Але упевнений: аби зрозуміти 
його, потрібні добрі півгодини. 
Тут головне – не заплутатися 
в хитросплетіннях назв та 
реінкарнаціях українського 
футболу. Тому – будьмо уважні...

Отож, минулого тижня клуби україн-
ської Прем’єр-ліги одноголосно прого-
лосували за пропозицію до виконавчого 
комітету ФФУ включити  «Чорноморець» 
(Одеса) до УПЛ. Цим же голосуванням 
клуби виключили ФК «Полтава» зі складу 
учасників ліги. 

Тепер питання членства ФК «Чорно-
морець» (Одеса) в УПЛ буде розглянуто 
на найближчому засіданні виконавчого 
комітету ФФУ.

Нагадаю, що минулого тижня ФК 
«Полтава» повідомив УПЛ про відмову 
брати участь у змаганнях через недопуск 
клубного стадіону «Локомотив», який 
не відповідає вимогам УПЛ. Цікаво, що 
клуб не заявляв цей стадіон для матчів, 
обіцяючи під час атестації грати на арені 
«Ворскли».

УПЛ винесла обговорення цієї ситу-
ації на загальні збори учасників, і за два 
дні клуби визначили, що варто пропону-
вати далі грати в лізі саме «Чорноморцю», 
який вилетів за спортивними результата-
ми. Клуби просто проголосували своїми 
факсовими повідомленнями, щоб зали-
шити одеситів в елітній лізі. З таким са-
мим успіхом в УПЛ могли б організувати 
голосування за те, щоб ніхто з ліги взагалі 
не вилітав щороку... Або голосуваннями 
вирішувати результати матчів замість 
пробивання післяматчевих пенальті.

Ситуація, що склалася, справді пря-
мо не передбачена регламентом. Тому в 
УПЛ вирішили задіяти один з його пунк-
тів, відповідно до якого склад учасників 
визначає виконавчий комітет ФФУ на під-
ставі пропозиції УПЛ.

Крім «Чорноморця», клубам пропо-
нували голосувати за «Зірку» з Кропив-
ницького, а також підвищитися у класі 
«Інгульцю» з Петрового, який у минуло-
му сезоні посів четверте місце в Першій 
лізі.  Проте кропивничан «пропедалили», 
а «Інгулець» повідомив, що не готовий 
до УПЛ, бо не може виставити команди в 
чемпіонатах U-19 та U-21.

Цікаво, що набивався залишитися 
в УПЛ замість ФК «Полтава» й ФК «Фе-
нікс» з Бучі. Цей продукт реінкарнації ФК 
«Сталь» (Кам’янське) вилетів улітку в Пер-
шу лігу. Але ФФУ не підтвердила успішно-
го проходження атестації цим клубом.

Отож, найближчим часом виконком 
ФФУ підтримає пропозицію про участь 
«Чорноморця» в УПЛ, і одесити знову по-
вернуться до складу учасників ліги.

У цій історії все прекрасно, вона на-
віть не може слугувати прикладом укра-
їнського футбольного гордієвого вузла 
чи переходу Рубікону. Бо подібної дикос-
ті у нас вже було чимало. Але вболіваль-
никам більше кортить розрубати той ву-
зол одним ударом, а не купувати квитки 
на матчі УПЛ. 

рефлексіяперша ліга

обласні справи

новини путініалю помічник не спить

Минулого тижня 
Професійна 
футбольна 

ліга, в якій наразі грає 
«Волинь», провела 
організаційні збори 
перед стартом нового 
сезону. Найбільшу 
зацікавленість 
викликало питання 
формату, календаря 
та списку учасників 
змагань.

У загальних рисах ухвалено 
основні засади проведення на-
ступного сезону. Втім на сьогодні 
є багато «але»: Перша та Друга 
ліги не перебувають у вакуумі, а 
активно взаємодіють, обмінюють-
ся клубами з УПЛ та аматорської 
ліги ААФУ.

Таким чином, запропонова-
ні варіанти проведення змагань 
враховують різні сценарії розвит-
ку подій у наших організаціях-
партнерах та можуть бути пе-
реглянуті й відкориговані на 
засіданні виконкому ФФУ. За ним і 
буде останнє слово у формуванні 
календаря, формату та переліку 
учасників – усі ці позиції регулює 
і затверджує саме виконавчий ко-
мітет федерації. 

Врахували побажання клубів 
щодо формату обміну між пер-
шою та другою лігами. Минулого 
сезону ротація між лігами була у 
форматі чотири на чотири. З но-
вого сезону 17-те й 18-те місця 
спускаються до Другої ліги на-
пряму, а от 15-та й 16-та команди 
гратимуть плей-оф із командами, 
що посядуть другі місця в своїх 
групах Другої ліги.

Відзначимо, що формат зали-
шається незмінним, але є нюанси, 
пов’язані з можливим переходом 
УПЛ на 16 команд із сезону 2019/20 
та остаточним рішенням кількох 
клубів, у яких визначається наразі 
доля наступного чемпіонату. 

Стартують Перша та Друга 
ліги 21 липня, синхронно із супер-

УСЕ В НАШИХ НОГАХ

кубковим матчем, а регулярний 
сезон має завершитися напри-
кінці травня – на початку червня. 
Плей-оф, який став уже звичним 
для наших змагань, передбачено 
регламентом і збережено на на-
ступний сезон.

КОЛИ У ПФЛ 
ЦІКАВІШЕ, НІЖ В 
УПЛ

Прем’єр-ліга в наступному се-
зоні може суттєво програвати за 
пристрастями й турнірними ви-
бриками Першій лізі ПФЛ. УПЛ за-
грузла у скандалах, тішиться двома 
грандами та рештою команд на 
побігеньках у них. В УПЛ всього 
12 команд, другий раунд змагань 
яких містить чимало нікому не по-
трібних матчів у другій, а часто і в 
першій групах. Із цих дванадцяти 
команд заледве дихають у фінансо-
вому плані чи не половина. В УПЛ 
грає три бездомні команди («Шах-
тар», «Зоря» й «Олімпік»), яким важ-
ко розраховувати на повні стадіони 
на домашніх матчах, а незрозуміло 
звідки виниклий в елітній лізі ФК 
«Львів» замість «Вереса» готовий 
видавати на-гора нові скандали. 

На цьому тлі Перша ліга вида-
ється заледве не оазою справжньо-

го футболу. Так, фінансові питання 
тут також не завжди на пристой-
ному рівні. Але у цьому сезоні в 
другому за значенням дивізіоні зі-
бралася класна компанія клубів, як 
кажуть, «із завданнями». Навряд чи 
щось можна очікувати від «Зірки», 
яка після вильоту з УПЛ скороти-
ла зарплати та позбулася багатьох 
футболістів. Але є молода за віком 
і перейменована на «Фенікс» вчо-
рашня «Сталь», є завжди мотиво-
ваний «Колос», переформатована 
«Волинь», амбіційні «Інгулець» і  
«Рух». Ну й, звісно, головні інтрига-
ни наступного сезону – вчорашні 
друголігові «Металіст», «Дніпро-1» 
і «Агробізнес». Ці троє мають гарні 
бюджети, стадіони і кадри. Дніпря-
ни, крім усього, націлені на УПЛ. 

«ВОЛИНЬ» 
РОЗКЕРМОВУЄ 
КАДРОВІ 
ПИТАННЯ...

Перед виїздом на Закарпат-
тя «Волинь» зіграла із польською 
«Сандецією» і розписала з нею 
результативну нічию. У хресто-
носців відзначилися молодий екс-
форвард дубля «Карпат» Ігор Кар-
пенко та бразильський нападник, 
якого переглядає клуб. 

У першому таймі у «Волині» 
грали Когут, Болденков, Горо-
певшек, Чорноморець, Коробка, 
Чепурненко, Герасимюк, Цюпа, 
Кожанов, Карпенко і Яковлєв. Від-
значимо, що лучани знову зіграли 
з трьома захисниками та трьома 
форвардами, двома активни-
ми фланговими захисниками. В 
умовній основі тренер Андрій 
Тлумак побачив щойно підпи-
саних Міху Горопевшека, який 
раніше відіграв за лучан три се-
зони, а також колишнього лідера 
«Десни» Євгена Чепурненка. Ще 
один підписаний новачок, Дмит-
ро Козьбан, у матчі не грав, йому 
дали відпочити.  

Другий тайм за «Волинь» зі-
грали Неділько, Стасишин, Ма-
рушка, Курко, Сухомлинов, Завій-
ський (вихованець клубної школи 
«Карпат»), Зінкевич (вихованець 
володимир-волинського футбо-
лу, якого мають намір орендува-
ти із «Шахтаря»), Климець – Мар-
чук, Хагназарі та бразильський 
форвард, якого переглядають 
тренери.

Крім того, на олівці у тренерів 
«Волині» перебуває ще один ви-
хованець волинського футболу 
Олександр Маткобожик, який до-
недавна грав у «Зірці». Подейку-
ють і про підписання ще кількох 
відомих футболістів.  

...І ГОТУЄТЬСЯ ДО 
СПАРИНГІВ НА 
ЗАКАРПАТТІ

Команда виїхала до Закарпат-
тя, де перебуватиме до 15 липня. 
На зборі зіграють чотири това-
риські гри. Їхній розклад такий: 
4 липня – ФК «Львів», 8 липня – 
«Минай» (одна з найкращих ко-
манд останнього чемпіонату 
України серед аматорів), 11 лип-
ня – «Кішвард» (Угорщина, Вища 
ліга), 14 липня – «Балмазуйварош 
Спорт» (Угорщина). 

Після цього «Волинь» готува-
тиметься до початку нового сезо-
ну в Першій лізі у Луцьку. Причо-
му перший поєдинок у чемпіонаті 
зіграють на виїзді.

fcvolyn.net

Новачок Горопевшек тримає нову футболку «Волині». 
Напередодні нового сезону команда змінила виробника 
екіпірування. Тепер гравці мають амуніцію від данської 
компанії Hummel. Раніше певний час «Волинь» грала в Puma, 
потім довго в Adidas, згодом у Joma.

Луцьк

Підопічні Юрія Романчука завдяки єди-
ному в матчі голу Дмитра Романюка здолали 
принципових суперників із боратинської «Лас-
ки» у вирішальному поєдинку Кубка Волині.

З перших хвилин ковельчани домінували, 
але ближче до завершення тайму підопічні 
Олександра Антонюка вирівняли гру та самі 
почали частенько турбувати воротаря ковель-
чан Дмитра Дувакіна. Вирішальною у матчі 
стала помилка захисту «Ласки», після чого з 
м’ячем у штрафному майданчику «Ласки» опи-
нився Дмитро Романюк. «Ковель-Волинь» за-
била, і цей гол став єдиним у матчі. 

Це була мінімальна перемога команди з 
міста залізничників, яка перервала прокляття 
трьох поспіль програних кубкових фіналів. 

Крім того, минулого тижня закінчився чем-

БОРОТЬБУ ЗА ПІДВИЩЕННЯ В УПЛ У НОВОМУ 
СЕЗОНІ ВЕСТИМУТЬ 5-6 КОМАНД ПЕРШОЇ ЛІГИ

На ЧС-2018 вперше використовують VAR – 
систему відеоповторів, яка дозволяє суддям 
переглядати спірні епізоди гри.

На груповому етапі мундіалю систему ві-
деодопомоги арбітрам VAR було використано 
26 разів. У 16 випадках з 26 головні арбітри 
самостійно ухвалювали рішення подивити-
ся відеоповтор на екрані, ще у 10 випадках 
їм підказував це зробити по електронному 
зв’язку помічник. 

З 26 випадків у 16 (61,5%) арбітри змінили 

ЧЕТВЕРТА СПРОБА ВДАЛАСЯ
«КОВЕЛЬ-ВОЛИНЬ» ВИГРАЛА 
КУБОК ВОЛИНІ З ФУТБОЛУ

Підсумкова таблиця чемпіонату 
Волинської області

команда І В Н П М О
1 ЛСТМ №536 22 20 1 1 123-17 61
2 Ласка 22 17 2 3 80-18 53
3 Ковель-Волинь 22 16 4 2 68-22 52
4 Надія 22 13 1 8 46-40 40
5 Стир 22 10 4 8 54-54 34
6 ДЮСШ-ВІК 22 9 3 10 49-38 30
7 Колос К 22 8 3 11 40-71 27
8 Агропродукт 22 7 3 12 48-66 24
9 Шахтар 20 11 2 7 62-27 35
10 Вікторія 20 10 0 10 54-63 30
11 Торпедо 20 8 3 9 39-32 27
12 Колос І 20 4 5 11 26-39 17
13 Прип’ять 20 3 2 15 28-92 11
14 Турія 20 2 1 17 7-74 7

Один з пабів у Ріо-де-Жанейро за-
манив відвідувачів незвичайною акцією. 
Під час телетрансляції матчу Чемпіонату 
світу-2018 між збірними Бразилії та Сербії 
відвідувачі бару отримували в подарунок 
безплатний шот щоразу, як нападник бра-
зильців Неймар опинявся на газоні. 

Акція спричинила фурор серед відвіду-
вачів закладу. Неймар, відомий не тільки 
своїми бомбардирськими талантами, але 
й умінням заробити пенальті, у матчі про-
ти сербів не забив, однак запам’ятався 
падінням у п’ять обертів після підніжки 
гравця сербів Адема Льяіча. Після цього 
Неймар цілком може претендувати на 
отримання «Оскара».

піонат області з футболу. Переможець змагань, 
луцький ЛСТМ-536, був відомий давно, а от у 
боротьбі за друге місце суперники по кубково-
му фіналу – «Ласка» і «Ковель-Волинь» – статус-
кво не змінили. Боратинці – другі в цьому сезо-
ні, а ковельчани – треті. 

ВИКОРИСТАННЯ 
ВІДЕОПОВТОРІВ 
ЗМІНИЛО 60% РІШЕНЬ 
АРБІТРІВ НА ЧС-2018

початкове рішення завдяки перегляду відео-
повтору. Значна частина використання систе-
ми стосувалася епізодів з призначенням або 
непризначенням пенальті – 17 разів. 

Найчастіше до перегляду повторів вда-
вався парагвайський рефері Енріке Касерес 
(чотири рази).

Нова система відеодопомоги арбітрам 
показала високу ефективність

Із бразильського нападника 
іронізують на батьківщині

Ковельчани нарешті виграли

УПАДЕШ – НАЛЛЄМО!

Reuters

ff v.org.ua  

Reuters
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Здатність думати із самого початку часом призводить до дуже оригінальних результатів. Генрік Ібсен

№ 26 (125)  5 липня 2018 року www.volynnews.com

смішного

Сім’я Рабиновичів лягає спати.
– Сьомо, сьогодні будемо без цього. У 

мене так болить голова!
– Розочко, люба, мене дуже хвилює 

твій головний біль. Імовірно, доведеться 
витратити на лікування ті гроші, які ми від-
кладали тобі на шубу!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Кажуть, ти в жінках профі?
– Ну як профі... Звичайний користувач.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Допоможи мені, Господи! Їсти таки ні-
чого, жити нема на що, ні гривні в кишені...

Голос із неба:
– Не бреши, Ізю!
– Що, долари міняти?!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Тепер, коли ми рік одружені, ти мо-
жеш мені сказати, скільки у тебе було чо-
ловіків?

– Вісім.
– Я – восьмий?
– Та ні, що ти! Ти – третій.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Треба кидати пити. Ходити з похмілля 
Луцьком якось не дуже... А надто, якщо по-
чинав пити вчора у Тернополі.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дружина дісталася до чоловікового те-
лефона, а там – листування з дівчиною.

– Хто така?
– Та знайома по роботі.
– Ти з нею спиш?
– Ні!
– І на біса тоді листуватися?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Оксюморон – це поєднання слів із про-
тилежним значенням, наприклад: живий 
труп, гарячий сніг, світле майбутнє, відпо-
чинок із дітьми...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Школярам на замітку. Презерватив, 
який ви підкинете татові у кишеню, на 
якийсь час відволіче батьків від дурних за-
питань про школу...

№

Жартівливий гороскоп на 5 – 11 липня
Овен (21.03 – 20.04)
Григорій Пустовіт 
29 березня 1960 р.
В. п. міського голови, 
секретар Луцькради
Саме час шукати в 
команду нових людей, 
які відповідають вашому 

покликанню й освіті. Хороша інтуїція 
і навички психолога вбережуть Овнів 
від будь-яких дій та бездіяльності  
недоброзичливців.

Телець (21.04 – 21.05)
Юлія Сиротинська 
2 травня 1985 р.
Директор департаменту 
муніципальної варти Луцька
Доки в рідній оселі 
смердітиме нестерпно, 
керівництво не відпускатиме 

у відпустку. Тому доведеться намотувати 
сотні кілометрів у гонитві за отруювачами 
повітря та порушувачами спокою в місті. 
Саме так Тельці триматимуть себе у формі.

Близнята (22.05 – 21.06)
Ігор Ярмольський 
4 червня 1967 р.
Голова Луцької 
райдержадміністрації
Не піддавайтеся чужому 
впливу – ви ж такі 
самовпевнені. Відкриються 

різноманітні можливості соціальної реалізації. 
Зорі підсвітять з піднебесся спраглим у 
пошуках вільних земельних ділянок. 

Рак (22.06 – 23.07)
Володимир Грушовінчук 
7 липня 1962 р.
Начальник УДСНСУ 
у Волинській області
Щоб не згоріти у вогні 
власних страхів, попросите 
в погоди ще трохи дощів. 

Байдуже, що вас за це на Олімпі розкачають 
на тісто.  Сонячний відпочинок однаково 
проведете на морях восени. 

Лев (24.07 – 23.08)
Лілія Кревська 
28 липня 1968 р.
Голова Іваничівської 
райдержадміністрації
Проведете цей тиждень 
досить розмірено. Поспішати 
вам уже нікуди – ще трохи 

доведеться повисіти між буттям та 
відставкою, а далі повернутися до співаків 
та артистів. Зорі рекомендують вже шукати 
креативні ідеї.

Діва (24.08 – 23.09)
Богдана Новарчук 
16 вересня 1986 р.
Екс-директор КП «Ласка»
Забути про гавкіт 
недоброзичливців не дадуть 
брати ваші менші. Щодня 
вони нагадуватимуть про 

тих, хто в Раді сидить. Тому на прогулянки 
беріть із собою рафінад, а на серйозні 
зустрічі – електрошокер. 

Терези (24.09 – 23.10)
Світлана Савчук 
6 жовтня 1970 р.
Начальник ГУ Державної 
фіскальної служби в області
Терези будуть честолюбні 
й амбітні. Тільки правильно 
зважуючи власні 

інтереси та потреби громади, зможете 
досягнути бюджетного консенсусу. 
Незакомплексованість та хороші стосунки з 
людьми стануть запорукою успіху.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Михайло Півнюк 
21 листопада 1958 р.
Директор ДВТП 
«Волиньфармпостач»
Скорпіони отримають доступ 
до таємних знань, секретів, 
заслужать довіру оточення. 

Відверті розмови будуть відбуватися 
регулярно, а прохання дати пораду з того 
чи того питання сипатимуться звідусіль. Усе 
буде проЗорро.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Галина Карнаухова 
12 грудня 1965 р.
Начальник відділу з питань 
гуманітарної та соціально-
культурної сфери Волиньради
Найімовірніше, доведеться 
сконцентруватися на справах 

родинних, хоча любі вороги не даватимуть 
розслабитися. Стрільці бурхливо вступають 
у час ухвалення принципових рішень. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Майя Москвич 
29 грудня 1989 р.
Учасниця Ігор нескорених, 
громадська активістка, 
учасниця АТО
Найкраще виганятиметься 
чортівня з країни за 

допомогою часнику. Зорі наполегливо 
переконують збільшити посіви цього 
благодатного овочу, бо всілякого гидоття ще 
багато нишпорить країною. 

Водолій (21.01 – 19.02)
Олександр Вовченко 
17 лютого 1991 р.
Начальник патрульної 
поліції Волині
Для замилування собою 
красивим варто обрати більш 
спокійні часи. Мало того, 

що волоцюги почали паркуватися заледве 
не біля вашого офісу, то ще й гасають під 
вікнами. Ймовірне придбання нових автівок 
і сталевих нервів.

Риби (20.02 – 20.03)
Андрій Тлумак 
7 березня 1979 р.
Головний тренер ФК «Волинь»
Успішність обраного курсу 
легше перевіряти не за 
компасом, а за турнірними 
очками. Дуже скоро туман 

розсіється, і з Чумацького шляху переїдете 
в сузір’я Перемоги. Зорі радять більше 
дбати про власні форми.

НАВРОЧЕНЕ ЯЙЦЕЛУЦЬКІЙ СИНАГОЗІ – 
390 РОКІВ

колесо історії

Сталося це на Богом забутому 
хуторі, де я і дружина шпарко заходи-
лися хазяйнувати на землі, на отому 
майже гектарові, де бур’яни аж гули 
та замість людей порядкували лисиці. 
Орали й сіяли, копали й садили, ви-
рощували хліб і до хліба, ще й курей 
повен двір напустили, і паця, симпатія 
жінчина, у хлівцеві зарохкала. А ще 
ж нещадна війна з жуком колорад-
ським, з пирієм та щирицею – вгору 
глянути ніколи, кожен день хоч до-
точуй. Про радіо-телевізор забудь і не 
згадуй, хіба що перекинешся словом з 
сусідами, привітними й не дуже – яких 
Бог послав, з тими і вживайся. 

Найчастіше спілкувалися з сусід-
кою Надькою, яка жила через вули-
цю. Надька жінка наче й не зла, але 
все, що потрапляло під руку, свари-
ла по-чорному. 

Особливо діставалося гусям. 
Що й жеруть, як у прірву; не 

встигнеш одігнати до річки, плава-
ли – не плавали та й швиденько на-
зад: сип їсти, хазяйко! 

Що й несуться на сміх курям: 
гороб’ячі яйця і то більші. 

– А гиля, бодай ви всі поздиха-
ли! – так Надька щоранку турить до 
річки гусей повз наш двір. 

Якось я спустився до цієї сим-
патичної річечки, що наш город об-
ціловувала делікатними хвильками. 
Глядь: яйце у воді. Ледь у долоню 
вмістилося. Страуси в нас розплоди-
лися, чи що? Невже Надьчина гуска з 
переляку знесла? 

– Надько! – гукнув, до сусідсько-
го двору піднявшись. – Погляньте, 

Кожен, хто проїжджає 
вулицею Данила 
Галицького, звертав 

увагу на масивну і 
незвичну будівлю, 
розташовану на повороті. 
Вона вирізняється 
товстими стінами, 
високими заокругленими 
вікнами і здалеку схожа на 
якийсь оборонний об’єкт.

Велику синагогу Луцька можна 
назвати справжнім символом ори-
гінальної, маловідомої, але дуже 
цікавої єврейської історії міста. 
5 травня 1626 року король Сигіз-
мунд ІІІ надав привілей луцьким 
євреям на побудову кам’яної сина-
гоги та нової школи «на тому місці, 
де стояла стара». Роботи почалися, 
проте не всі до цього ставилися 
прихильно. Адміністрація сусід-
нього домініканського монастиря 
подала скаргу на будівництво. Її 
суть полягала в тому, що синагога 
розташована занадто близько до 
костелу і висотою може його пере-
вищити.

Два роки тривала судова тяга-
нина. І врешті у 1628 році справа 
закінчилася перемогою єврейської 
громади. Суд постановив, що ви-
сота синагоги не перешкоджає мо-
настирю. Побачивши таке, король 
видав повторний привілей на бу-
дівництво синагоги. До неї мали 
прибудувати оборонну вежу, поста-
вити на ній гармату і в разі потреби 
захищати місто.

Під синагогою є підземелля, 
які не було досліджено. Частина з 
них має таке розташування, якого 
нема у жодній іншій оборонній 
синагозі. Це можна пояснити тим, 
що синагога частково стоїть на 
якійсь попередній споруді. Де-
тальних досліджень зроблено не 
було, тому фахові висновки щодо 
будівельного спадку від іншої не-
відомої споруди відсутні.

Синагога мала дуже цікавий і 

багато декорований інтер’єр. До 
Першої світової війни молитовний 
зал був витриманий у традиціях 
ренесансу. Особливо приваблю-
вав Арон Га-кодеш (еквівалент 
християнського вівтаря), в якому 
зберігалися сувої Тори. У 1942 
році нацисти підірвали будівлю, 
через що усе в синагозі було втра-
чено. До нашого часу залишилися 
тільки стіни. Зараз у приміщенні – 
спортивний клуб.

  Олександр КОТИС
hroniky.com   Анатолій ДІМАРОВ які яйця ваші гуси несуть! А ви на 

них грішите! 
Анітелень. Не інакше Надька на 

городі зашилася, з бур’янами воює, 
весь світ кляне. 

Подумав-подумав та обережно 
яйце те й поклав. Перед вікном, що 
світило на вулицю. Хай помилується 
і не кляне нещасних гусей. 

Ну, а що далі було, то не доведи 
і помилуй! 

Угледіла Надька яйце. Одразу ж 
угледіла: від її очей ніщо не схова-
ється. 

Наврочене! Якась личина навро-
чила та й під хату підкинула. 

Що робити? 
А до ворожки!.. До баби-шеп-

тухи... Хай пораїть, як лихо одвести. 
Ворожка пораїла так: 
– Ото як побачиш яку, що на 

яйце витріщається, ще й губами во-
рушить, то хапай те яйце та на її го-
лові й розтовчи. 

Повернулася Надька, за вікном 
зачаїлась. 

Іде! Баба Палажка, свічечка Божа. 
Будень надворі, а вона в празнико-
вому. Не інакше до Божого храму – 
гріхи всіх хуторян одмолювати. Така 
богомільна, що аж! 

Тиць – зупинилася! На яйце ди-
виться. Ще й губами ворушить. 

«Вона!!!» 
Не встигла баба й двір поминути, 

як Надька її наздогнала. Та з усього 
маху яйцем по голові!.. По голові!.. 
Ще й по обличчю – жовтком!.. 

Крику!.. Ґвалту!.. Хутір трусився... 
А я? 
Що ж я... 
Я мовчав – беріг свою лисину. 
Надька така – не пошкодує яєць!

Інтер’єр Великої синагоги Луцька до війни

yadvashem
.org
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Людина не робить помилок лише тоді, коли спить. Інгвар Кампрад
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Львівська область, Яворівський район, 
с. Рясна-Руська, вул. Свободи, 5. 
Обсяг – 6 друк. арк. Замовлення: 26077.
Наклад – згідно із замовленням.

5 липня – Роман, Севастіан, 
Овсій, Зіновій, Галактіон, Зінаїда, 
Олександр, Михайло, Гнат, Уляна, 
Олексій, Костянтин, Данило, 
Марія, Адріан, Андрій, Борис, 
Геннадій, Леонтій, Панас, Арсеній 
6 липня – Григорій, Микита, 
Федір, Степан, Антон, Артем, 
Герман, Святослав, Аркадій
7 липня – Іван, Петро, Інокентій, 
Яків
8 липня – Петро, Давид, 
Олександр, Макар, Карп, 
Георгій, Єфросинія
9 липня – Іван, 
Тихон, Денис, 
Анастасія, Леонід
10 липня – 
Самсон, Юрій, 
Мартин, Василь, 
Дмитро, Захар, Іраклій
11 липня – Іван, 
Сергій, Павло, 
Герман, Богдан, 
Фаїна

5 липня – Роман, Севастіан, 
Овсій Зіновій Галактіон Зінаїда

іменинники тижня

р, Карп,
ія

д

раклій

судоку
   Ігрове поле складається з квадрата 

розмі ром 9х9, розділеного на менші 
квадрати (їх ще називають «регіони») зі 
стороною 3х3 клітинки. Таким чином, 
усе поле налічує 81 клітинку. У деяких 
із них вже на початку гри розташовані 
числа (від 1 до 9). Мета голово ломки – 
заповнити вільні клітинки цифрами 
від 1 до 9 так, щоб у кожному рядку, 
в кожному стовпці і в кожному 
малому квадраті 3х3 кожна цифра 
траплялася лише один раз. Правильна 
головоломка має тільки один 
розв’язок.

Відповіді на сканворд 
від 28 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 5 – 11 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 
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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

«УСІЯНИЙ ЗОРЯМИ ПРАПОР» – 
ДИВОВИЖНА ІСТОРІЯ ГІМНУ СШАУ 1814 році 35-річний 

американський 
адвокат Френсіс 

Скотт Кі спостерігав, як 
британські ядра градом 
сипалися на Форт Мак-
Генрі в гавані Балтимора.

Англо-американська вій-
на тривала вже півтора року, а 
адвокат Кі вів переговори про 
звільнення американського по-
лоненого. Побоюючись, що йому 
відомо надто багато, британці 
тримали його на кораблі за вісім 
миль від берега.

Коли настала ніч, Кі побачив, 
як небо почервоніло від спалахів 
полум’я. Потужні артилерійські 
обстріли британських кораблів 
не залишали сумнівів у їхній пе-
ремозі. 

Але коли вранці 14 вересня 
димова завіса розсіялася, Кі з по-
дивом і полегшенням побачив 
над фортом прапор США, а не 
британський «Юніон Джек».

Цей стяг тепер зберігається 
в Смітсонівському інституті у Ва-
шингтоні. Видовище того ранку 
вразило Кі й надихнуло його на 
поетичні строфи.

Пізніше він показав вірші сво-
єму зятю Джозефу Ейч Ніколсону, 
який командував ополченням, 
що обороняло Форт Мак-Генрі. 

Ніколсон сказав автору, що слова 
ідеально лягають на мелодію по-
пулярної англійської пісеньки, яку 
в 1775 році написав британський 
композитор Джон Стаффорд Сміт.

«Пісня Анакреона» (на честь 
давньогрецького поета-лірика) 
стала жартівливим гімном лон-
донського клубу джентльменів. 

Але на початку XIX століття вона 
перетнула Атлантику й набула по-
пулярності в Новому Світі.

Текст Кі справив неабияке 
враження на Ніколсона, який не-
гайно відніс його в друкарню у 
Балтиморі, де вірші надрукували 
на листівках під назвою «Оборо-
на Форту Мак-Генрі». На листівках 
також значилося, на яку мелодію 
слід виконувати слова пісні.

Незабаром вірші передруку-
вала газета Baltimore Patriot. А ще 
за кілька тижнів «Усіяний зорями 
прапор» – так почали називати 
поему – розійшовся по всій кра-
їні. Він зробив безсмертним ім’я 
Френсіса Скотта Кі, як і оспіваний 
ним прапор, який згодом набув 
історичної значущості.

У 1889 році пісня про зоряний 
прапор стала офіційним гімном 
Військово-морських сил США. 

Офіційний статус національного 
гімну США «Усіяний зорями 
прапор» отримав лише в 1931 році 

bbc.com
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а ви знали? НЕПАЛ ДЛЯ СВІТУ 
ВІДКРИВ ОДЕСИТ 

В АНТАРКТИЦІ ЗНИКЛО 
МАЙЖЕ ТРИ ТРИЛЬЙОНИ 
ТОНН ЛЬОДУ
Міжнародна група вчених заявляє 
про тривожні темпи танення 
льоду в Антарктиці. За їхніми 
даними, від 1992 року там зникло 
майже три трильйони тонн льоду, 
інформує «Радіо Свобода».

Танення підняло світовий рівень 
моря майже на сантиметр з початку 
1990-х років, що може становити небез-
пеку для берегової лінії від островів Ти-
хого океану до Флориди.

«Ми розглядаємо ці результати як 
ще один тривожний дзвінок і поштовх 
до дій, щоб уповільнити нагрівання 
нашої планети», – сказав Ерік Рігнот, 
вчений лабораторії реактивного руху 
НАСА, який протягом двох десятиліть 
стежив за крижаними покровами Землі.

Група з 84 науковців у статті в журналі 
Nature заявила, що в період з 1992 до 2017 
року Антарктика втратила 2,7 трильйона 
тонн льоду під час танення, відстеженого 
за допомогою супутникових даних й ін-
ших вимірів. З 1992 року через це рівень 
моря піднявся на 0,76 см.

«Ми маємо хвилюватися. Але це не 
означає, що треба впадати у відчай. Це 
відбувається швидше, ніж ми очікува-
ли», – додала вчена з Каліфорнійського 
університету в Ірвайні Ізабелла Велі-
когна.

УКРАЇНЕЦЬ – НА 
«ОЛІМПІАДІ ГЕНІЇВ» 
Школяр Валентин Фречка, який 
знайшов спосіб виготовляти 
папір із опалого листя, здобув 
золото на міжнародній «Олімпіаді 
геніїв» у США, інформує «Голос 
Америки».

Український учень представив свій 
проект «Технологія виготовлення eco 
friendly паперу з опалого листя». У ньо-
му він пояснює, як можна робити папір 
із листя різних видів дерев.

Цьогоріч у конкурсі взяли участь 
1300 учнів з різних країн світу. Україн-
ська команда від Малої академії наук 
складалася з п’яти учасників. Двоє з них 
посіли четверті місця, а ще двоє привез-
ли в Україну бронзові нагороди.

«Олімпіаду геніїв» (GENIUS Olympiad) 
проводять серед учнів середніх шкіл, 
вона скерована на розв’язання еколо-
гічних проблем завдяки фундаменталь-
ній науці, мистецтву, творчому письму, 
інженерії, дизайну та розвитку бізнесу.

глобальне потепління

знай наших

Дослідження показало: більша частина 
льоду зникла в Західній Антарктиці 
й на Антарктичному півострові, де 
теплі води океану сприяють таненню 
льодовиків

Валентина Фречку запросили на 
Міжнародну виставку в Південній Кореї

uain.press
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організував фірму, що торгувала 
з Азією. Отримавши перші замов-
лення, він повернувся до Індії. 
Країна вже отримала незалежність 
і заборонила оплачувати імпортні 
товари іноземною валютою. Ідея 
Лісаневича провалилася. Кіра за-
лишилася у США й відкрила балет-
ну школу.

«300» пропрацював до 1961 
року, але Борис завершив спів-
працю з закладом набагато рані-
ше і зробив це ефектно. Він орга-
нізував експедицію до Голлівуду. З 
цього приводу в клубі влаштували 
гучний бенкет, на якому Лісаневич 
познайомився з молодою данкою 
Інгер Пфайфер. Опісля з трьома 
багатіями, серед яких був непаль-
ський генерал Махабір, полетів 
до США. «Експедиція», впродовж 
якої команда розважалася й бен-
кетувала, тривала два місяці та 
коштувала $70 тис. – приблизно 
$780 тис. за сучасним курсом.

АЛКОГОЛЬНІ СПРАВИ 
З КОРОЛЕМ НЕПАЛУ

Борис розлучився з росіян-
кою і одружився з молодшою на 
23 роки Інгер. Хоч її батьки були 
проти. Ще 1944 року завсідник 
клубу, вже згадуваний генерал 
Махабір, познайомив Бориса з не-
пальським королем Трибхуваном. 
Монарх був полоненим прем’єр-
міністра Рана: той сам керував 
країною, а вінценосця ізолював. 
Убити короля не могли, адже не-
пальці поклонялися йому, як богу. 
Трибхувану вдавалося дурити сво-
їх охоронців і виїжджати з палацу.

Борис потоваришував із мо-
нархом і незабаром цій дружбі 
належало здійснити черговий по-
ворот у житті одесита.

На таємних зібраннях у клубі 
«300» та в квартирі Бориса генерал 
Махабір із соратниками розробили 

план повалення прем’єр-міністра 
Рана. Трибхуван неодноразово 
приїздив до Калькутти. Операція 
з повернення йому трону вдалася 
1950 року. Король за підтримки 
народу усунув прем’єра, чим за-
вершив правління династії Рана, 
що тривало понад сто років.

Махабіра призначили міні-
стром промисловості, хоча жодної 
промисловості в країні на той час 
не було. У розмові з ним Борис ви-
дав ідею. «У Непалі, на відміну від 
Індії, немає сухого закону. Якби 
нам вдалося побудувати спирто-
вий завод, це дозволило б напов-
нити скарбницю податком від про-
дажу», – переконував Лісаневич 
друга-міністра.

Борис збудував завод і почав 
лобіювати введення акцизу. В ни-
зинах Гімалаїв працювали сотні 
гуралень, які споконвіку виготов-
ляли рисову горілку арак. Борис 
намагався приборкати нелегаль-
них підприємців і стати алкоголь-
ним монополістом Непалу. Чу-
жинця послали до біса. Лісаневич 
зупинив роботу над проектом.

Коли король Трибхуван помер, 
наступником став його старший 
син Махендра. «Уперше і востаннє 
я бачила, як Борис плаче», – згаду-
вала Інгер, яка тоді жила в Катман-
ду разом з трьома синами і матір’ю 
Лісаневича.

ПЕРШИЙ ГОТЕЛЬ 
НЕПАЛУ

Тоді Бориса захопив туристич-
ний потенціал Непалу. Місцеві не 
вірили, що їхня країна може прива-
бити іноземців, однак Лісаневичу 
вдалося зацікавити одного арис-
тократа. Той віддав частину свого 
палацу під облаштування готелю.

Одесит був шокований. У Не-
палі майже все, аж до гарячої води 
для ванн, потрібно було організо-

nepalitim
es.com

Борис Лісаневич з дружиною Інгер

Балерун, 
ресторатор, 
організатор 

королівських івентів. 
Він відкрив перший 
елітний клуб в Індії 
та перший готель 
у Непалі. Борису 
Лісаневичу вдавалося 
все. Не вдалося лише 
розбагатіти, пише 
Was.media.

Ця історія почалася піс-
ля захоплення України біль-
шовиками. 13-річний син 
генерала Борис Лісаневич 
ховався в Одесі вдома у сво-
єї тітки. Родичка – хореограф 
оперного театру – добула 
йому фальшиве посвідчення 
артиста. Невдовзі племінник і 
справді вступив до балетного 
училища, працював у театрі, 
виступав за їжу.

1923 року Борис надумав 
тікати. Через знайомих отри-
мав контракт на виступи у 
Франції. В Парижі отримав 
паспорт Нансена та почав 
гастролювати світом у трупі 
Сергія Дягілєва. У Монте-
Карло одесит зустрів красуню 
Кіру Щербачову – танцівницю 
з колективу співака Федора 
Шаляпіна. Якось дорогою до 
Англії Борис заїхав у Париж, 
забрав Кіру і вони одружи-
лися. Пара вирушила до Азії. 
У столиці колоніальної Індії 
Калькутті Лісаневич навіть 
намагався одержати британ-
ське підданство.

НАЙКРАЩА 
ТУСОВКА ІНДІЇ

Через знайомих Борис 
мобілізував місцевих мож-
новладців. Його ідея і сам 
Лісаневич стали усім до впо-
доби. У клуб почали пускати 
індійців і жінок, він працював 
цілодобово – це новації для 
Сходу. У Лондоні був відомим 
клуб «400». Тому новому за-
кладу дали назву «300».

У грудні 1936 року коман-
да Бориса орендувала палац і 
менш ніж за два тижні влаш-
тувала відкриття. Клуб став 
місцем зустрічей підприємців 
і дипломатів. Борис працю-
вав головним менеджером. 
Він запрошував шеф-кухаря 
з Ніцци, турбувався про до-
ставку найкращих продуктів, 
гарну музику, приємну атмо-
сферу. У вихідні їздив з но-
вими друзями на полювання 
і навіть убив першого свого 
тигра.

Початок Другої світо-
вої не зачепив Калькутту. У 
Бориса з Кірою народилася 
донька. Однак після атаки 
в Перл-Харбор місто стало 
військовим центром регіо-
ну. Заклад перетворився на 
неофіційну штаб-квартиру 
союзників. Бориса періодич-
но підозрювали у шпигун-
стві. Британці та американці 
вважали його радянським 
агентом, совєти – американ-
ським.

Дружина не розділяла 
любов Лісаневича до Індії. 
1946 року родина полетіла 
до Нью-Йорка. У США Борис 

вувати з нуля. Ліжка, постіль, ку-
хонне приладдя, посуд він закупив 
у Індії. Вантажі доправляли авіа-
цією. Борис вчив персонал мити 
руки і ходити у взутті.

Готель Royal відкрили в 1954 
році. Потрапити до Непалу було 
складно: доріг не було, авіарейси 
нерегулярні, а замість віз іноземці 
мали надати рекомендації. Борис 
налагодив контакт із туристичною 
фірмою Thomas Cook. Перших ту-
ристів король зустрічав особисто. 
Махендра був приголомшений ен-
тузіазмом, з яким гості скуповува-
ли все у ремісників. Він наказав ви-
давати візи без жодної тяганини.

Туристів більшало, готель 
Бориса став місцем зустрічей, а 
життєрадісний Лісаневич – душею 
спільноти експатів. 

ІВЕНТ-МЕНЕДЖЕР 
ВІД БОГА

Незабаром Лісаневич став 
першим ув’язненим у Непалі єв-
ропейцем. Про себе нагадала 
алкогольна справа: податкова ви-
магала сплатити 175 тис. рупій за 
гарантійним зобов’язанням перед 
урядом. Через два місяці після 
арешту Борис написав королю 
листа. Призначили аудієнцію. Лі-
саневичу запропонували взятися 
за організацію урочистостей з на-
годи коронації монарха. Усе про-
йшло на найвищому рівні.

Згодом він зустрічав Єлиза-
вету II. Британську королеву за-
просили полювати на тигрів.

До табору мисливців проклали 
дорогу, там зняли шар ґрунту, ви-
збирали комах. Окропили з літаків 
околиці хімікатом проти мух і ма-
лярійних комарів. Поклали новий 
дерен. Табір забезпечили гарячою 
водою. Королівський намет мав 11 
кімнат, шпалери у вітальні, ванни й 
туалети.

Полювання стало грандіозною 
виставою. З усього Непалу зібрали 
понад три сотні слонів, були і сло-
ни з міні-барами, і слони для пре-
си. На вечерю Борис готував плов 
із м’ясом павича. Коли королева 
покидала табір, Лісаневич виши-
кував усіх слонів вздовж шляху. 
Розфарбовані велетні по черзі са-
лютували хоботами.

Лісаневич випробував себе в 
організації авіаперевезень, сіль-
ському господарстві, автокруїзах 
з Європи до Азії, обслуговуванні 
кінознімань та в численних інших 
проектах, що не мали великого 
успіху. 

У 1970 році він закрив Royal. 
Згодом на кредит Світового банку 
відкрив новий п’ятизірковий го-
тель – Yak & Yeti. Проте з часом ві-
дійшов від проекту, не поділяючи 
погляди партнерів. Відкрив мере-
жу ресторанів.

Започаткувавши в Непалі при-
буткову туристичну галузь, сам 
Лісаневич не розбагатів. Хорошим 
бізнесменом він не був, за при-
бутками не гнався. Помер у жовтні 
1985 року. 

П’ятизірковий готель Yak & Yet 
працює донині. В його ресторані 
можна замовити борщ і котлету 
по-київськи.

Борис та Інгер на 
полюванні у Непалі

з книги М
іш

еля Песселя «Тигр на сніданок: Історія Бориса з Катманду»
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