
З ДИТБУДИНКУ – 
В СІМ’Ю
ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ РЕФОРМА 
ІНТЕРНАТІВ В УКРАЇНІ

У серпні минулого року 
Кабмін ухвалив стратегію з 

деінституалізації, тобто реформування 
інтернатів і дитбудинків, за якою до 
2026 року ці установи у звичному нам 
розумінні мають зникнути. 

ЛІКУВАЛЬНІ 
ЛІТНІ ЯГОДИ
Ягідний сезон швидко 
минає. Щоб ласувати 
вітамінами протягом року, 
слід подбати про заготівлю 
цієї смакоти на зиму. 

КУРІННЯ – ЦЕ НЕ 
ЗВИЧКА, А ЗАЛЕЖНІСТЬ

Я почав курити ще в школі за компанію 
з друзями. У інституті це був «спосіб 

соціалізації», бо був наймолодшим у 
групі. Потім тютюн перестав подобатися, 
але кинути виявилося не так просто – я 
вже був залежним від нікотину. 
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Понад 250 волинських 
партійців «Українського 

об’єднання патріотів – УКРОП» 
зустрілися з кандидатом на 
президентських праймеріз 
УКРОПу Олександром 
Шевченком. Під час зустрічі 
укропівці обговорили 

майбутню стратегію розвитку 
України, першочергові 
кроки, які важливі для 
нашого народу, політичну 
й економічну ситуацію в 
державі та способи виходу з 
кризи.

законотворчість

ЗА КОНТРАБАНДУ 
ЛІСУ – 
ТЮРМА

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

З нагоди 75-ї річниці Волинської 
трагедії 8 липня на Волинь прибули 
Президент Польщі Анджей Дуда 

і Президент України Петро Порошенко. 
Щоправда, участь в пам’ятних заходах 
перші особи взяли порізно.
Дуда став учасником жалобної меси в 
костелі святих Петра і Павла в Луцьку, а 

також відвідав польські пам’ятки у селищі 
Олика Ківерцівського району. Порошенко 
побував на церемонії вшанування пам’яті 
загиблих українців – жертв польсько-
українського конфлікту 1943-1944 
років, що відбулася в Гончому Броді на 
Ковельщині.

 читайте на стор. 6

 читайте на стор. 7

 читайте на стор. 8

 читайте на стор. 4

 читайте на стор. 13

ЗРОСЛИ ПЕНСІЇ 
ТА ПРОЖИТКОВІ 
МІНІМУМИ

гроші хороші

 читайте на стор. 6  читайте на стор. 5 читайте на стор. 7

ВОЛИНСЬКІ УКРОПІВЦІ ЗУСТРІЛИСЯ 
З ОЛЕКСАНДРОМ ШЕВЧЕНКОМ
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ДВА ПРЕЗИДЕНТИ – 
ОДНА ТРАГЕДІЯ
АНДЖЕЙ ДУДА І ПЕТРО ПОРОШЕНКО ВШАНУВАЛИ 
ЖЕРТВ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ
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У ЯПОНІЇ – ПОВІНЬ
Через зсуви та повені в Японії 8 липня за-
гинуло близько 130 осіб. 58 людей зникли 
безвісти. Зливи в країну приніс тайфун.
У КАНАДІ – АНОМАЛЬНА 
СПЕКА
Щонайменше 33 людини померло в Ка-
наді від надзвичайно спекотної та воло-
гої погоди. Вдень температура не опуска-
ється нижче за +33°. А у штаті Квінсленд 
через спеку навіть почав плавитися ас-
фальт та прилипати до шин автомобілів.

ПОТЯГ ЗІЙШОВ З РЕЙОК
24 людини загинуло, понад 70 травмо-
вано внаслідок аварії пасажирського 
потяга 8 липня в Туреччині. Аварія ста-
лася через сильні дощі, що спричинили 
зсув ґрунту. Потяг прямував з провінції 
Едірне до Стамбула.
В ІНДІЇ ТА МЕКСИЦІ 
ВИБУХНУЛИ ФАБРИКИ 
Фабрика саморобних феєрверків вибух-
нула 6 липня у Мексиці. 19 людей загину-
ло, понад 30 поранено. 4 липня мінімум 
11 осіб загинули від вибуху на такій же 
фабриці в Індії. Вибух був таким сильним, 
що тіла жертв розкидало на десятки мет-
рів від знищеного підприємства.

У КИТАЇ – ПОВЕНІ ТА ЗСУВИ 
Семеро людей загинули, понад 260 ти-
сяч осіб постраждали від повеней і зсу-
вів, спричинених проливними дощами 
на заході Китаю. Повінь завдала країні 
збитків на €700 млн.
ТУРЕЧЧИНА ПЕРЕДАСТЬ 
УКРАЇНІ ЗБРОЮ
Безпілотні авіаційні комплекси Туреччи-
на передасть Україні. Влада країни також 
готова купити українські літаки Ан-178.
260 КГ КОКАЇНУ 
МАНДРУВАЛИ В УКРАЇНУ 
Азербайджанець намагався перевез-
ти через Іран в Україну 260 кг герої-
ну. Правоохоронці виявили нар-
ко ти ки, коли чоловік перетинав 
іра  но-азер байджанський кордон на 
ван  таж ному автомобілі.
АФГАНІСТАН НЕБЕЗПЕЧНИЙ 
ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ
З 33 журналістів, загиблих цьогоріч, 10 
припадає на Афганістан, 5 – на Сирію, 4 – 
на США, 3 – на Індію. По два журналісти 
загинули в Колумбії, Ізраїлі, Мексиці, Єме-
ні. Ще по одному представнику ЗМІ було 
вбито в Бразилії, Нікарагуа і Словаччині.

У ЄС – НОВІ ПРАВИЛА
Із 2021 року туристи муситимуть реє-
струватися онлайн перед подорожжю, 
отримати дозвіл на перетин кордону 
ЄС та сплатити €7 збору. Реєструватися 
та платити треба буде раз на три роки. 
Система функціонуватиме для громадян 
з близько 60 країн, включаючи Україну.
В АВСТРАЛІЇ – ТАБУ НА 
ПАКЕТИ 
З липня в Австралії заборонили викорис-
товувати одноразові пластикові пакети. 
Штрафи для порушників сягатимуть 
$4,6 тис. Заборону вже запроваджено в 
Квінсленді та Західній Австралії.
МІЛЬЯРДЕР ЗАГИНУВ 
ПІД ЧАС СЕЛФІ
Китайський мільярдер 57-річний Ван 
Цзянь 3 липня загинув у Франції, коли 
намагався зробити селфі. Голова ради 
директорів і співзасновник конгломе-
рату Hainan Airlines Group упав з 15-
метрової стіни.
В АВСТРІЇ – 12-ГОДИННИЙ 
РОБОЧИЙ ДЕНЬ 
Австрійський парламент ухвалив закон, 
згідно з яким з вересня роботодавці 
зможуть вводити 12-годинний робо-
чий день без підвищення оплати праці. 
Зміни ухвалили, незважаючи на масові 
протести, які пройшли у Відні.
ПОМЕРЛА НАЙСТАРІША 
ЄВРОПЕЙКА
У комуні Монтелупо-Фьорентіно непо-
далік Флоренції померла найстаріша 
жінка Європи – Джузеппіна Проджетто. 
Жінці було 116 років. Вона була дру-
гою найстарішою людиною у світі після 
японки Чіхо Міяко, якій 117 років.

світова хроніка

ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ ВПІЙМАЛИ НА ХАБАРІГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ ВПІЙМАЛИ НА ХАБАРІ

І ЗНОВУ СМЕРТЬ І ЗНОВУ СМЕРТЬ 
НА ДОРОЗІНА ДОРОЗІ

ХТО НА ВОЛИНІ ХТО НА ВОЛИНІ 
ЗАБРУДНЮЄ ВОДОЙМИЗАБРУДНЮЄ ВОДОЙМИ

ЗНАЙШОВ ГРАНАТУ ПІД ЗНАЙШОВ ГРАНАТУ ПІД 
ДВЕРИМА В СУСІДАДВЕРИМА В СУСІДА

МИТНИКИ КОНФІСКУВАЛИ МИТНИКИ КОНФІСКУВАЛИ 
МОПЕД У СТРАЗАХМОПЕД У СТРАЗАХ

на гарячому

горе

екологія

небезпечно

контрабанда

на поміч людям

ВШАНУВАЛИ ЖЕРТВ ПОЛЬСЬКО-
УКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ

пам’ять

МІЛЬЙОНИ – НА ЗВАЛИЩЕ
Володимир-Волинський

Виділення 5 млн грн з Фонду 
охорони навколишнього природного 
середовища для продовження 
будівництва третьої черги полігону 
твердих побутових відходів у 
Володимирі-Волинському ініціював 
народний депутат Ігор Гузь.

Питання про часткове фінансуван-
ня будівництва полігону розглянули 
на засіданні Кабміну 4 липня. Такому 
рішенню на користь володимирців 
передувала нещодавня робоча зустріч 
парламентаря з міністром екології та 

природних ресурсів Остапом Семера-
ком. Наразі кошти – на погодженні в 
Міністерстві фінансів.

У Володимирі-Волинському не пер-
ший рік є проблема з відкриттям нової 
черги полігону твердих побутових від-
ходів. Географічно звалище розташову-
ватиметься на території П’ятиднівської 
сільської ради. Загальна вартість усього 
будівництва цієї черги, згідно з кошто-
рисом, сягає близько 12 млн грн. Місто 
даватиме свою частку в розмірі 10% 
співфінансування.

Завершити реалізацію проекту 
планують наступного року

guz.in.ua

Рожищенський район

Віце-прем’єр-міністр 
Павло Розенко та 
голова Українського 

інституту національної 
пам’яті Володимир 
В’ятрович 6 липня 
приїхали на Волинь, 
аби вшанувати жертв 
польсько-українського 
конфлікту.

9 липня 1943 року до села 
Рудка-Козинська увірвалося 
три сотні озброєних людей, 
серед яких були німці та по-
ляки. Вони знищили близько 
200 будинків, розстріляли 17 
місцевих жителів. Спалили 

село Сокіл, частково знищили 
Доросині, Залісці, Любче, Ти-
хотин, Башову. 

«Ці події стали найтрагіч-
нішими сторінками польсько-
української історії. Ми  не 
маємо права повторювати 
їх», – зауважив Володимир 
В’ятрович.

Також він наголосив, що 
під час Другої світової війни 
провокували конфлікти між 
поляками та українцями. У 
заворушеннях брали участь і 
поляки, і українці.Наш обов’язок – зберігати дружні стосунки між народами

На Волинь із держбюджету 
передбачили 20 млн грн для 
купівлі житла захисникам та 
сім’ям загиблих.

Із державного бюджету на Волинь 
передбачено субвенцію в 14,3 млн 
на придбання житла учасникам АТО 
та сім’ям загиблих, повідомив дирек-

тор департаменту фінансів Волин-
ської ОДА Ігор Никитюк.

«З них уже 10,8 млн у червні пе-
рерахували й розподілили між райо-
нами. Вперше виділяють субвенцію 
на придбання житла сім’ям загиблих 
у бойових діях на територіях інших 
держав – 5,7 млн грн. Також перед-

бачено субвенцію на 
суму 6,9 млн для покра-
щення житла сиротам. З них понад 
4 млн вже надійшло, ці кошти опра-
цьовують, можливо, спрямуємо 
на будівництво одного будинку, 
а інші розподілимо між дітьми-
сиротами», – доповів чиновник.

на
ра-
ам. З них понад 
ці кошти опра-

о, спрямуємо 
ного будинку, 
о між дітьми-

фінансування

ЗАХИСНИКАМ – ЖИТЛОЗАХИСНИКАМ – ЖИТЛО

Горохівський, Локачинський райони

Днями в області трапилося дві смер-
тельні дорожньо-транспортні пригоди.

3 липня в селі Сільце зіткнулися два 
легковики. Внаслідок автотрощі загинув 30-
річний водій, інформує прес-служба волин-
ської поліції.

Поліцейські з’ясували, що горохівчанин на 
Opel Vectra виїхав на смугу зустрічного руху та 

Завдяки інтерактивній карті 
забрудненості річок відомо, хто 
найбільше забруднює водойми. 

Як повідомляє «Волинська область он-
лайн», найбільшу небезпеку становить Старо-
вижівсь ке виробниче управління житлово-
комунального господарства. На другій та третій 
сходинках – ЖКП селища Дубище Рожищенсько-
го району та іваничівський «Європацукор».

Луцьк

На небезпечний сюрприз натрапив 
житель багатоповерхівки на вулиці 
Конякіна в обласному центрі.

Спеціалісти встановили, що знахідка є 
ручною гранатою «Ф-1», та вилучили її. Ніхто 
не постраждав, інформує прес-служба волин-
ської поліції. Відкрито кримінальне прова-
дження. Винним загрожує позбавлення волі 
від трьох до семи років.

Любомльський район

Громадянин Росії намагався 
перевезти через «зелений коридор» 
незадекларований електроскутер 
Swarovski.

Транспортний засіб завважки 100 кг ви-
лучили митники на посту «Ягодин», інформує 
прес-служба ДФСУ.

Ціна контрабандного мопеда – понад 
760 тис. грн. Тож він підлягає обов’язковому 
письмовому декларуванню. 

Росіянин має заплатити штраф у розмірі 
100% вартості електроскутера.

Ратне

На хабарі затримали головного лікаря 
Ратнівського районного центру первинної 
медико-санітарної допомоги Людмилу 
Терещук.

Як повідомляє прокуратура області, 
10 липня її викрили під час одержання непра-
вомірної вигоди в розмірі 6 тис. грн.

У 10 тис. грн посадовиця оцінила своє 
сприяння суб’єкту господарювання, який 
надає комерційні медичні послуги, у продов-
женні договору оренди приміщення. Під час 
одержання першого траншу неправомірної 
вигоди її було викрито.

Хабарницю заскочили під 
час отримання 6 тис. грн

facebook.com
/volprokuratura

зіткнувся з автомобілем Skoda Fabia, яким ке-
рував 54-річний житель Львівської області.

А 10 липня поблизу села Холопичі Volvo 
V40 злетіло з дороги, внаслідок чого заги-
нув один з двох чоловіків, які перебували в 
авто. Зі слів очевидців, автомобіль мчав на 
великій швидкості. Водій вочевидь не впо-
рався з керуванням.

БІЛЯ «ЯГОДИНА» ЗГОРІЛО BMWБІЛЯ «ЯГОДИНА» ЗГОРІЛО BMW
несподівано

Любомльський район

Поблизу села Старовойтове 6 липня згоріла 
автівка BMW 5. 

Водія доправили в обласну лікарню, пише «Район. 
Любомль». Він отримав 30% опіків тіла. Ймовірна при-
чина пожежі – несправність електричної системи.

«Власник транспортного засобу – громадянин 
Польщі. Автомобіль знищено повністю», – повідо-
мив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС 
в області, капітан служби цивільного захисту Мико-
ла Лябук.Водій-поляк ледве не загинув

lyubom
l.rayon.in.ua
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НА РІВНЕНЩИНІ ВИБУХНУВ 
МІНОМЕТ 
Унаслідок вибуху міномета 6 липня під 
час військових навчань на Рівненському 
полігоні троє людей загинуло, дев’ятеро 
поранено. Наймолодшому загиблому – 
22 роки. Експерти стверджують: метал, 
який використовують для міномета 
«Молот», не відповідає технічним харак-
теристикам.
НА ЖИТОМИРЩИНІ 
ЗАТРИМАЛИ ТОННИ 
БУРШТИНУ 
Після погоні поліція затримала на Жито-
мирщині вантажівку, в якій були мішки з 
двома тоннами незаконно видобутого 
бурштину.
ДЛЯ БІЗНЕСУ – СПРОЩЕНИЙ 
МИТНИЙ КОНТРОЛЬ 
Верховна Рада ухвалила закон про спро-
щення митного контролю для бізнесу. 
Митниці тепер отримуватимуть дозвільні 
документи від уповноважених держав-
них органів лише в електронній формі. 

ПОМЕР ЛЕВКО ЛУК’ЯНЕНКО 
Український політв’язень, дисидент, 
співзасновник Української Гельсінк-
ської групи, колишній нардеп Левко 
Лук’яненко помер 7 липня в лікарні у 
Києві після тривалої хвороби. 24 серпня 
йому виповнилося б 90 років. Він провів 
у радянських таборах близько 27 років.

ЄС НАДАВ УКРАЇНІ КРЕДИТ 
Євросоюз надав Україні 1 млрд грн. 
Програма підтримки розрахована на 2,5 
року. Кредит має максимальний термін 
погашення – 15 років.
ЗАСУДИЛИ ПОЛІТВ’ЯЗНЯ 
БАЛУХА
Суд в окупованому Сімферополі визнав 
винним українського політв’язня Воло-
димира Балуха. Він голодує вже 100 днів. 
Чоловіка засудили до п’яти років позбав-
лення волі зі штрафом у 10 тис. рублів. За 
словами обвинувачення, українець на-
пав на начальника СІЗО. Захист Балуха 
наголошує на протилежному.

УКРАЇНА – БЕЗ ПИТНОЇ ВОДИ
В Україні можуть значно обмежити, а в 
деяких населених пунктах і повністю 
припинити постачання питної води. Її 
немає чим знезаражувати – єдиний віт-
чизняний виробник рідкого хлору при-
зупинив його виробництво.
НА РЕКЛАМУ НА ОПОРАХ – 
ТАБУ 
ВР ухвалила зміни до закону «Про рек-
ламу». Тепер не можна розвішувати рек-
ламу на опорах зовнішнього освітлення. 
Адже це візуально засмічує вулиці та 
площі.
УКРАЇНЦІ ДОВШЕ 
ПЕРЕБУВАТИМУТЬ У СЕРБІЇ
Сербія та Україна домовилися про роз-
ширення угоди про безвізовий режим 
для громадян двох держав. Тепер укра-
їнці зможуть перебувати у Сербії без віз 
до 90 днів на півроку.
ПОЗОВ ПРОТИ ПОРОШЕНКА 
НЕ РОЗГЛЯДАТИМУТЬ 
Верховний Суд відмовив у відкритті 
провадження за позовом активістів 
проти Президента Петра Порошенка 
через призначення аудитором НАБУ 
Павла Жебрівського. Мовляв, активісти 
не мають права звертатися до суду, щоб 
оскаржувати указ Президента.
ГПУ ВІЗЬМЕТЬСЯ ЗА ПРЕМІЇ 
«НАФТОГАЗУ»
Нарахування премій керівництву НАК 
«Нафтогаз України» за перемогу в Сток-
гольмському арбітражі над російським 
«Газпромом» розслідуватиме Генпроку-
ратура. Загальний обсяг премій праців-
никам «Нафтогазу» – $46,3 млн.
У КРИМУ ПРОДАЛИ 
УКРАЇНСЬКІ САНАТОРІЇ 
Російська влада окупованого Криму 
продала за 1,5 млрд рублів акції сана-
торіїв «Місхор», «Дюльбер» і «Ай-Петрі», 
які перебували у власності Верховної 
Ради та підприємства українських проф-
спілок «Укрпрофоздоровниця».

українська хроніка

НА ВОЛИНІ ОНОВИЛИ ЗАНЕДБАНИЙ ПАРКНА ВОЛИНІ ОНОВИЛИ ЗАНЕДБАНИЙ ПАРК
благоустрій

Володимир-Волинський район

Уже вдруге у парку 
Заріччя за ініціативи 
нардепа Ігоря Гузя 

відбувся фестиваль 
«Княжий». Завдяки 
цьому дійству парк став 
суттєво комфортнішим 
для відвідувачів. 

Торік із держбюджету виді-
лили 200 тис. грн на освітлення. 
Обласна рада відгукнулася на 
прохання нардепа і спрямувала 
гроші для оновлення парку. За  
195 тис. грн вклали нову бруків-
ку, ще за 190 тис. грн облаштува-
ли сучасний дерев’яний дитячий 

майданчик у княжому стилі.
Протягом двох днів фестива-

лю «Княжий» дітвора бавилася на 
майданчику. У перспективі – об-
лаштування тут спеціального по-

криття та встановлення паркану 
для безпеки дітей.

Щоб гостям було зручніше 
діставатися до самого центру 
парку, за бюджетний кошт Зарі-

чанської громади облаштували 
250 м білощебеневої дороги. 
Загалом парк планують довести 
до сучасних рекреаційних стан-
дартів.

Дітвора залюбки бавиться на майданчику в княжому стилі

холоне кров біда

кримінал

нечисті на руку по заслузі

феміда

ЗАБИВ ДРУЖИНУ, БО 
ВИТРАТИЛА ГРОШІ

Любешівський район

Волинянин, який завдав дружині 
70 смертельних ударів, проведе за 
ґратами дев’ять років.

Інцидент трапився 25 лютого, інфор-
мує прес-служба обласної прокуратури. 
47-річний житель села Бірки звинуватив 
дружину в марнотратстві. У пориві злості 
відлупцював її до смерті. Як засвідчили 
експерти, понад 20 ударів було завдано в 
голову. Від отриманих травм 36-річна жін-
ка невдовзі померла.

Луцький район

Сім років позбавлення волі з 
конфіскацією майна – таке покарання 
призначив Луцький міськрайонний суд 
громадянину Білорусі.

Змовившись, зловмисники викрали 13500 
пляшок віскі та джину на парковці в селі Липи-
ни. Пограбування відбулося у січні 2015 року.

Обвинувачений заїхав на огороджену 

територію автостоянки, яка перебувала під 
охороною, тягачем. Пояснив, що хоче там по-
ставити авто. Наступної ночі злочинці пошко-
дили пломбувальний трос і проникли в напів-
причіп автомобіля Volvо, який стояв поряд. З 
нього вони викрали 1170 коробів з елітними 
спиртними напоями – віскі та джином. 

Збитки, завдані ТзОВ «Баядера-Імпорт», оці-
нили в 78481,5 англійських фунтів стерлінгів.

ДО ЗЛОЧИНІВ 
ПІДШТОВХНУВ 
АЛКОГОЛЬ

Луцьк, Ковель

Лучанин, який у стані алкогольного 
сп’яніння по-звірячому вбив 
співмешканку, отримав 11 років 
позбавлення волі.

Трагедія трапилася в березні 2017 
року. Тіло жінки лежало у квартирі, доки 
сусіди не почули з-за дверей трупний за-
пах. Правоохоронці з’ясували, що під час 
сварки 51-річний чоловік умисно завдав 
співмешканці ножових поранень та шість 
разів ударив по голові металевим ломи-
ком. 

А вночі 5 червня 33-річна ковельчан-
ка під час сварки вдарила ножем спів-
мешканця. Внаслідок отриманих травм 
постраждалий помер.

Як повідомляє прес-служба поліції Во-
лині, зловмисницю засудили до 7 років 6 
місяців позбавлення волі.

СПОЧАТКУ ВБИВ, 
А ПОТІМ СПАЛИВ

Камінь-Каширський район

Волинянин, який до смерті побив ро-
дича та підпалив хату, щоб приховати сліди 
злочину, втрапив за ґрати на вісім років.

Трагедія трапилася в лютому у селі 
Карасин, інформує прокуратура облас-
ті. Перебуваючи напідпитку, 60-річний 
чоловік у власному будинку кілька разів 
ударив металевою сковорідкою по голові 
двоюрідного брата. Внаслідок тяжких ті-
лесних ушкоджень 40-річний потерпілий 
помер.

Аби уникнути покарання, зловмисник 
підпалив будинок. Однак правоохоронцям 
вдалося з’ясувати усі деталі злочину.

НА ЛАВІ ПІДСУДНИХ – 
СУДДЯ

Любомльський район

За одержання $1500 хабара судитимуть 
секретаря судового засідання Любомльсько-
го райсуду. 

За таку суму він пообіцяв «залагодити 
питання» про незастосування конфіскації 
автомобіля під час розгляду протоколу про 
порушення митних правил. 

Як інформують у прокуратурі Волині, сто-
рони попередньо домовилися про суму ви-
нагороди. Удень 20 квітня спритник сказав їм 
лишити гроші на передньому сидінні автомо-
біля BМW, за кермом якого перебував його 
спільник. Невдовзі працівник суду і його по-
сібник постануть перед судом. 

вирок

ПРАВООХОРОНЦЯ-
НАРКОТОРГОВЦЯ 
ПОСАДЯТЬ

Нововолинськ, Іваничівський район

Правоохоронця, який торгував 
амфетаміном, позбавили волі.

Як інформує прокуратура області, 
його викрили ще навесні 2015 року. Він 
купував та перепродував психотроп-
ну речовину. Попри те, що вину свою 
у скоєному правоохоронець визнавав 
лиш частково, її було доведено зібра-
ними у ході досудового розслідування 
доказами.

Апеляційний суд Волинської області 
призначив йому покарання у вигляді чо-
тирьох років позбавлення волі з конфіс-
кацією всього належного майна.

m
edsestra.net.ua

АТОВЕЦЬ ВКОРОТИВ СОБІ ВІКУ АТОВЕЦЬ ВКОРОТИВ СОБІ ВІКУ 

НА ВОЛИНІ ЗАСУДИЛИ БІЛОРУСАНА ВОЛИНІ ЗАСУДИЛИ БІЛОРУСА

адмінреформа

Відповідно до перспективного 
плану формування територій 
громад, на Волині передбачено 
створення 70 об’єднаних 
територіальних громад. 

За словами заступника голови Волин-
ської ОДА Сергія Кошарука, в адміністрацію 
надійшли ініціативні звернення від органів 
місцевого самоврядування про приєднання 
громад до чинних ОТГ. 

Згідно зі змінами, внесеними до пер-
спективного плану, передбачено створення 
Мар’янівської (Горохівський район) та Гіркопо-
лонківської ОТГ (Луцький район). Окрім того, 
проект рішення змін до перспективного плану 
містить низку уточнень щодо від’єднання та 
подальшого включення окремих населених 
пунктів до тих чи тих громад області. 

НА ВОЛИНІ БУДЕ 70 ОТГНА ВОЛИНІ БУДЕ 70 ОТГ

У подальшому до складу Луцької міської 
ОТГ має увійти Прилуцька сільська рада Кі-
верцівського району, до складу Ковельської 
міської ОТГ – Зеленська та Білинська сільради 
Ковельського району, до складу Нововолин-
ської міської ОТГ – Грядівська та Грибовицька 
сільради Іваничівського району.

Нововолинськ, Іваничівський район

4 липня учасник АТО з Нововолинська 
повісився на шафі у себе вдома.

Як повідомляє «РАДАР», Олександр Буга-
йов служив в аеромобільних військах, двічі був 
у зоні АТО. Повернувся додому в 2017 році.

За словами заступника начальника Ново-
волинського відділу поліції Сергія Галащука, 
30-річний Олександр Бугайов скоїв самогуб-
ство у квартирі, в якій проживав сам. Тіло чо-
ловіка виявили бабуся з тіткою. Напередодні 
він просив у бабусі грошей, аби передати ва-
гітній жінці. Пояснював, що мав лише злоті, які 

було пізно обмінювати.
Його останній дзвінок був до тієї жінки – о 

22:50. Вона якраз поїхала до батьків в іншу об-
ласть. Познайомився з нею в АТО, вона була 
волонтеркою. За версією поліції, сварка зі 
співмешканкою і стала причиною біди. 

У ніч проти 4 липня він намагався перері-
зати собі вени. У миску стекло, мабуть, з пів-
літра крові. Тоді накинув на шию волосінь і 
повісився на шафі.

Поховали Олександра 5 липня на цвин-
тарі біля другої шахти.  Родина підозрює, що 
його вбили.

До ОТГ можна приєднатися, 
а можна й від’єднатися

linkedin.com
guz.in.ua
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  Олександр 
ЗЕЛІНСЬКИЙ, 
Вадим ПАНАФІДІН
Луцьк, Ківерцівський, 
Ковельський райони

крок назустріч ДВА ПРЕЗИДЕНТИ – 
ОДНА ТРАГЕДІЯ

ЖУРНАЛІСТА 
ПІДОЗРЮЮТЬ У 
ДЕРЖАВНІЙ ЗРАДІ
Управління Служби безпеки 
України у Волинській області 
відкрило кримінальне 
провадження за статтею 
«державна зрада» стосовно 
журналіста Сергія Шаповала.

Наразі СБУ збирає докази, щоб ого-
лосити чоловікові про підозру у спів-
праці з урядом самопроголошеної ДНР, 
інформує телеканал «Аверс».

За повідомленням СБУ, це може три-
вати кілька місяців. Тим часом Сергій 
Шаповал провадитиме журналістську 
діяльність на Волині й надалі.

Колеги Сергія Шаповала по інтернет-
ресурсу, в якому він працював у 2014 
році, переконували, що чоловік про-
йшов спецперевірку служби безпеки ще 
чотири роки тому. Однак факти свідчать: 
СБУ почала розслідувати його діяльність 
у ДНР лише півтора місяця тому.

Шаповал відомий тим, що потрапив 
у полон до сепаратистів у 2014 році. Там 
він активно пропагував режим опол-
чення у відеоматеріалах, розміщених 
на інтернет-каналі YouTube та на росій-
ському телеканалі Аnna News.

Нагадаємо, скандал навколо журна-
ліста розгорівся після оприлюднення 
відео, в якому Сергій Шаповал розпо-
відає російським ЗМІ, за що уподобав 
ополчення російського Донбасу та як 
добре житиме із родиною на Дніпропет-
ровщині, коли там зміниться влада. На 
відео на тлі сепаратистської символіки 
волинянин розмірковує про переваги 
самопроголошених псевдореспублік, 
захоплюється волевиявленням грома-
дян та порівнює військові протистояння 
народного ополчення з Євромайданом.

СПРАВУ ПРОТИ 
КРИВІЦЬКОГО 
ЗАКРИЛИ
Кримінальне провадження у 
справі проти екс-начальника 
Волинської митниці Віктора 
Кривіцького закрили. 

Слідство тривало майже рік, повідо-
мив адвокат Кривіцького Артур Марти-
росян.  

Екс-начальника Волинської митниці 
затримали 17 серпня 2017 року. Йому 
інкримінували отримання хабара та 
зловживання службовим становищем. 
Під час обшуку в головного митника об-
ласті вилучили $500, €500 та 8 тис. грн.

Як відомо, Віктора Кривіцького не-
щодавно призначили заступником 
голови Державної фіскальної служби 
України. 

резонанс

закон як дишло

pershyj.com
pravda.lutsk.ua

З нагоди 75-ї річниці 
Волинської трагедії 
8 липня на Волинь 

прибули Президент 
Польщі Анджей Дуда і 
Президент України Петро 
Порошенко. Щоправда, 
участь в пам’ятних 
заходах перші особи 
взяли порізно.

Дуда став учасником жалоб-
ної меси у костелі святих Петра 
і Павла в Луцьку, а також відві-
дав польські пам’ятки у селищі 
Олика Ківерцівського району. 
Порошенко побував на церемо-
нії вшанування пам’яті загиблих 
українців – жертв польсько-
українського конфлікту 1943-
1944 років, що відбулася в Гончо-
му Броді на Ковельщині.

ЖОДНОЇ ПОМСТИ, 
ЛИШЕ БІЛЬ

Під час спільної молитви в 
луцькому костелі митрополит 
Львівський Римо-католицької 
церкви, архієпископ Мечислав 
Мокшицький закликав пам’ятати 
історію та визнати гріхи як шлях 
до примирення, виявити смирен-
ня та не нести ненависть із по-
коління в покоління. Молилися і 
за припинення війни в Україні, за 
мир та за всіх полеглих. Після за-
вершення молитви Анджей Дуда 
подарував Луцькій дієцезії хрест 
у пам’ять про замордованих по-
ляків.

По тому глава Польщі побу-
вав в Олиці, де відвідав костел, 
палац Радзивіллів, а також ко-
лишнє польське кладовище. На 
цвинтарі Анджей Дуда помолив-
ся за жертв Волинської трагедії й 
звернувся до людей із закликом 
не забувати ті страшні події, аби 
подібне лихо більше на повтори-
лося.

– Це страшна дата, коли ги-
нули люди з обох сторін. Я тут 
не для того, щоби нагадувати, я 
тут, аби молитися. Не може бути 
мови про помсту, йдеться лише 
про біль. Правду треба прийня-
ти. Вірю, що час, який лікує рани, 
залікує і ці по обидва боки. Хочу, 
щоб у майбутньому ми пам’ятали 
про ті страшні події й більше ні-
коли не піднімали руку один на 
одного. Прошу допомогти упі-
знати ці могили, щоб тут нам до-
зволили провести відповідні ро-
боти, аби упізнати тіла загиблих. 
Ми теж готові піти назустріч і 
надати Україні дозволи на від-
повідні роботи на похованнях 
українців у Польщі, – висловив-
ся Анджей Дуда. – Ми маємо бу-
дувати дружні стосунки, бо в нас 
багато спільного. Ми підтримує-

мо Україну в напрямку її інтегра-
ції до ЄС, хочемо, аби Росія при-
пинила агресію та повернувся 
спокій на кордони України, які 
визнала світова спільнота. Ми 
підтримуємо Україну в рефор-
мах, адже прагнемо, щоб вона 
дивилася на захід, а не на схід, 
звідки століттями йде небезпе-
ка. Нині багато українців приїж-
джають у Польщу. Приїжджайте 
до нас як туристи, а якщо хтось 
хоче працювати, місце знайдеть-
ся, надсилайте додому гроші 
своїм родинам, допомагайте.

На думку польського Прези-
дента, події на Волині 1942-1944 
років були етнічною чисткою.

– Цьогоріч відзначаємо 75-
ту річницю людиновбивств на 
Волині через українських на-
ціоналістів, це народний день 
пам’яті у Польщі. Це дуже сумна 

дата для багатьох польських сі-
мей, які втратили на Волині рід-
них. Близько 100 тисяч поляків 
тоді було тут убито – звичайних 
людей, не військових. Це була не 
війна між Україною та Польщею, 
а етнічна чистка, щоб із цих те-
ренів прибрати поляків. Рішення 
було ухвалено політично через 
організацію ОУН(б) й виконано 
УПА. Це страшна історія наших 
народів з глибоким болем. По-
тому були польські акції, від яких 
гинули невинні українці. Вражає 
лише диспропорція: близько ста 
тисяч поляків і близько п’яти ти-
сяч українців.

Як відомо, 11 липня у Поль-
щі вже вдруге відзначали На-
ціональний день пам’яті жертв 
«геноциду, вчиненого україн-
ськими націоналістами». Вперше 
на державному рівні роковини 

Сергій Шаповал 
підігрував сепаратистам

Віктор Кривіцький 
отримав нову посаду

Волинської трагедії у Польщі від-
значили торік.

ІСТОРІЯ – ДЛЯ 
НАУКОВЦІВ, А НЕ 
ДЛЯ ПОЛІТИКІВ

Українського Президента Пет-
ра Порошенка зустрічали цього 
ж дня на Ковельщині. У селі Гон-
чий Брід встановлено пам’ятник 
десяткам українців, які стали 
жертвами польсько-українського 
конфлікту в 40-х роках.

До слова, цього ж дня перед 
прильотом на Волинь Петро По-
рошенко на запрошення україн-
ської громади відвідав південний 
схід Польщі, де в колишньому 
українському селі Сагринь Люб-
лінського воєводства урочисто 
відкрив Меморіал пам’яті укра-
їнців, які загинули від рук поль-
ських «селянських батальйонів» 
та підрозділів Армії Крайової в 
1944 році. У березні 1944 року 
від рук поляків загинуло 660 
українців.

– Хочу, аби вся Україна і увесь 
світ почули, що трагедія Гончого 
Броду так само, як і Волинська 
трагедія загалом, є болісним і 
повчальним історичним уроком 
для двох народів – українсько-
го та польського, – розпочав 
свій спіч гарант. – У Гончий Брід 
я приїхав одразу ж після від-
криття пам’ятника українським 
жертвам у Сагрині на Холмщині. 
Візиту українського Президента 
Холмщина чекала багато років, 
це дуже символічно і знаково, 
що ми шануємо й пам’ятаємо 
кожного вбитого. Український 
і польський народи назавжди 
об’єднані спільним минулим.

На переконання Петра Поро-
шенка, трагічні сторінки спільної 
історії двох народів мають стати 
пересторогою для сучасників і 
майбутніх поколінь.

– Сучасні покоління україн-
ців та поляків не мають права 
ставити сьогодення і майбутнє 
в залежність від минулого, адже 
від цієї суперечки виграє третя 
сторона – той, хто чинить агресію 
проти нашої країни на сході, – за-
явив Порошенко, закликавши не 
давати Росії жодного шансу на 
перемогу.

Окрім того, Петро Поро-
шенко наголосив, що історією 
мають опікуватися науковці, а 
не політики. Завершилася це-
ремонія спільною молитвою за 
жертв польсько-українського 
конфлікту.

АНДЖЕЙ ДУДА І ПЕТРО ПОРОШЕНКО ВШАНУВАЛИ 
ЖЕРТВ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ

Історики стверджують, 
що під час візиту на Волинь 
Дуда озвучив не зовсім 
достовірні дані щодо 
кількості жертв. У випадку 
жертв із польського боку 
цифра, яку він назвав, 
достовірна, якщо йдеться 
про всю територію 
конфлікту.

– Йдеться про близько 
40 тисяч загиблих поляків. 
Це лише на Західній 
Волині, – наголосив 

професор Ігор Ільюшин. – 
Те, що сказав Анджей Дуда 
про сто тисяч жертв, – це 
загальновідома кількість 
загиблих поляків, громадян 
Другої Речі Посполитої 
польського походження. 
Але ці сто тисяч стосуються 
всіх поляків, загиблих 
не лише на Волині, а й у 
Східній Галичині, зокрема 
на Холмщині, Підляшші, 
Надсянні, Лемківщині, в 
ході всього українсько-

польського конфлікту, який 
мав місце на всіх територіях 
спільного проживання 
українців і поляків.

Щодо кількості загиблих 
під час протистояння 
українців Ігор Ільюшин 
зазначив, що ця цифра 
коливається в межах 
10-15 тисяч. Натомість 
професор Микола Кучерепа 
вважає, що кількість 
убитих українців занижено 
орієнтовно уп’ятеро.
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Дуда вірить, що час залікує історичні рани

Порошенко наголосив, що українці й поляки 
назавше об’єднані спільним минулим
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Шахтарі досі чекають зарплати

терпець урвався

комуналка

на колесах

ПІД ВЕРХОВНОЮ 
РАДОЮ – МАСОВІ 
СТРАЙКИ ГІРНИКІВ

ЗА КОНТРАБАНДУ 
ЛІСУ – ТЮРМА
Верховна Рада ухвалила 
законопроект, спрямований 
на збереження українських 
лісів і запобігання контрабанді 
необроблених лісоматеріалів. 

Як повідомляє УНІАН, документ та-
кож передбачає посилення відповідаль-
ності за незаконне вирубування лісу. 
Закон обмежує внутрішнє споживання 
лісоматеріалів у розмірі 25 млн м3 на рік. 
Документ також передбачає, що перемі-
щення через кордон України поза мит-
ним контролем необроблених лісомате-
ріалів будуть карати позбавленням волі 
на строк від трьох до п’яти років.

За аналогічне діяння, вчинене по-
вторно або за попередньою змовою гру-
пою осіб чи службовою особою, запропо-
новано позбавляти волі на строк від п’яти 
до десяти років з конфіскацією майна.

Незаконна рубка дерев або чагар-
ників у лісах, захисних та інших лісових 
насадженнях, перевезення, зберігання, 
збут незаконно зрубаних дерев, що за-
подіяли суттєву шкоду, карають штра-
фом від 1000 до 1500 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або арештом 
на строк до шести місяців, або обмежен-
ням волі на строк до трьох років, або по-
збавленням волі на той самий строк.

Крім того, за незаконне вирубуван-
ня, знищення лісових культур і молод-
няка будуть накладати штраф у розмірі 
15-30 неоподатковуваних мінімумів до-
ходів, а на посадових осіб чекає штраф 
у розмірі 75-150 неоподатковуваних мі-
німумів.

Автори законопроекту також про-
понують Кабінету Міністрів розробити 
комплексну програму відновлення лісо-
вого фонду України й визначити першо-
чергові обсяги робіт з відновлення лі-
сів, охорони їх від пожеж та захисту від 
шкідників.

Закон набуває чинності з 1 січня 
2019 року. Тимчасово, строком на вісім 
років з дня набуття чинності цим зако-
ном, забороняється вивезення за межі 
митної території України в митному ре-
жимі експорту паливної  деревини. 

ЗАБОРОНУ НА 
ЗАКУПІВЛЮ МОЛОКА 
ВІДТЕРМІНУВАЛИ

Українські селяни можуть спати спо-
кійно – закупівля молока у населення 
триватиме до 2022 року. Про це повідо-
мила заступник міністра агрополітики 
Олена Ковальова, пишуть УНН.

Нагадаємо, згідно з Угодою про асо-
ціацію з ЄС, уже з 1 липня цього року 
українські заводи мали припинити ку-
пувати молоко в населення. Усе через 
санітарні вимоги до молочної сировини, 
прописані в цій угоді. Селяни, які отри-
мують дохід від здавання молока, пере-
живали, що втратять джерело прибутку.

«До 1 січня 2020 року молоко друго-
го класу переробні підприємства при-
йматимуть на будь-які цілі. З 1 січня 2020 
до 1 січня 2022 року буде встановлено 
перехідний період, протягом якого мо-
локо другого ґатунку прийматимуть, але 
вже суто в технічних цілях для виробни-
цтва нехарчових продуктів, наприклад, 
кормів для тварин або казеїну», – сказа-
ла Ковальова.

Водночас до 1 січня 2020 року для 
молока другого ґатунку діятиме старий 
стандарт ДСТУ 3662:97.

законотворчість

актуально

2 липня понад 40 гірників 
шахти №10 «Нововолинська» 
розпочали страйк і 

відмовилися виходити з копалень. 
Гірники страйкували, бо їм уже 
три місяці поспіль не платили 
зарплату.

Окрім погашення заборгованості, протес-
тувальники вимагали виділити гроші на до-
будову копальні, яку зводять ще з 80-х. Було 
заплановано, що будівництво закінчиться че-
рез майже сім років. На завершення робіт по-
трібно ще 500 млн грн, але цьогоріч вирішили 
припинити будівельні роботи.

В Україні не виплачують зарплату не лише 
гірникам шахти №10 «Нововолинська», а й 
іншим працівникам держпідприємств. Дея-
ким шахтарям заборгували навіть за 2016 і 
2017 роки. Загальна сума боргу сягнула вже 
за мільярд гривень.

Одному з гірників шахти №10 «Новово-
линська» Миколі Ковальчуку, який дві доби 
перебував під землею, навіть стало зле: після 
блювоти почалася кровотеча. Чоловік потра-
пив у лікарню.

Міністр енергетики та вугільної промис-
ловості Ігор Насалик за два з половиною роки 
на посаді жодного разу не приїжджав на Во-
линь і навіть не спробував розв’язати проб-
леми із зарплатами шахтарів.

Для погашення заборгованості перед 
всіма копальнями держава обіцяла виділити 
200 млн грн.

5 липня частина нововолинських гірників 
написали заяви на звільнення, частина виру-
шили в Київ на загальнодержавний мітинг. Під 
стінами Верховної Ради понад 200 гірників з 

усієї України вимагали від депутатів ухвален-
ня законопроекту, що передбачає збільшення 
бюджетного фінансування вугільної галузі на 
2,8 млрд грн. Тоді ж у Міністерстві енергетики 
та вугільної промисловості, згідно з рішен-
ням Кабміну, відбувся розподіл бюджетних 
коштів. Було заплановано, що на погашення 
заборгованості із заробітної плати буде ске-
ровано 324 млн грн, з яких для ДП «Волинь-
вугілля» передбачалося виділити 9,5 млн грн. 
Однак ці суми так і не надійшли на жодне з 

держпідприємств.
9 липня зупинила роботу шахта №9 «Но-

воволинська» державного підприємства «Во-
линьвугілля». Гірники вимагали віддати їм їхні 
зарплати, але так і не дочекалися. 

Голова Волинської облради Ігор Палиця 
пообіцяв обговорити проблеми волинських 
шахтарів з Прем’єр-міністром Володимиром 
Гройсманом. Це був один із аргументів, який 
переконав гірників шахти №10 «Нововолин-
ська» припинити страйк.

zi.dn.ua

В Україні склалася 
доволі непроста 

ситуація із затримками 
у відшкодуванні 
пільг та субсидій 
на оплату житлово-
комунальних послуг. У 
результаті страждають 
співвласники 
багатоквартирних 
будинків, яким 
нараховують 
штрафні санкції через 
недосконалий і надто 
тривалий механізм 
проплат.

Як вийти із ситуації та допо-
могти місцевим ОСББ у питанні 
організації своєчасних виплат, 
говорили під час наради, що від-
булася 6 липня в департамен-

  Алла САДЕЦЬКА
Луцьк

Кабмін розширив 
повноваження поліції – 
відтепер  патрульні 
відстежуватимуть 
терміни перебування 
в Україні автомобілів 
на єврономерах. 
Інформацію про 
порушників уже вносять 
у систему «Рубіж». 

Як повідомляє інформаційно-
аналітична група AvtoConsulting, 
ця система зчитує номер автомо-
біля, що проїжджає, і повідомляє, 
чи є він у базі розшуку. Після цьо-
го правоохоронці мають законні 
підстави зупиняти машини й ка-
рати водія. 

За допомогою системи «Ру-
біж» патрульні поліцейські бу-
дуть зупиняти саме порушників, 
а не тих іноземців, які перебува-
ють в Україні у рамках чинного 

ПРОБЛЕМНІ ПІЛЬГИ
ті соціальної політики Луцької 
міської ради.

Представники ОСББ розпо-
віли, як позначається на їхній ді-
яльності ситуація із затримками 
у відшкодуванні пільг і субсидій: 
«Населення за комунальні послу-
ги, отримані в червні, сплачує у 
липні, базу даних за липень фор-
мує обчислювальний центр і дає 
результат із 1 до 5 серпня. Тоді 
ОСББ роблять акти звірки по суб-
сидіях. У результаті субсидія за 
червень надходить лише в серп-
ні. Наприклад, для обленерго ми 
знімаємо показник до 15 червня, 
проплатити маємо до 17 липня, 
а субсидія ще не надійшла. У ре-
зультаті ОСББ не можуть вчасно 
розрахуватися й отримують пені 
та штрафні санкції».

Тому голови ОСББ звернули-
ся до представників відповідних 
структур із проханням про нала-

годження механізму проплат, аби 
уникнути можливих судових по-
зовів чи нарахувань пені через 
затримки у проходженні виплат.

«Проблемні питання вини-
кають під час відшкодування 
пільг і субсидій саме між депар-
таментом соціальної політики й 
надавачами послуг – «Луцькво-
доканалом», «Волиньобленер-
го», – розповів перший заступ-
ник міського голови Григорій 
Недопад. – У відповідь на числен-
ні прохання голів ОСББ і ЖКГ в 
Луцьку організували нараду, аби 
з’ясувати, як процедурно уник-
нути судової тяганини чи сплати 
пені фактично за те, що держава 
не виконала своїх обов’язків і 
вчасно не закрила питання від-
шкодування пільг та субсидій. 
Під час наради ми напрацювали 
такий механізм, який буде більш 
зручним для всіх та зможе при-

швидшити проходження виплат. 
Будемо вести перемовини з каз-
начейством, щоб людям легше 
було відшкодовувати пільги, а 
кошти за відшкодування субси-
дій якнайшвидше зараховували 
нашим надавачам послуг».

Слід зазначити: затримки із 
відшкодуванням витрат на випла-
ту пільг і субсидій відбуваються 
по всій країні. Невідомо, коли від-
будеться наступне надходження 
фінансування. У луцьких жеках і 
водоканалі виникають пробле-
ми через невчасне відшкоду-
вання пільг і субсидій. Через те, 
що держава не виконує вчасно 
своїх зобов’язань, страждають і 
приватні структури, і комунальні 
споживачі, ОСББ та комунальні 
підприємства.

За словами Григорія Недо-
пада, вирішено підготувати про-
токол наради, ініціювати зустріч 
на рівні області та скерувати про-
позиції уряду для налагодження 
механізму своєчасних виплат.

УСІ ЄВРОБЛЯХИ ВНЕСУТЬ 
У СИСТЕМУ «РУБІЖ»

законодавства, відзначають ана-
літики. 

Можливість відстежувати 
терміни перебування в Україні 
авто на єврономерах і застосо-
вувати санкції до порушників 
правоохоронці отримали по-
становою Кабміну. Тепер полі-

ція має доступ до митної бази 
«Інспектор-2006», у якій фіксують 
всі авто, що перетинають кордон. 
Там же видно, в якому саме режи-
мі в’їхав автомобіль: транзит або 
тимчасове ввезення на рік. 

Якщо авто перебуває в Украї-
ні у режимі тимчасового ввезен-

ня, то протягом 90 днів його тре-
ба зареєструвати в сервісному 
центрі МВС України в установле-
ному порядку. Багато власників 
авто з єврономерами цю вимогу 
ігнорували. 

Тепер патрульний екіпаж не 
тільки бачить термін перебу-
вання машини в Україні, а й має 
право виписати штраф у розмірі 
255 грн. Повторне таке порушен-
ня може потягнути на позбавлен-
ня права керування на три-шість 
місяців і навіть конфіскацію авто. 

Поліція вже почала корис-
туватися новими повноважен-
нями. Натомість одна з груп, які 
об’єднують власників авто на 
єврономерах, закликала готува-
тися до масштабного страйку.

Кабмін дозволив поліції 
конфісковувати авто

politeka.net

Селяни зможуть здавати 
молоко до 2022 року 

hoiniki.by
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Немає гіршої муки, ніж хворіти думками, а думки хворіють, 
коли залишаються без сродної праці. Григорій Сковорода

гроші хороші

РОЗМІР АЛІМЕНТІВ 
ПРИРІВНЯЛИ ДО 
ПРОЖИТКОВОГО 
МІНІМУМУ

Верховна Рада ухвалила 
закон про посилення 

відповідальності 
недобросовісних батьків, яким 
передбачено підвищення 
розміру аліментів до 
прожиткового мінімуму.

Як розповів міністр юстиції Павло 
Розенко, мінімальний розмір аліментів 
збільшено до прожиткового мінімуму 
(1777 грн із 1 липня), інформують «Фак-
ти. ICTV». Якщо аліменти не сплачують 
протягом року, то їх сума автоматично 
збільшується на 20%, якщо протягом 
двох років – на 30%, якщо ж понад три 
роки – на 50%.

Збільшили штрафи і для батьків, які 
не створюють належних умов для життя, 
навчання та виховання дітей. Якщо ра-
ніше йшлося про суму в сотні гривень, 
то тепер штраф становить від 850 до 
1700 грн, а за повторне порушення про-
тягом року – від 1700 до 5100 грн.

Водночас у законі передбачено 
пільги для батьків, які розвивають дітей. 
Тобто при поданні щорічної податкової 
декларації сума зменшиться на 18%. 
Йдеться про розвиток дітей у приватних 
садочках, на курсах англійської мови та 
в музичних школах.

Закон також посилює відповідаль-
ність за несплату аліментів та збільшує 
термін звернення і період, за який їх може 
бути стягнуто: зменшується сукупний 
розмір заборгованості за несплату алі-
ментів до трьох місяців для призначення 
суспільно корисних робіт. У разі вчинен-
ня повторного протягом року адміністра-
тивного правопорушення, пов’язаного 
з несплатою аліментів, передбачено за-
стосування адміністративного стягнення 
у вигляді суспільно корисних робіт на 
строк від 240 до 360 годин.

Стосовно осіб, які ухиляються від 
відбування адміністративного стягнен-
ня у вигляді суспільно корисних робіт, 
закон встановлює адміністративну від-
повідальність та передбачає адміністра-
тивний арешт до 10 діб, а в разі злісного 
ухилення – кримінальну відповідаль-
ність та позбавлення волі до двох років.

НА ВОЛИНІ – ОДНІ З 
НАЙНИЖЧИХ ЗАРПЛАТ

Державна служба статистики опри-
люднила інформацію про розміри заро-
бітних плат в Україні.

У Волинській області заробітна плата 
штатних працівників у травні становила 
7146 грн. Порівняно з іншими областями 
та Києвом, Волинь опинилася на 18 місці. 
При тому по Україні середній показник – 
8725 грн. Найбільше заробили працівни-
ки з Києва – 13286 грн. А найменше – у 
Чернівецькій області: 6775 грн.

Цього ж місяця працівники у сфері 
виробництва основних фармацевтич-
них продуктів і фармацевтичних препа-
ратів заробили найбільше – 15426 грн. 
Трохи менше – працівники добувної 
промисловості і розроблення кар’єрів – 
12335 грн.

відповідальність

гаманець

назустріч дітям

З ДИТБУДИНКУ – В СІМ’Ю

ЗРОСЛИ ПЕНСІЇ ТА 
ПРОЖИТКОВІ МІНІМУМИ

  naglyad.org

У серпні минулого року 
Кабмін ухвалив стратегію 
з деінституалізації, тобто 
реформування інтернатів і 
дитбудинків, за якою до 2026 
року ці установи у звичному нам 
розумінні мають зникнути. Перший 
етап реформи вже набирає 
обертів: з 1 червня Міністерство 
соцполітики розпочало 
відбір кандидатів у тренери-
консультанти, які вирушать у 
регіони, щоб допомогти змінити 
систему. Якими стануть дитячі 
спецзаклади, проаналізували 
експерти Центру громадського 
моніторингу та контролю. 

СИСТЕМА, ЩО КАЛІЧИТЬ
За останніми даними Уповноваженого 

Президента з прав дитини Миколи Кулеби, в 
Україні є 751 інтернатний заклад різного під-
порядкування. Серед них – загальноосвітні 
школи-інтернати, дитячі будинки, де прожи-
вають діти-сироти, а також центри соціально-
психологічної реабілітації дітей. Зі 106700 їх-
ніх вихованців лише 8174 – сироти або діти, 
позбавлені батьківського піклування, решта 
мають родичів або хоча б одного з батьків і 
потрапили до інтернату через вади розвитку, 
інвалідність або соціальні проблеми, з якими 
зіштовхнулася їхня сім’я, наприклад, бідність.

«Найгірше, що відбувалося зі мною в ін-
тернаті, – це відчуття, що я сам і нікому не по-
трібен, – згадує своє дитинство засновник IT-
компанії, член Національної дитячої ради при 
Уповноваженому Президента України з прав 
дитини Євген Моісеєв. – Ходив красти метал, 
тому що ми постійно були голодними. На тре-
тьому курсі я вже був у розшуку в п’яти містах. 
У дев’ятнадцять мене посадили».

За статистикою, лише 10% вихованців ін-
тернатних закладів вливаються в суспільство 
і ведуть нормальний спосіб життя. Інші про-
ходять крізь в’язниці, проституцію, алкоголь-
ну та наркотичну залежність, жебракування й 
нерідко вдаються до спроб самогубства. Аби 
змінити сумну статистику і дати дітям надію 
на краще життя, в Україні стартувала так зва-
на інтернатна реформа.

ГОЛОВНЕ – ЖИТИ У РОДИНІ
Нерідко батьки віддають дітей до інтер-

натних установ, тому що розглядають це як 
єдину можливість забезпечити їм догляд, хар-
чування та проживання в належних умовах. 
Одна з цілей реформи – допомога родинам, 
які опинились у скрутному становищі. Адже 
важливо, щоб дитина залишалася в сімейно-
му середовищі, а її потреби можна було задо-
вольнити на рівні громади.

«Ми сьогодні хочемо, щоб кожна грома-
да була відповідальною. Ми не маємо права 
позбавляти людину батьківських прав, якщо 
держава не надала цій родині допомогу. 
Суть реформування в тому, щоб підтримати 
сім’ю, надати потрібну послугу, а якщо це не 
допомагає, то надати дитині статус і якомога 
раніше дати їй можливість жити в прийомній 
сім’ї», – пояснює Микола Кулеба.

Тим небагатьом, хто залишиться в дитбу-
динках, міністерство обіцяє створити ком-
фортні й максимально наближені до сімейних 
умови. Наприклад, створивши малі групові 
будиночки, де один педагог опікується двома-

Cотні тисяч дітлахів отримають шанс на щасливу долю та нове життя у родині

Із 1 липня прожитковий мінімум в 
Україні зріс на 77 грн і становить 
1777 грн на одну людину.

Згідно із законом про держбюджет на 
2018 рік, прожитковий мінімум для дітей до 
6 років зріс на 67 грн – до 1559 грн, для дітей 
від 6 до 18 років збільшився на 84 грн – до 
1944 грн.

Як інформує УНІАН, прожитковий міні-
мум для працездатних осіб зріс на 79 грн – до 
1841 грн, для осіб, які втратили працездат-
ність, збільшився на 62 грн – до 1435 грн.

У зв’язку зі зростанням соціальних стан-
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За несплату аліментів 
садитимуть за ґрати

politeka.net

Найбільше заробляють виробники 
фармацевтичних препаратів
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дартів з 1 липня зросли й пенсії. За даними 
Мінсоцполітики, підвищення виплат стосу-
ватиметься 700 тисяч пенсіонерів, які отри-
мують мінімальну пенсію. Надбавка буде тим, 
хто отримує  понад 10 мінімальних пенсій. 
Зараз їм виплачують не більш як 13730 грн, 
а з 1 липня почнуть платити не більш як 
14340 грн.

Наступний перерахунок пенсій у зв’язку 
зі зростанням соцстандартів буде проведено 
у грудні.

ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ РЕФОРМА ІНТЕРНАТІВ В УКРАЇНІ

трьома вихованцями і де вони мають змогу 
відвідувати звичайну школу. Ще одним спо-
собом є влаштування дітей до прийомних 
родин, які можуть взяти на виховання від од-
ного до чотирьох дітей. Або ж до патронатних 
сімей, тобто таких, де один із батьків на про-
фесійній договірній основі виконує обов’язки 
вихователя. Також будуть створювати дитячі 
будинки сімейного типу, які передбачають ви-
ховання у родині не менш як п’яти дітей, по-
збавлених батьківського піклування.

У  результаті до 2026 року інтернатні за-
клади, в яких проживає більш ніж 15 дітей, ма-
ють зникнути. Більшість таких установ мають 
стати закладами суто денного перебування.

ПЛАН ТРАНСФОРМАЦІЇ
Попри побоювання скептиків, реформа 

не передбачає раптового закриття інтернатів. 
Їх кількість планують зменшувати дуже по-
вільно – лише на 10% щороку, а спеціальних 
шкіл-інтернатів – на 5%, починаючи з 2019 
року.

Наразі в Україні триває перший етап ре-
форми, на якому місцевим органам само-
врядування потрібно проаналізувати наявну 
систему дитячих спецзакладів, кількість ви-
хованців у них і розробити регіональні плани 
реформування. За словами директора пред-
ставництва міжнародної благодійної орга-
нізації «Надія і житло для дітей» Галини По-
столюк, для кожної громади розроблятимуть 
індивідуальне рішення. Наприклад, якщо в 
регіоні є інтернат для дітей з інвалідністю, то 
громаді потрібно відкрити додаткові інклю-
зивні класи й забезпечити населений пункт 
шкільними автобусами для перевезення та-
ких школярів.

«Інтернати для дітей з особливими по-
требами не буде скасовано, поки інклюзія 
не стане якісною та доступною. Ми маємо за-
безпечити певний рівень для навчання цих 
дітей, батьки мають право пересвідчитися, 
чи створено потрібні для їхньої дитини умо-
ви. Окремо хочу додати: досвід передових 
країн свідчить, що присутність дітей з особ-
ливими потребами оздоровлює моральний 
клімат у класі», – пояснила міністр освіти Лі-
лія Гриневич.

ЦЕНТРИ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПІДТРИМКИ

На зміну дитячим будинкам мають при-
йти центри соціальної підтримки для дітей та 
сімей із широким спектром сімейно орієнто-
ваних послуг. На базі таких центрів працюва-
тимуть малі групові будиночки та соціальні 
квартири, які збудують за рахунок держав-
ного бюджету. Це передбачено законом про 
захист прав дітей-сиріт, який у січні підписав 
Президент Петро Порошенко.

У центрах соціальної підтримки діятимуть 
відділення термінового влаштування дітей, 
де перебуватимуть знайдені, підкинуті, вилу-
чені дітлахи та підлітки до 18 років.  Протягом 
трьох-дев’яти місяців соціальні працівники 
мають повернути їх до родин (якщо це мож-
ливо і не загрожує дитині) або влаштувати до 
прийомних чи патронатних сімей, дитячих 
будинків сімейного типу або малих групових 
будинків.

У центрах соцпідтримки також працю-
ватиме відділення для батьків із дітьми та 
вагітних, які опинилися в скрутних життєвих 
обставинах і мають намір відмовитися від ма-
лечі. Вони зможуть проживати у центрі протя-
гом року, а тим часом соціальні служби допо-
магатимуть їм розв’язати проблеми з житлом 
і працевлаштуванням. На базі центру також 
відкриють відділення екстреної допомоги 
родинам та відділення денного перебування 
сімей із дітьми з інвалідністю та вадами роз-
витку. З такою малечею працюватимуть реа-
білітологи та спеціальні педагоги, а батьків 
навчатимуть правильного догляду.

«В Україні вже діють два такі центри – в 
Дніпропетровській та Київській областях, 
нам треба просто перейняти досвід. У Дніп-
ровському центрі, до речі, майже вся коман-
да – це колишні працівники інтернату, які 
пройшли перекваліфікацію», – зазначає екс-
перт з деінституалізації на Львівщині Вален-
тина Ведровська.

За прогнозами Миколи Кулеби, завдяки 
грошовій допомозі та роботі з незабезпече-
ними родинами реформа дозволить зменши-
ти кількість дітей, які перебувають у держав-
них установах опіки і виховання, втричі.

asn.in.ua

Перерахунком пенсій 
задоволені не всі
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Ліки від отрути відрізняє доза. Парацельс

  Володимир КУРПІТА,
генеральний директор 
Центру громадського
здоров’я МОЗ

випробувано на собі

треба знати

КУРІННЯ – ЦЕ НЕ ЗВИЧКА, 
А ЗАЛЕЖНІСТЬ

Я почав курити ще в 
школі за компанію 
з друзями. У 

інституті це був «спосіб 
соціалізації», бо був 
наймолодшим у групі. 
Потім тютюн перестав 
подобатися, але кинути 
виявилося не так просто – 
я вже був залежним від 
нікотину. 

Я труїв свій організм понад 
30 років. Пробував кидати декіль-
ка разів, але все одно повертався 
до сигарет. Щоразу картав себе, 
адже я лікар і розумію всі ризи-
ки та небезпеки для здоров’я. 
Усе було марно доти, доки я не 
обій няв посаду гендиректора 
Центру громадського здоров’я 
Міністерства охорони здоров’я. 
Усвідомлення всієї відповідаль-
ності, у тому числі й за особистий 
позитивний приклад здорового 
способу життя, стало достатньою 
мотивацією кинути назавжди. Це 
було дуже непросто.

Результати останніх дослі-
джень свідчать, що з 2,8 млн укра-
їнських курців, які пробували 
кинути тютюн упродовж остан-
нього року, лише 1,2% змог ли це 
зробити. Чому? Куріння – це не 
звичка, а залежність.

Якщо зазирнути в міжнарод-
ний класифікатор хвороб, то під 
кодом F17 можна знайти таке 
формулювання: «Психічні й по-
ведінкові розлади, викликані 
вживанням тютюну». Куріння – це 
хвороба, а отже, її треба лікувати. 
Та багатьом курцям складно ви-
знати свою залежність, тому вони 
не звертаються по професійну 
допомогу. А в сімейних лікарів, 
які мають допомагати подолати 
куріння, поки бракує знань, на-
вичок та часу це робити (менш 
як 40% медиків рекомендують 
своїм пацієнтам-курцям кидати 
курити).

Наркологічні клініки часто 
неспроможні якісно консуль-

Із 1 липня набув чинності новий 
порядок надання первинної 
медичної допомоги, згідно з яким 
українці отримають перелік чітко 
визначених медичних послуг на 
первинній ланці безоплатно.

Їх надаватимуть сімейні лікарі, терапевти 
й педіатри. Послуги є на 100% безоплатними 
для кожного пацієнта, адже люди заплатили 
за них зі своїх податків. В. о. міністра охорони 
здоров’я Уляна Супрун навела список  без-
платних послуг, на які українці мають право в 
кожному медзакладі первинки, який фінансує 
держава.

Діагностика і лікування. Сімейні ліка-
рі, терапевти й педіатри спостерігатимуть за 
станом вашого здоров’я чи станом здоров’я 
вашої дитини, ставитимуть діагнози та лікува-
тимуть найбільш поширені хвороби, травми, 
отруєння.

За потреби ваш лікар дасть направлення 
до фахівця вторинної чи третинної допомо-
ги (отоларинголога, ендокринолога, хірурга 
тощо) чи буде консультуватися з ним щодо 
вашого лікування.

Пакет безоплатних аналізів і дослі-
джень. Зокрема, загальний аналіз крові з 
лейкоцитарною формулою, загальний аналіз 
сечі, глюкоза крові, загальний холестерин, 
електрокардіограма, швидкий тест на вагіт-
ність, швидкі тести на ВІЛ, вірусні гепатити.

Рецепти на ліки, в тому числі за програ-
мою «Доступні ліки», також виписуватиме ваш 
лікар. Інші дослідження та аналізи виконують 

БЕЗПЛАТНІ МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ 
ЗА НОВИМИ СТАНДАРТАМИ

fb.ru

Лікар зможе консультувати 
пацієнта телефоном 

ЗАРПЛАТИ МЕДИКАМ 
ВИЗНАЧАТИМЕ 
ГОЛОВНИЙ ЛІКАР
Медичні заклади, що отримують 
кошти від Національної служби 
здоров’я за кількістю укладених 
декларацій із пацієнтами, 
самостійно визначатимуть 
рівень зарплати кожного лікаря, 
повідомляє «Укрінформ».

«Такі медичні заклади не будуть об-
межені старими тарифними сітками, 
штатними розкладами та іншими актами, 
які регулювали зарплати. І коли до них 
прийде більше фінансування, то тільки 
дві людини знатимуть, скільки заробляє 
медик: головний лікар та сам лікар. Тому 
що заклади самі будуть визначати ті 
зарплати, які вони можуть встановити у 
себе, відповідно до тих доходів, які в них 
є», – зазначив заступник міністра охоро-
ни здоров’я Павло Ковтонюк.

Голова Національної служби здоров’я 
Олег Петренко наголосив, що заклади 
первинної медицини, які укладуть договір 
з НСЗУ, зможуть розраховувати на вдвічі 
більший дохід, ніж зараз. За його словами, 
наразі середньозважений рівень медич-
ної субвенції на первинній ланці стано-
вить 270 грн на одного пацієнта.

Згідно з укладеними деклараціями, 
медзаклади зможуть розраховувати на 
такі розміри виплат від НСЗУ: за дитину ві-
ком 0-5 років – 1489 грн, від 6 до 17 років – 
814 грн, за дорослого від 18 до 39 років – 
370 грн, від 40 до 64 років – 444 грн, за осіб 
віком 65 років та старших – 740 грн.

«Середньозважено – це 550 грн за 
людину», – зазначив Петренко.

Голова НСЗУ додав, що друга хвиля 
укладання договорів з Національною 
службою здоров’я відбудеться з 25 лип-
ня до 15 серпня. Ті заклади, які укладуть 
в цей період договори з НСЗУ, отримають 
фінансування за новою моделлю вже з 
1 жовтня. Третя хвиля укладання догово-
рів з НСЗУ для закладів первинної меди-
цини відбудеться у грудні 2018 року.

За словами Петренка, з 2020 року, за 
законом про фінансові державні гарантії, 
медичну допомогу всіх рівнів фінансувати-
муть через Національну службу здоров’я, 
що оплачуватиме медичні послуги, надані 
кожному конкретному пацієнту.

«Ми розраховуємо, що більшість за-
кладів укладуть договори з Нацслужбою, 
бо з 2019 року уряд не передбачає суб-
венцій для первинної медичної допо-
моги. Усі заклади, які надають такий вид 
медичної допомоги, мають укласти дого-
вори», – наголосив голова НСЗУ.

ВОДІЇ ШВИДКИХ – 
У ДЕФІЦИТІ
Гострою проблемою Волинського 
обласного центру екстреної 
допомоги та медицини катастроф 
є нестача водіїв спеціалізованого 
санітарного транспорту.

Наявна кількість водіїв у двох Луць-
ких міських відділеннях забезпечує ці-
лодобову роботу лише 10 бригад ЕМД 
замість 12 потрібних. Загалом у міських 
відділеннях Луцька наявні 20 вакант-
них посад водіїв, у Нововолинському 
відділенні – 4, у Ковельському – 1,75, у 
Володимир-Волинському – 2, у Ківерців-
ському – 1, в Любомльському – 1.

Охочих працювати водієм на швид-
кій і допомагати рятувати життя волиня-
нам запрошують на роботу у Волинський 
обласний центр екстреної допомоги та 
медицини катастроф (м. Луцьк, вул. При-
вокзальна, 13).

медреформа

new
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за направленням вашого лікаря у закладах 
спеціалізованої допомоги.

Сімейний лікар або терапевт за бажан-
ням вагітної може вести неускладнену ва-
гітність. Лікар може взяти вагітну на облік до 
12 тижнів. Коли є потреба або вимагає прото-
кол, він скерує жінку до акушера-гінеколога. 
Також лікар первинки розкаже, як діяти вагіт-
ній і дорослим членам родини, що мешкають 
із нею, у разі наближення пологів. У потрібний 
час скерує до пологового будинку.

Огляди дітей до трьох років. Після на-
родження дитини педіатр або сімейний лікар 
має проводити планові обов’язкові огляди, 
навіть коли дитина здорова: десять оглядів 
лікаря і шість оглядів медсестри в перший 

тувати своїх клієнтів з питань 
куріння, бо не мають достатньо 
досвіду в роботі з нікотиновою 
залежністю.

Україна – лідер серед євро-
пейських країн за смертністю від 
неінфекційних хвороб (серцево-
судинні, онкологічні, захворю-
вання дихальних шляхів, діабет) – 
аж 86% від усіх смертей.

Тютюн – один з провідних 
факторів ризику неінфекційних 
захворювань. Куріння – причи-
на майже 7 млн смертей щороку 
в світі. Найбільше їх пов’язано 
саме з серцево-судинними за-
хворюваннями. В Україні від них 
помирає близько півмільйона 
людей щороку.

Понад 50  тис. смертей (12%) 
спровоковані вживанням тютюну.

Але їм можна запобігти. Це 
життя, які можна зберегти. Такі 
амбітні цілі ставить перед собою 
Центр громадського здоров’я.

У 2006 році Україна ратифі-
кувала Рамкову конвенцію ВООЗ 
із боротьби проти тютюну. Цей 
документ має на меті зменшити 
поширеність куріння через за-
конодавство: заборона реклами 
тютюну; підвищення податків 
на тютюнові вироби; захист на-
селення від шкідливого впливу 
тютюну тощо. А також створити 
професійні сервіси для допомо-

ги людям, які хочуть позбутися 
тютюнової залежності.

І якщо у запровадженні за-
конодавчих ініціатив Україна до-
сягла певного успіху, то допомог-
ти курцям припинити цю згубну 
звичку залишається проблемою. 
Тому зараз Міністерство охоро-
ни здоров’я за підтримки ВООЗ 
вчить медперсонал первинної 
ланки щодо неінфекційних за-
хворювань, у тому числі – щодо 
надання допомоги курцям.

Цей процес не такий швид-
кий, як хотілося б, зважаючи на 
кількість медперсоналу, який 
треба навчити. Тому ми ви-
рішили створити безплатний 
національний сервіс із допо-
моги курцям (гарячу телефон-
ну лінію 0-800-50-55-60 та сайт 
stopsmoking.org.ua).

Цей сервіс розробили в рам-
ках спільного проекту за фінан-
сової підтримки Швейцарського 
бюро співробітництва та запусти-
ли у червні минулого року. Май-
же за рік на лінію зателефонували 
більш як 4000 разів, понад 11000 
людей зареєструвалися на сайті. 
Консультанти гарячої лінії нада-
ють професійну допомогу, яка 
ґрунтується на найкращих світо-
вих практиках, рекомендаціях 
ВООЗ та МОЗ України. Це важли-
во, бо почали з’являтися сумнівні 

засоби для відмови від куріння.
Йдеться про нові пристрої 

(електронні сигарети, пристрої 
для нагрівання тютюну), які роз-
робники активно просувають 
саме як засоби відмови від курін-
ня. Варто бути дуже обережними. 
Результати останніх досліджень 
доводять, що використання 
електронних сигарет зменшує 
шанси кинути курити. А віддале-
ні наслідки для здоров’я ще не 
досліджено. Найстрашніше те, 
що багато некурців (насамперед 
дітей та підлітків) починають ку-
рити саме з електронних сигарет, 
що провокує перехід до звичай-
них цигарок у майбутньому.

В Україні, на відміну від країн 
ЄС, ринок електронних сигарет 
неврегульований, тому вони до-
ступні для неповнолітніх. Через 
це майже кожен п’ятий україн-
ський підліток у 13-15 років ку-
рить електронні сигарети.

Ми будемо підтримувати ін-
формаційні кампанії за здоровий 
спосіб життя та спонукати людей 
не починати курити. На держав-
ному рівні потрібно створити такі 
умови, щоб сигарети були недо-
ступними та непривабливими 
для дітей і молоді. 

Але за останні шість років 
Верховна Рада не ухвалила жод-
ного антитютюнового законопро-
екту. Наразі зареєстровано дві 
важливі законодавчі ініціативи, 
які повністю відповідають Рам-
ковій конвенції ВООЗ із боротьби 
проти тютюну – законопроекти  
№2820 та №4030а.

Автори цих ініціатив хочуть 
заборонити використання мар-
кетингових інструментів для 
залучення молоді до куріння: 
вилучити з ринку сигарети з аро-
матизаторами; зробити пачки не-
привабливими, з великими ілю-
строваними попередженнями 
про шкоду куріння; врегулювати 
продаж електронних сигарет; 
прибрати тютюнові викладки з 
вітрин магазинів.

Це правильні інструменти 
профілактики куріння, які ви-
правдали свою ефективність в 
інших державах.

рік, два огляди в два роки й один огляд у три 
роки. 

Крім того, серед обов’язків вашого ліка-
ря – вакцинація, профілактичні огляди, візи-
ти додому (за рішенням лікаря), рецепти на 
ліки та медичні довідки. Також ваш лікар має 
слідкувати за вакцинацією вашої дитини і вас 
за календарем щеплень. Держава закуповує 
вакцини проти туберкульозу, поліомієліту, 
дифтерії, кашлюку, правця, кору, гепатиту В, 
гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного 
паротиту.

Паліативна допомога. Спостереження 
та оцінка стану важкохворого пацієнта, ви-
писування рецептів для лікування больового 
синдрому.

Невідкладну допомогу при гострих ста-
нах і раптовому погіршенні здоров’я надава-
тимуть у медичному закладі.

Ваш лікар видаватиме потрібну довідку, 
листок непрацездатності, направлення для 
проходження медико-соціальної експертизи 
тощо.

Лікар самостійно визначатиме, чи потрі-
бен візит до пацієнта додому, залежно від ме-
дичних показів. Лікар може дати поради щодо 
полегшення стану телефоном, а пізніше, під 
час прийому в закладі, скерувати на аналізи 
та дослідження, уточнити діагноз і призначи-
ти лікування. Ваш лікар також може виклика-
ти екстрену допомогу до хворого, якщо буде 
така потреба.

проблема

vikka.ua

У Луцьку є 20 вакантних посад 
водіїв санітарного транспорту

Багатьом курцям складно 
визнати свою залежність
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городній календар

їжа – ліки

НЕ ЗАБУДЬТЕ У ЛИПНІ

ЛІКУВАЛЬНІ ЛІТНІ ЯГОДИ
ДОМАШНЯ ФАНТА
• 10-15 абрикосів без кісточок 
• 2-3 кружальця апельсина 
• кружальце лимона  • 1 скл. цукру

Усі складники викласти в чисті про-
парені трилітрові банки. Залити окропом 
і відразу закатати. Перевернути догори 
дном і вкутати на ніч ковдрою. 

ОГІРОЧКИ 
З ЛИМОНОМ
Спеції на літровий слоїк: 
• 1 кружальце лимона  • 4 зубці часнику 
• 2 парасольки кропу • 2 лаврові листки
• 0,5 ч. ложки насіння гірчиці 
• по 3 горошини чорного і духмяного перцю
• бутон гвоздики

Для розсолу: 
• 1 л води  
• 150 г цукру 
• 40 г солі

К о р н і ш о н и 
залити на 3 год 
холодною во-
дою. Ретельно 
промити й обрізати хвостики. Спеції (крім 
лимона) та огірочки викласти в банки і за-
лити крутим окропом. Залишити на 20 хв. 
Потім воду злити, ще раз закип’ятити і роз-
чинити в ній сіль і цукор, додати лимон. За-
лити огірки й закатати. Банки перевернути 
догори дном і охолодити за кімнатної тем-
ператури. 

ГОСТРИЙ 
СМОРОДИНОВИЙ 
СОУС
• 200 г смородини (свіжої або замороженої) 
• 150 мл напівсолодкого червоного вина 
• 3 ст. ложки соєвого соусу  
• 2 зубці часнику  • 2 ч. ложки цукру
• 1 ст. ложка (з чубком) томатної пасти
• 0,5 ч. ложки суміші перців  
• 0,5 ч. ложки червоного пекучого перцю

Свіжі ягоди промити й обсушити. За-
морожену смородину не розморожувати, 
а відразу готувати. Залити ягоди вином і 
поставити на вогонь. Уварити масу, доки 
обсяг не зменшиться удвічі. Перетерти 
крізь сито (або збити у блендері), додати 
почавлений часник і решту спецій. Соус 
має настоятися.

смакота

Ягідний сезон 
швидко минає. Щоб 
ласувати вітамінами 

протягом року, слід 
подбати про заготівлю 
цієї смакоти на зиму. 

Чорниці найкраще засушити 
або заморозити. Причому ягоди 
для заморожування найліпше пе-
ресипати цукром і не пропускати 
через м’ясорубку, тоді вони пус-
тять трохи соку й узимку будуть 
як свіжі.

А із сушених ягідок  можна 
зробити таке диво-зілля: перемо-
лоти чорниці на млинку для кави 
та змішати з порошками гострого 
червоного перцю, імбиру та очан-
кою (усі ці компоненти беруть у 
рівних частинах). Потім покласти 
цю суміш в суху банку й зберігати 
у холодильнику. Приймати по 1 ч. 
ложці кілька разів на день, запива-
ючи водою, а ще ліпше – відваром 
з листочків чорниці, вони корис-
ні для зору, підшлункової залози 
та нирок. Такий засіб поліпшує й 
мозковий кровообіг, пам'ять, за-
гальний стан організму, нормалі-
зує роботу травного тракту.

За кон’юнктивіту корисно 
з’їдати щодня по 1 ст. ложці свіжих 
чи сухих чорниць.

У разі нетримання сечі зали-
ти 1 ст. ложку свіжих ягід чорниці 
1 скл. окропу, варити на слабкому 
вогні 15-20 хв, потім охолодити й 
перецідити. Приймати по 1/3 скл. 
3-4 рази на день за 30 хв до їди. 

Для зміцнення зору народна 
медицина рекомендує помістити 
1 ст. ложку сухих чорниць у склян-
ку й залити холодною водою так, 
щоб вона була на 2 см вище від 
рівня ягід. Залишити на 8 год. По-
тім з'їсти ягоди натщесерце за 
30 хв до їди.

Увага! Зловживання чорни-
цями та їхнім соком може погір-
шити самопочуття в разі дис-

кінезії жовчних шляхів. Також 
слід утриматися від чорниць за 
сечокам'яної хвороби, зокрема 
в разі оксалатних каменів, та 
захворювань підшлункової зало-
зи. Крім того, слід пам’ятати, 
що надмірне вживання чорниць 
може зумовити закрепи.

Смородина не тільки допо-
магає боротися з депресією, без-
сонням і втомою, а й поліпшує 
стан волосся, шкіри та запобігає 
виникненню зморщок. Також 
смородина має протизапальну 
дію, поліпшує кровотворення, 
заспокоює нерви. Добова нор-
ма – 1 скл. чи хоча б 20 ягідок на 
день.

Найбільше користі в чорній 
смородині залишається, якщо 
приготувати з неї сире варення. 
Готують його так: підготовлені 
(тобто чисті й сухі) ягоди про-
пустити через м’ясорубку та змі-
шати з цукром у співвідношенні 
1:2. Зберігати цю смакоту слід в 
холодильнику.

Для підтримки імунітету 
можна приготувати такий засіб: 
узяти висушені плоди шипшини 
й чорної смородини в рівних 

частинах, залити суміш окропом 
з розрахунку 1:2, настояти в за-
критій ємності до повного охо-
лодження, перецідити. Пити по 
0,5 скл. 3-4 рази на день.

Для профілактики атеро-
склерозу рекомендовано зміша-
ти свіжі ягоди чорної смородини 
з цукром у пропорції 1:2. Перед 
прийомом додати в суміш води 
(на 1 ст. ложку ягід з цукром – 
3 ст. ложки води). Приймати не 
більш як 3 ст. ложки на день.

Увага! Ягоди смородини не 
варто вживати в разі гастри-
ту, виразки шлунка й дванад-
цятипалої кишки з підвищеною 
кислотністю шлункового соку, 
гіпертонії. Протипоказана смо-
родина тим, хто приймає пре-
парати групи еналаприлу – мо-
жуть бути ускладнення з боку 
нирок. Не рекомендована ягода 
хворим на цукровий діабет: ве-
ликі дози вітаміну С підвищу-
ють рівень цукру в крові.

Крім того, не рекомендо-
вано їсти чорну смородину за 
тромбофлебіту та схильності 
до утворення тромбів. Після 
інфаркту чи інсульту та в разі 

гепатиту не можна пити сік 
смородини.

У малині міститься багато 
аскорбінової кислоти, яка збе-
рігається в ягодах, навіть якщо 
їх варити. Крім того, вона багата 
на пектин, який знижує рівень 
холестерину в крові.

Завдяки значному вмісту в 
малині калію, вона дуже корис-
на для хворих з порушеннями 
роботи серця, особливо для тих, 
хто має аритмію. До того ж, солі 
калію забезпечують сечогінний 
ефект і зменшують набряки.

Ще одна важлива й рідкісна 
властивість смачних ягід мали-
ни – вони здатні виводити з ор-
ганізму радіонукліди, солі важ-
ких металів та жовчні кислоти.

Малина навіть після тер-
мічної обробки не втрачає лі-
кувальних властивостей, тому 
малинове варення – найкращі 
солодкі ліки під час ГРВІ. Сушені 
ягоди також знадобляться взим-
ку для боротьби із застудою. 
Але найліпший спосіб заготів-
лі – той самий, що й для чорної 
смородини: сире варення. Для 
його приготування беруть стиг-
лі непошкоджені ягоди. Пере-
сипають їх цукром (2 кг цукру 
на 1 кг малини), перетирають і 
закривають у банки. Зберігають 
в холодильнику.

Увага! Не варто вживати 
ягоди малини в разі нефриту, 
сечокам’яної хвороби, подагри, 
захворювань шлунка, кишківни-
ка. До того ж, система трав-
лення маленьких дітей чутливо 
реагує на клітковину малини. 
Відомі випадки харчових розла-
дів у малюків під впливом зай-
вої кількості спожитих плодів. 
Також слід бути обережними з 
малиною людям, схильним до 
алергії.

oboitut.com

На початку місяця слід викопати 
цибулини гіацинтів, нарцисів 

і тюльпанів. Очистити від землі 
й листя, просушити за 25-30о і 
покласти на збереження. 

Коли починають формуватися плоди 
перцю, кущі корисно підживити банано-
вим настоєм, збагаченим калієм. Половину 
трилітрового слоїка наповніть шкірками 
бананів, залийте по горлечко водою і на-
стоюйте два дні. Коли настій набуде корич-
невого кольору, розбавте у відрі води. Така 
підживка стане корисною і для помідорів. 

Якщо молоді зав'язі кабачків починають 
загнивати, це може означати, що в ґрунті 
бракує йоду. Треба розвести 10 мл йоду в 
10 л води й підливати по 1 скл. розчину під 
кожен кущик. Можна обприскати рослини 
розчином борної кислоти: 2 г борної кис-
лоти ретельно розмішати в 500 мл гарячої 
води і долити до 10 л водою, прогрітою на 
сонці.

За сезон бажано 6-7 разів обприскувати 
огірки слабким розчином марганцівки (кіль-
ка крупинок на відро води, можна додати 3 г 
мідного купоросу). Дехто для цього викорис-

товує витяжку із попелу та настій коров'яку. 
Така обробка пригнічує спалах несправж-
ньої борошнистої роси, створює умови для 
швидкого відростання бічних пагонів і фор-
мування на них плодів.  Процедуру варто 
проводити в ранкові або передвечірні годи-
ни. При цьому обов’язково мульчують ґрунт 
під рослинами. У фазі плодоношення огірки 
обприскують настоєм свіжого коров’яку 
(1:10) і 1% розчином мідного купоросу з до-
даванням мила. Усі підгодівлі та обприску-
вання проводять після чергового знімання 
урожаю. 

Доки формуються плоди помідорів, на 
початку липня кущі кроплять бордоською 
рідиною. Суміш містить мідний купорос і га-
шене вапно. Але вже за три тижні до того, як 
їсти томати, хімією кропити не можна. Тому 
обробляти рослини краще натуральними 
бовтанками. Ось рецепт найпоширенішої: 
1,5 скл. товченого часнику розвести у відрі 
води. Додати дрібку марганцівки – до роже-
вого кольору. Розчину вистачає на 20 кущів 
помідорів.

Щоб столові буряки були насиченого 
кольору, вони мають отримувати достатню 

кількість калію. Для цього можна викорис-
товувати попіл та рідкий розчин пташино-
го посліду. Для повноцінного зростання та 
розвитку буряків достатньо одного такого 
підживлення навесні й одного – влітку. Якщо 
немає пташиного посліду, використовують 
звичайний перегній чи біогумус, у якому ба-
гато поживних речовин, потрібних цій куль-
турі. 

Якщо на грядках столових буряків почер-
воніло листя, в ґрунті бракує натрію. Потрібно 
полити овочі соляним розчином. Для цього 
склянку великокристалічної солі розвести 
в 10 л води. Цього достатньо, щоб підсолити 
землю. Найкраще провести таку процедуру 
перед дощем. 
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Літні вітаміни варто запасти й на зиму

На городі головне – зробити все вчасно
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ВІВТОРОК 17 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, 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 Д/ц «Смачні історії»
12.25 Д/ц «Смаки 

Культур»
13.10 :РадіоДень
13.40 Лайфхак 

українською
13.55, 02.05 Складна 

розмова
14.30 :Радіо. День
15.15 Т/с «Гранд готель»
16.50, 22.45 Т/с «За 

службовим обов’язком»
18.00, 00.15 Інформаційна 

година
19.00 Перший на селі
19.25 Д/с «1000 днів для 

планети»
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 Розсекречена історія
02.30 До справи
04.30 Фольк-music

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.20 Зона ночі

04.05 Абзац

05.59, 07.49 Kids Time

06.00 М/с «Хай живе 

король Джуліан»

07.50 Європа за копійки

19.00 Хто зверху? 12+

21.00 Зоряні яйця 12+

22.50 Т/с «Клініка»

НОВИЙ КАНАЛ
07.05 За живе! 16+
08.31 Х/ф «Поділись 

щастям своїм»
13.10 Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок 
16+

15.25 Містичні історії з 
Павлом Костіциним 16+

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

екстрасенси 16+
22.45 Х/ф «Мама 

напрокат»

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, 08.10 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, 15.25 Т/с «Жіночий 

лікар-2»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Дорога в 

порожнечу»
23.30, 02.00 Т/с «CSI. 

Місце злочину»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.20, 14.00 Правда життя
08.20 Жирафи: вартові 

савани
09.20 Дивовижна Індія
10.20 Місця сили
11.10 Підроблена історія
12.00 Брама часу
13.00 Код доступу
15.00, 23.40 Смертельний 

двобій
16.00, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра
16.50 Сироти дикої природи
17.50, 22.40 Погляд 

зсередини
18.40 Їжа богів
20.40, 00.40 Речовий доказ
02.10 Україна: забута історія

МЕГА

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

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

09.30, 11.00 «Одруження 
наосліп»

12.20, 13.55, 15.30 «Міняю 
жінку»

17.00 Т/с «Моє чуже 
життя»

20.15, 21.20 Т/с «Хазяйка»
22.20, 23.00, 04.45 Т/с 

«Недотуркані»
23.25, 00.00, 02.15 Т/с 

«Байки Мітяя»
00.30 Х/ф «Любов з 

ризиком для життя»

1+1

06.00 «Мультфільм»
06.10 «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»
12.25, 20.40 Т/с «Ганна 

Герман»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.50 «Подробиці»
22.30 Фестиваль 

«Слов’янський базар у 
Вітебську»

01.10 Х/ф 
«Приборкування 
норовливого»

03.30 «Орел і Решка. 
Шопінг»

ІНТЕР

05.35, 20.20 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому місті
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
09.55 Багач-Бідняк. 

Реаліті-шоу
11.00 Стоп-5
12.00, 13.20 Х/ф «З життя 

таємних агентів»
14.25, 16.20 Х/ф «Троє 

амігос»
17.20 «На трьох» 16+
17.35, 21.30 Т/с 

«Менталіст»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
22.35, 02.55 Т/с 

«Винищувачі»
00.30 Т/с «Невиправні»
02.15 Т/с «Морська 

поліція. Новий Орлеан»
04.00 Скарб нації

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Спляча 

красуня»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00 Битва салонів
13.00, 21.00 Т/с 

«Кандидат»
14.00, 19.30, 20.30 Одного 

разу під Полтавою
15.00, 03.20 Віталька
16.00, 02.30 Панянка-

селянка
17.00 Чотири весілля
18.00, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька
18.30 Країна У
22.00 Вечірка
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 «Доля. Григір 

Тютюнник», ф.2 «Повна 
душа болю»

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/с «Велика книга»
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 Т/с «За службовими 

обов’язками»
13.00 Завтра сьогодні
13.30 Все про спорт
14.15 Джем

АВЕРС 15.00, 23.00 Глобал 3000
15.30 Уроки тітоньки Сови
15.35 М/с «Велика книга»
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
22.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
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 Волинський 

портрет
05.30 ФІЗ КУЛЬТ УРА!

06.00 Мультфільми
08.00, 03.10 «Облом.UA.»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

2+2 12.55, 01.55 «Нове Шалене 

відео по-українськи»

15.00 Х/ф «Мисливці за 

скарбами»

19.25 Т/с «Одинак»

21.35, 23.10 Т/с «Касл-4»

01.00 Т/с «Моссад »
Фільм «Троє амігос»

14:25

kinoprofi .org

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

українською
13.55 Перша шпальта
14.30 :Радіо. День
15.20 Т/с «Гранд готель»
16.50, 22.45 Т/с «За 

службовим обов’язком»
18.00, 00.15 Інформаційна 

година
19.00 Честь професії
19.55 Д/ц «Неповторна 

природа»
20.25 Посттравматичний 

синдром
21.25, 03.20 Новини. 

Спорт
21.45 Д/с «Як працюють 

машини»
23.50, 04.05 #МузLove з 

Любою Морозовою
01.10 Розсекречена історія
02.05 Складна розмова
02.30 До справи
04.30 Фольк-music

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

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

09.30, 10.55 «Одруження 
наосліп»

12.15, 14.00, 15.25 «Міняю 
жінку»

16.50 Т/с «Моє чуже 
життя»

20.15, 21.20 Т/с «Хазяйка»
22.20, 23.00, 04.45 Т/с 

«Недотуркані»
23.25, 00.00, 02.05 Т/с 

«Байки Мітяя»
00.15 Х/ф «100 мільйонів 

євро»

06.10, 23.45 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.00 Х/ф «Казка про 
жінку та чоловіка»

11.50, 12.25 Х/ф «Весілля 
в Малинівці»

14.15 Х/ф «Якщо йдеш, 
то йди»

16.00 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.45, 05.20 

«Подробиці»
20.40 Т/с «Ганна Герман»
00.40 Х/ф «Візьми мене 

штурмом»
03.25 «Орел і Решка»

05.35, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.25 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Спорт
09.25 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.15 Антизомбі
11.15 Секретний фронт
13.20 Секретний фронт
13.30, 16.20 Х/ф 

«Зелений шершень»
16.30 Х/ф «Еквілібріум»
18.45, 21.15 Факти. Вечір
20.20 Багач-Бідняк. 

Реаліті-шоу
21.35 Т/с «Менталіст»
22.45, 03.05 Т/с 

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

поліція. Новий Орлеан»
04.15 Скарб нації

06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Енчантімалс: 

Рідний дім»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00 Битва салонів
13.00, 17.00 Чотири 

весілля
14.00, 19.30, 20.30 Одного 

разу під Полтавою
15.00, 03.20 Віталька
16.00, 02.30 Панянка-

селянка
18.00, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька
18.30 Країна У
21.00 Т/с «Кандидат»
22.00 Вечірка
23.00 ЛавЛавСar
00.00 Т/с «Помста»
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.50 Корисні підказки

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

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

09.00 «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 «Доля. Григір 

Тютюнник», ф.1 
«Коріння»

18.31 Д/с «Незвичайні 
культури»

19.46 «Сонар»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

05.55 За живе! 16+
07.05 Х/ф «Не підганяй 

кохання»
09.20 Х/ф «Навчаю грі на 

гітарі»
13.10 Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок 
16+

15.25 Містичні історії з 
Павлом Костіциним 16+

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

кохаю»
01.55 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

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 «ТайМЕР»
01.50 «Нічне життя»

03.00, 01.25 Зона ночі
04.20 Абзац
06.14, 08.59 Kids Time
06.15 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
09.00 Х/ф «Чоловіки за 

роботою»
11.00 Х/ф «Тупий і ще 

тупіше»
13.10 Х/ф «Тупий і ще 

тупіше 2»
15.20 Х/ф «Ніккі, диявол-

молодший»
17.10 Х/ф «Пустун»
19.00 Ревізор
21.20 Страсті за ревізором
23.30 Т/с «Клініка»
01.20 Служба розшуку дітей

06.30, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною

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

09.30, 03.00 Зірковий шлях
10.30, 04.40 Реальна 

містика
12.30 Т/с «Черговий 

лікар-2»
14.30, 15.25 Т/с «Жіночий 

лікар-2»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Дорога в 

порожнечу»
23.30 Х/ф «Цар 

скорпіонів 3: Книга 
мертвих»

01.40 Телемагазин

06.00 Бандитська Одеса
07.20, 14.00 Правда життя
08.20 Крилаті мавпи 

Шангрі-Ла
09.20 Дивовижна Індія
10.20 Місця сили
11.10 Підроблена історія
12.00 Брама часу
13.00 Скептик
15.00, 23.40 Смертельний 

двобій
16.00 Полювання на рибу-

монстра
16.50 Сироти дикої природи
17.50, 22.40 Погляд 

зсередини
18.40 Їжа богів
20.40, 00.40 Речовий доказ
21.40 Річкові монстри
02.10 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 
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 «Велика книга»
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 Т/с «За службовими 

обов’язками»
13.00 Огляд світових 

подій

АВЕРС 13.30 Євромакс
14.00 Джем
15.00 У фокусі Європа
15.30 Уроки тітоньки Сови
15.35 М/с «Велика книга»
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
22.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
23.00 У фокусі Європа
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 ФІЗ КУЛЬТ УРА!

06.00 Мультфільми
08.00, 02.20 «Нове 

Шалене відео по-
українськи»

09.25, 18.15 «Спецкор»
10.05, 18.50 «ДжеДАІ»
10.45 Т/с «Опер за 

викликом-2 »

2+2 14.35 Х/ф «Політ 
Фенікса»

16.45 Х/ф «Хороший, 
поганий, мертвий»

19.25 Т/с «Одинак»
21.35 Т/с «Касл-4»
23.10 Х/ф «Придорожній 

заклад 2: Останній 
виклик»

00.55 Т/с «Моссад »
03.10 «Облом.UA.»

НТН

06.50 Х/ф «Сімнадцятий 
трансатлантичний»

08.30 «Свідок. Агенти»
09.05 Х/ф «Двійник»
10.35 «Судіть самі»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.15 «Свідок»
12.50 «Щоденник 

чемпіонату світу з 
футболу FIFA 2018»

13.20, 03.30 «Речовий 
доказ»

15.55, 16.55, 19.30 
«Легенди карного 
розшуку»

20.45, 00.45 Т/с 
«Елементарно – 4»

22.40, 23.45 Т/с «Кулагін та 
партнери»

02.45 «Випадковий 
свідок»

04.45 «Правда життя. 
Професії»

НТН

06.20 Х/ф «Провінційний 
анекдот»

07.10 Х/ф «У пошуках 
мільйонерки»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Ключ без 

права передачі»
10.30 «Судіть самі»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.15 «Свідок»
12.50, 03.10 «Речовий 

доказ»
14.45, 16.50 «Страх у 

твоєму домі»
17.45, 19.30 «Легенди 

карного розшуку»
20.45, 00.45 Т/с 

«Елементарно – 4»
22.40, 23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»
02.45 «Випадковий 

свідок»
04.25 «Правда життя. 

Професії»

Фільм «ТайМЕР»

23:00

k1.ua
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ЧЕТВЕР 19 липня

СЕРЕДА 18 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, 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 Д/ц «Смачні історії»
12.25 Д/ц «Смаки 

Культур»
13.10 :РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.20 Т/с «Гранд готель»
16.50, 22.45 Т/с «За 

службовим обов’язком»
18.00, 00.15 Інформаційна 

година
19.00 Д/с «Дешевий 

відпочинок»
19.25 Д/с «1000 днів для 

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

машини»
23.50, 04.05 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим
01.10 Розсекречена історія
02.30 До справи
04.30 Фольк-music

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.20 Зона ночі

04.20 Абзац

06.09, 08.59 Kids Time

06.10 М/с «Хай живе 

король Джуліан»

09.00 Ревізор. Крамниці

13.00 Зірки під гіпнозом

19.00 Хто зверху? 12+

21.00 Зоряні яйця 12+

22.50 Т/с «Клініка»

НОВИЙ КАНАЛ
06.50 За живе! 16+

09.25 Національне талант-

шоу «Танцюють всі!»

13.05 Битва екстрасенсів

15.25 Містичні історії з 

Павлом Костіциним 16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Х/ф «Провідниця»

20.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

22.45 Х/ф 

«Доглядальниця»

СТБ
07.40 «TiBi Абетка»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 Т/с «Дикий ангел»
09.00, 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, 08.10 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 04.10 Зірковий шлях
10.30, 04.40 Реальна 

містика
12.30 Т/с «Черговий 

лікар-2»
14.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»
15.25 Т/с «Жіночий лікар -2»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Дорога в 

порожнечу»
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 Дивовижна Індія
10.20 Місця сили
11.10 Підроблена історія
12.00 Брама часу
13.00 Код доступу
15.00, 23.40 Смертельний 

двобій
16.00, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра
17.50, 22.40 Погляд 

зсередини
18.40 Їжа богів
20.40, 00.40 Речовий доказ
02.10 Містична Україна
04.10 Історія українських 

земель. Одеса

МЕГА

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 

05.35 «ТСН»

09.30, 10.55 «Одруження 

наосліп»

12.20, 14.00, 15.20 «Міняю 

жінку»

16.50 Т/с «Моє чуже 

життя»

20.15, 21.20 Т/с «Хазяйка»

22.20, 23.00, 04.45 Т/с 

«Недотуркані»

23.25, 00.00, 02.25 Т/с 

«Байки Мітяя»

00.25 Х/ф «Перемагай»

06.10 «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»
12.25, 20.40 Т/с «Ганна 

Герман»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00, 04.15 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.50 «Подробиці»
22.30 Фестиваль 

«Слов’янський базар у 
Вітебську»

01.05 Х/ф «Влітку я 
надаю перевагу 
весіллю»

03.40 «Орел і Решка. 
Шопінг»

05.00 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.00 Стоп-5
12.00, 13.20 Х/ф «Троє 

амігос»
14.50, 16.20 Х/ф 

«Іграшкові солдатики»
17.20 «На трьох» 16+
17.35, 21.35 Т/с 

«Менталіст»
18.45, 21.15 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.40, 03.05 Т/с 

«Винищувачі»
00.35 Т/с «Невиправні»
02.20 Т/с «Морська 

поліція. Новий Орлеан»
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!

ICTV

06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Мавпи в 

космосі – 2: Удар у 
відповідь»

11.00 Т/с «Усі жінки – 
відьми»

12.00 Битва салонів
13.00, 21.00 Т/с 

«Кандидат»
14.00, 19.30, 20.30 Одного 

разу під Полтавою
15.00, 03.20 Віталька
16.00, 02.30 Панянка-

селянка
17.00 Чотири весілля
18.00, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька
18.30 Країна У
22.00 Вечірка
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 «Велика книга»
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 Т/с «За службовими 

обов’язками»
13.00 У фокусі Європа
13.30 Відкрита влада. 

МІСТО

АВЕРС 15.00 Євромакс
15.30 Уроки тітоньки Сови
15.35 М/с «Велика книга»
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
22.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
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 «Апельсинова 

долька»
05.30 ФІЗ КУЛЬТ УРА!

06.00 Мультфільми
08.00, 01.55 «Нове 

Шалене відео по-
українськи»

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

2+2 12.55 «Помста природи»
15.25 Х/ф «Крадіжка в 

музеї»
17.15 «Загублений світ»
19.25 Т/с «Одинак»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-4»
01.00 Т/с «Моссад »
03.10 «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 «Гнат Юра. На 

перехресті часу»
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

05.50 Х/ф «Було у батька 
три сини»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Вантаж без 

маркування»
10.40 «Судіть самі»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.20 «Свідок»
12.50, 03.00 «Речовий 

доказ»
14.40, 16.50 «Страх у 

твоєму домі»
17.45, 19.30 «Легенди 

карного розшуку»
20.45, 00.45 Т/с 

«Елементарно – 4»
22.40, 23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»
02.50 «Випадковий 

свідок»
04.30 «Правда життя. 

Професії»

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

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

09.30, 14.20, 20.20 Погода
09.35 М/с «Гон»
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00, 05.30 Д/ц 

«Незвичайні культури»
11.30 Д/ц «Гордість світу»
12.00 Енеїда
12.25 Д/ц «Смаки Культур»
13.10 :РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак 

українською
13.55, 02.30 До справи
14.30 :Радіо. День
15.25 Т/с «Гранд готель»
16.50, 22.45 Т/с «За 

службовим обов’язком»
18.00, 00.15 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»
22.15 Д/с «Велике 

фотополювання Дага 
Гарднера»

23.50, 04.05 #NeoСцена з 
Олегом Вергелісом

01.10 Розсекречена історія
02.05 Складна розмова
04.30 Фольк-music

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.00 Зона ночі

04.20 Абзац

06.19, 09.09 Kids Time

06.20 М/с «Хай живе 

король Джуліан»

09.10 Ревізор. Крамниці

13.10 Зірки під гіпнозом

19.00 Хто зверху? 12+

21.00 Зоряні яйця 12+

22.20 Т/с «Клініка»

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

шоу «Танцюють всі!»
13.15 Битва екстрасенсів
15.25 Містичні історії з 

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

тіла 16+
22.45 Х/ф «Дружина за 

контрактом»
00.45 Я соромлюсь свого 

тіла 18+

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»
01.45 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.10 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.30, 04.30 Реальна 

містика
12.30 Т/с «Черговий 

лікар-2»
14.30, 15.25 Т/с «Жіночий 

лікар -2»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Дорога в 

порожнечу»
23.20 Контролер
00.00, 02.15 Т/с «CSI. 

Місце злочину»
01.45 Телемагазин

УКРАЇНА
07.20, 14.00 Правда життя
08.20 Сироти дикої 

природи
09.20 Дивовижна Індія
10.20 Місця сили
11.10 Підроблена історія
12.00 Брама часу
13.00 Код доступу
15.00, 23.40 Смертельний 

двобій
16.00 Річкові монстри
16.50 Крилаті мавпи 

Шангрі-Ла
17.50 Погляд зсередини
18.40 Їжа богів
20.40, 00.40 Речовий доказ
21.40 Полювання на рибу-

монстра
02.10 Бандитська Одеса
04.20 Містична Україна

МЕГА

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

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

09.30, 11.15 «Одруження 
наосліп»

13.00, 14.15, 15.35 «Міняю 
жінку»

17.00 Т/с «Моє чуже 
життя»

20.15, 21.20 Т/с «Хазяйка»
22.20, 23.00, 04.50 Т/с 

«Недотуркані»
23.25, 00.00, 02.05 Т/с 

«Байки Мітяя»
00.25 Х/ф «Домашня 

робота»

06.10 «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»
12.25, 20.40 Т/с «Ганна 

Герман»
14.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.20 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.50 «Подробиці»
22.30 Фестиваль 

«Слов’янський базар у 
Вітебську»

01.10 Х/ф «Чого хочуть 
чоловіки»

03.40 «Орел і Решка»
05.05 «Top Shop»
05.35 «Школа лікара 

Комаровського. 
Невідкладна допомога»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
09.55 Секретний фронт
11.00 Стоп-5
12.20, 13.20 Х/ф 

«Іграшкові солдатики»
14.55, 16.20 Х/ф «Одного 

разу порушивши 
закон»

17.25 «На трьох» 16+
17.35, 21.30 Т/с 

«Менталіст»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.40 Т/с «Винищувачі»
00.55 Т/с «Невиправні»
02.35 Т/с «Морська 

поліція. Новий Орлеан»
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Принцеса 

Мален»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00 Битва салонів
13.00, 21.00 Т/с 

«Кандидат»
14.00, 19.30, 20.30 Одного 

разу під Полтавою
15.00, 03.20 Віталька
16.00, 02.30 Панянка-

селянка
17.00 Чотири весілля
18.00, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька
18.30 Країна У
22.00 Вечірка
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 «Велика книга»
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 «За службовими 

обов’язками»
13.00 Євромакс
13.30 Відкрита влада. 

ОБЛАСТЬ
15.00 Завтра сьогодні

АВЕРС 15.30 Уроки тітоньки Сови
15.35 М/с «Велика книга»
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 Життя в цифрі
01.00 Княжий 2018
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
03.00 Т/c «Справа Дойла»
04.00 Т/ф «Апельсинова 

долька»
05.00 Волинський 

портрет
05.30 ФІЗ КУЛЬТ УРА!

06.00 Мультфільми
08.00 Відеобімба
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.10 «Загублений 

світ»

2+2 12.55, 03.00 «Облом.UA.»
15.10 Х/ф «Кілер 

мимоволі»
19.25 Т/с «Одинак»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-4»
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 Надвечіря. 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 «Ігор Білозір. На 

зламі епох»
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

06.00 Х/ф «Гу-га»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.05 Х/ф «Зниклі серед 

живих»

10.40 «Судіть самі»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.20 «Свідок»

12.50, 03.00 «Речовий 

доказ»

14.45, 16.50 «Страх у 

твоєму домі»

17.50, 19.30 «Легенди 

карного розшуку»

20.45, 00.45 Т/с 

«Елементарно – 4»

22.40, 23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»

02.50 «Випадковий 

свідок»

РОЗЛУЧЕННЯ 
ШВАРЦЕНЕГГЕРА – 
У КНИЗІ РЕКОРДІВ 
ГІННЕСА?  
Голлівудський актор Арнольд 
Шварценеггер досі перебуває в 
офіційному шлюбі з Марією Шрайвер. 
Іхній шлюборозлучний процес триває 
уже понад сім років та може потрапити 
до Книги рекордів Гіннеса як 
найдовший в історії, повідомляє TMZ.

Цікаво, що фінан-
сові питання і моменти, 
пов’язані з опікою над 
дітьми, парі вдалося за-
лагодити швидко. Од-
нак процедура досі не 
завершена, бо Арнольд 
не хоче розлучатися. Він 
не квапить юристів, та і 

Шрайвер не дуже намагається прискори-
ти процес. Хоч пара не збирається знову 
жити разом чи зустрічатися. 

Марія Шрайвер та Арнольд Шваценег-
гер одружилися в 1986 році. У подружжя 
четверо дітей. 

зіркові пристрасті

Фільм «Іграшкові солдатики»

14:50

vokrug.tv

Фільм «Кілер мимоволі»

15:10

ua-cinem
a.com

У ГОЛЛІВУДІ – НОВА 
УКРАЇНСЬКА ЗІРКА   

Цьогоріч вийшли два 
голлівудські фільми, де 
знялася українка Іванна 
Сахно. Дівчині лише 
20, а ї ї ім’я в амери-
канському кінобізнесі 
уже на вустах. 

Українська акторка 
останні три роки активно 
будує кар’єру в Голлівуді. 

Про талант Іванни заговорили після ролі у 
фантастичному фільмі «Тихоокеанський ру-
біж: Повстання». Стрічка щойно завершила 
світовий прокат і зібрала майже $300 млн. 
Українка зіграла там роль кадета Вікторії.

В Україні Іванна знімалася у серіалах 
та фільмах ще з дитинства. Дівчина – із 
сім’ї українських телевізійників: мама – 
режисер, тато – телеоператор. 

Акторка працює зі знаменитостями на 
одному знімальному майданчику. Остан-
ня її роль –  у фільмі «Шпигун, який мене 
кинув», де дівчина зіграла разом з Мілою 
Куніс. Стрічку покажуть 3 серпня.

знай наших

24tv.ua
lenta.m

obus.com



Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
м. Луцьк, вул. Винниченка, 26 Діти – наше майбутнєДіти – наше майбутнє

«У творчості ми разом» – проект 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», 
в рамках якого діти з особливими 
потребами навчаються ліплення 
з глини. Практики з арт-терапії 
проводить громадська організація 
«Центр реабілітації інвалідів 
дитинства, сиріт «Зірка надії». Фонд 
забезпечує дітей матеріалами, 
оплачує роботу спеціалістів та 

транспортні витрати на проведення 
майстер-класів у населених пунктах, 
віддалених від Луцька, організовує 
виставки для реабілітаційного 
центру. У 2016 році Фонд придбав 
піч для випалювання кераміки. Її 
особливість у тому, що вона дає 
можливість випалювати вироби 
невеличкими партіями та економно 
споживає енергію.

ЗІРКА НАДІЇ
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УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ
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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  

МИСТЕЦТВО, ЩО ЛІКУЄВихованці Волинської 
громадської організації 

«Даун синдром» отримали 
можливість відчути себе 
справжніми майстрами 
гончарного мистецтва. Хлопчики 
та дівчатка виготовляли глиняні 
горнятка, тарілки  на гончарному 
кругові та розписували 
акриловими фарбами фігурки 
звірят. Така праця їм до душі. 
Вони нетерпеливо чекають на 
чергове заняття, щоб разом із 
представниками громадської 
організації «Центр реабілітації 
інвалідів дитинства, сиріт «Зірка 
надії» поринути у неповторний 
світ гончарства.

Практики з арт-терапії для дітей з 
особливими потребами проводять за 
підтримки Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом» три роки поспіль. Участь у 
заняттях із ліплення беруть діти з та-
ких громадських організацій, як «Даун 
синдром», «Джерело життя», «Повір 
у себе», «Янголята» й інших. Також 
представники «Зірки надії» проводять 
виїзні майстер-класи для особливих 
діток та дітей-сиріт Волині. Зокрема, 
працюють з ними у Ковелі, Новово-
линську, Рожищі, Липлянах. Заняття 
з лікувальної арт-терапії проводять і 
в Буковелі, коли особливі діти завдяки 
Фонду відпочивають у мальовничих 
Карпатах.

– Діти з обмеженими можливостя-
ми – це особливі діти, які вчать нас доб-
роти та благодійності. Допомогти їм 
відчути себе справжніми майстрами – 
неймовірне задоволення. Відвіду вання 
таких майстер-класів стимулює уяву, 
розвиває творчі здібності та створює 
можливості для соціалізації дітей з різ-

номанітними нозологіями, – зазначає 
керівник громадської організації «Зір-
ка надії» Олександр Жаловага. – Ми 
раді, що можемо робити добру справу, 
що є небайдужі люди, які підтримують 
нас. Це дає поштовх продовжувати ту 
роботу, яку ми проводимо з особливи-
ми дітками.

Сергій Столярук гончарить понад 
десять років. Каже: це давнє ремесло, 
яке нині має неабияку популярність. 
Майстер зазначає, що під час роботи 
з глиною діти розвивають тактильну 
чутливість, відпрацьовують мотори-
ку тих рухів, які стануть у пригоді в 
повсякденному житті. Також глина 
дає дітям можливість зосередитися 
на власних почуттях, заспокоює і роз-
слабляє.

Подобається працювати з глиною і 
Тимофію Свіщеву. Хлопчик розфарбо-
вує глиняного зайчика у жовтий колір, 
а потім разом з майстром робить гор-
нятко на гончарному кругові. Мама 
Тимофія Катерина каже: ГО «Даун 
синдром» налічує понад 80 сімей. Що-
дня для діток проводять різноманітні 
заняття. Малювання, ліплення, музика, 
танці – кожен може реалізувати себе  в 
тому чи тому напрямку. 

Працюють майстри гончарного 
мистецтва з особливими дітками у 
творчому тандемі. Мабуть, тому й ви-
роби виходять напрочуд оригінальні. 
Найголовніше, що дає робота з гли-
ною, – це душевна рівновага. Кожна 
така зустріч дарує безліч емоцій та 
особливих відчуттів і дітлахам, і май-
страм.  

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Вихованці Липлянської школи-інтернату

Такі майстер-класи розвивають творчі здібності дітей 

Тут відкриваються дитячі серця Кожна творча зустріч дарує безліч позитивних емоцій
Практики з арт-терапії для дітей з особливими 
потребами проводять три роки поспіль

Неповторний світ гончарстваГлина заспокоює і розслабляє
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Фонд Ігоря Палиці

УКРОП

УКРОПУКРОП
УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

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

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

ВІКНА, ДАХ, ФОРМА: УКРОПІВЦІ 
СПРИЯЮТЬ РОЗВ’ЯЗАННЮ 
ПРОБЛЕМ ШКОЛИ СЕЛА ДУХЧЕ

НАЙКРАЩЕ  ДІТЯМ

ІНІЦІАТИВА СУЧАСНА ГРОМАДА

НА КОНКУРС МІСЦЕВИХ 
ІНІЦІАТИВ ВОЛИНЯНИ 
ПОДАЛИ ПРОЕКТІВ НА 
28 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ

У КНЯГИНИНКУ 
ОБЛАШТУВАЛИ ПЕРШУ 
ЕКОЛОГІЧНУ ЗУПИНКУ

Абсолютно всі проекти конкурсу місцевих 
ініціатив заслуговують на реалізацію. Про це 
заявила голова бюджетної комісії Волинської 
обласної ради Ірина Вахович, яка в ефірі 
телеканалу «Аверс» розповіла про підсумки 
конкурсу місцевих ініціатив.

Автором ідеї проведення конкурсу місцевих 
ініціатив навесні 2018 року виступив голова Во-
линської обласної ради Ігор Палиця. Головна мета 
конкурсу полягала у стимуляції роботи активних 
громад, які часто звертаються в обласну раду з про-
ханням виділити кошти на реалізацію тих чи тих 
проектів. 

За словами Ірини Вахович, результати конкурсу 
продемонстрували прагнення громад, ініціативних 
груп, благодійних та громадських організацій змі-
нити своє життя. Свідченням цього стала надзви-
чайно велика кількість поданих проектів у дуже 
стислі терміни. 

– За один місяць, упродовж якого ми прийма-
ли конкурсні заявки, громади подали 195 проектів. 
Для таких стислих термінів це надзвичайно багато. 
Із 195 51 проект подали ініціативні групи. Це свід-
чить про те, що люди насправді хочуть змінити своє 
мікросередовище, розв’язати ті проблеми, які з яки-
хось причин залишилися поза увагою голів ОТГ чи 
місцевого самоврядування. Іншу частину проектів, 
їх близько 10, було подано ОСББ. Тут є певна особ-
ливість, оскільки вони мали власний фінансовий 
ресурс. Подавали проекти на конкурс і благодійні 
та громадські організації, а не лише органи місцево-
го самоврядування, – розповіла Ірина Вахович. 

Загалом же вона відзначила неабияку актив-
ність жителів Жидичинської ОТГ, які подали шість 
проектів. Ківерцівський район подав ще 12 проек-
тів. Також активну участь у конкурсі взяли Луць-
кий, Шацький, Камінь-Каширський та Любешів-
ський райони. Крім цього, депутат розповіла про 
кількість переможців та загальну суму, передбачену 
конкурсом.

– Загальна сума поданих проектів становила 
близько 28 мільйонів гривень. Оскільки фінансу-
вання здійснюватиметься приблизно 50/50, то за-
гальна сума, виділена з обласного бюджету, стано-
вить 14,9 млн грн. На перший кошик переможців 
виділено 3 млн грн. Це 32 проекти, які ми можемо 
профінансувати. Загалом, хочемо профінансувати 
67 проектів, – зазначила Ірина Вахович.

У школі села Духче 
Рожищенського району 

реалізували відразу кілька 
спільних проектів із Фондом 
Ігоря Палиці «Тільки разом». 
У навчального закладу, який 
нещодавно перетнув 80-
річний рубіж, накопичилася 
величезна кількість проблем. 
Частину з них, найбільш 
гострих на думку громади, і 
взялися розв’язувати спільно: 
громада, депутати й Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом».

Нагадаємо, що у квітні цього 
року навчальний заклад села Дух-
че відвідав депутат Волинської об-
ласної ради від політичної партії 
УКРОП Вячеслав Рубльов. Головні 
проблеми школи окреслили під 
час зустрічі з освітянами та бать-
ками. Серед них – потреба заміни 
вікон на енергоощадні, ремонт по-
крівлі шкільного спортивного залу 
та пошиття спортивної форми для 
футболістів шкільної команди.

– У школи накопичилося чи-
мало проблем, і розв’язати їх од-
номоментно просто неможливо, а 

все тому, що вони актуальні прак-
тично для кожної сільської школи. 
Я вбачаю розв’язання цих питань 
шляхом реалізації проекту з Фон-
дом Ігоря Палиці «Тільки разом», 
у співпраці з депутатами різних Розповісти про наболіле прийшли батьки школярів

Аби допомогти розв’язати 
проблеми школи, заклад 
відвідав укропівець 
Вячеслав Рубльов

У селі Княгининок 
одноіменної ОТГ Луцького 
району встановили першу 
з шести габіонових зупинок 
громадського транспорту. 

За словами голови Княгини-
нівської ОТГ Олени Твердохліб, 
ініціаторами встановлення саме 
габіонових зупинок були житель 
села Княгининок Володимир 
Омельчук і проектний менеджер 
громади Сергій Ужегов. 

– Ми – екологічно спрямована 
громада, тож вирішили, що зупин-
ки мають бути з природного мате-
ріалу, і саме Володимир Омельчук 
запропонував, щоб вони були з 
каміння в новій сучасній техно-
логії габіону. Дизайн габіонової 
зупинки розробила Марія Кошель 
з Княгининка, – розповідає Олена 
Твердохліб.

За словами голови ОТГ, такі 
зупинки буде встановлено по дві 
в трьох селах: Княгининку, Милу-
шах та Зміїнці. Загалом у громаді 
збираються оновити 17 зупинок 
для громадського транспорту. 

– Ми звернулися до Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом», бо 
знаємо, що тут підтримають наш 
креативний задум, – розповідає 
очільниця громади. – Саме на 

оформлення таких зупинок нам 
виділили кошти. За гроші зі свого 
бюджету ми облаштуємо десять 
звичайних скляних зупинок. 

За словами Олени Твердо-
хліб, жителі громади ідею щодо 
облаш тування таких креативних 
зупинок громадського транспор-
ту сприйняли радо. До слова, такі 
конструкції мають низку переваг: 
улітку стіни з каміння дають про-
холоду, а в холодну пору захища-
ють від вітру.

– Наступну зупинку ми вста-
новлюємо у Зміїнці. Термін про-
ведення цих робіт залежить від 
дорожників, які зараз ремонтують 
дорогу Луцьк-Ковель. У міру того, 
як вони облаштовують майдан-
чики для зупинок громадського 
транспорту, ми встановлюємо 
зупинки. І, до речі, колір цих 
габіо нових зупинок залежить від 
кольору бруківки на тротуарі, – 
розповідає Олена Твердохліб.

До слова, ще одну креативну 
зупинку в Княгининівській ОТГ 
встановлено теж за кошти Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». Це 
дерев’яна зупинка у формі книж-
ки, дах якої підтримують майже 
триметрові кольорові олівці.

Анна ВОЛОЩУК,
Луцький район

За словами депутата, не обійшлося і без трудно-
щів. Зокрема, на етапі подання чимало проектів по-
вертали на доопрацювання. Попри таку лояльність 
організаторів конкурсу, 20 проектів усе ж не про-
йшли відбору. 

– Відповідальний секретар перевіряла проекти, 
і коли виникали якісь технічні проблеми, то ми по-
вертали їх на доопрацювання, головною ж вимогою 
залишалося правильне оформлення та вчасне по-
дання. Щодо тих 20 проектів, які не пройшли, їх було 
оформлено за формою обласного фонду регіональ-
ного розвитку.

Відмовилися організатори конкурсу і від онлайн-
голосування, мотивуючи це рішення тим, що жителі 
віддалених сіл Волині не мають інтернету.  

Загалом організатори залишилися задоволені 
результатами конкурсу.

– Ми вдячні усім учасникам за їхні ідеї, за праг-
нення змінити життя на краще. Насправді всі про-
екти заслуговують на реалізацію. На жаль, ситуація 
складається так, що ми все ж обмежені в ресурсі, бо 
в області є чимало комунальних підприємств, де та-
кож багато проблем, і всі вони потребують якнай-
швидшого розв’язання, – підсумувала Ірина Вахо-
вич.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Луцьк

Ірина Вахович

Таких зупинок у Княгининівській ОТГ буде шість

рівнів та насамперед у вашій го-
товності працювати на результат, – 
наголосив Вячеслав Рубльов.

Слова депутата жителі Дух-
че без уваги не залишили і вже 
невдов зі реалізували спільний 
проект із Фондом Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Відтак у навчаль-
ному закладі на умовах співфінан-
сування замінили 12 вікон на енер-
гоощадні, а також дошки, парти та 
стільці. Крім того, в рамках цього 
ж проекту школа отримала про-
ектор та великий екран. Віднині, 
переконані вчителі, уроки стануть 
цікавішими та насиченішими.  

За словами директора школи 
Зої Ладчук, уже зараз готуються 
замінити ще 15 вікон за кошти об-
ласної ради за сприяння Вячесла-
ва Рубльова. 

– Складніша ситуація – з ре-
монтом покрівлі шкільного спор-
тивного залу, адже для того, аби 

розпочати відновлювальні робо-
ти, треба виготовити проектно-
кошторисну документацію, – роз-
повіла Зоя Ладчук. – Ще у квітні ми 
звернулися до Рожищенської ра-
йонної ради щодо виділення 40 ти-

сяч гривень на її виготовлення.
На ремонт даху школа все 

ще чекає, а от  інший проект уже 
реа лізовано. Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» не залишив без 
уваги і проблеми юних спортс-
менів – для футболістів пошили 
нову спортивну форму, тож від-
тепер вони не лише гратимуть як 
справжня команда, що, безпереч-
но, найголовніше, а й матимуть 
відповідний вигляд.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Рожищенський район
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ПАРТІЙНА КОМАНДА

ВОЛИНСЬКІ УКРОПІВЦІ ЗУСТРІЛИСЯ 
З ОЛЕКСАНДРОМ ШЕВЧЕНКОМ

СПОРТ ДЛЯ ВСІХ

У ДИТЯЧОМУ ТАБОРІ ЗАВДЯКИ ФОНДУ 
«ТІЛЬКИ РАЗОМ» БУДЕ НОВИЙ ТЕНІСНИЙ СТІЛ

Понад 250 волинських 
партійців «Українського 

об’єднання патріотів – УКРОП» 
зустрілися з кандидатом на 
президентських праймеріз 
УКРОПу Олександром 
Шевченком. Під час зустрічі 
укропівці обговорили 
майбутню стратегію розвитку 
України, першочергові 
кроки, які важливі для 
нашого народу, політичну й 
економічну ситуацію в державі 
та способи виходу з кризи.

Олександр Шевченко – народ-
ний депутат України. Громадську 
діяльність він розпочав у 2004 
році, коли на базі гірськолижного 
курорту «Буковель» за його ініціа-
тиви було започатковано кілька 
благодійних довгострокових ак-
цій, проектів та програм, спрямо-
ваних на підтримку малозабезпе-
чених жителів Івано-Франківської 
та інших областей України. За 
його підтримки було започатко-
вано низку програм з реабілітації 
та оздоровлення дітей, хворих на 
ДЦП, та дітей з інвалідністю, які 
живуть в Івано-Франківській об-
ласті.

Олександр Шевченко вирішив 
взяти участь у праймеріз, щоб ста-
ти кандидатом на виборах Прези-
дента України в 2019 році.

– Моя програма, в яку я вірю 
і яку пропоную партійцям та дер-
жаві, має назву «Україна – країна 
гідності і правди», – каже нардеп. 
– Для цього нам потрібно спочат-
ку відправити на «політичну пен-
сію» абсолютну більшість старих 
політиків, «людей системи», які 
мислять принципами кругової по-
руки, які були останні 20 років то 
при владі, то в опозиції й несуть 
колективну відповідальність за 
нинішній стан України. Комусь із 
них слід подякувати. А когось по-

та стратегічного планування по-
ступу держави в світі, що швидко 
змінюється.

У разі перемоги на наступних 
виборах Президента учасник пре-
зидентських праймеріз УКРОПу 
Олександр Шевченко передусім 
планує внести до парламенту за-
конопроекти про імпічмент глави 
держави та право відкликати нар-
депів за невиконання обіцянок. 

– Законопроект про імпічмент 
Президента треба внести у пар-
ламент як невідкладний. І най-
головніше – потрібно розпочати 
процес практичної децентраліза-
ції влади, – наголосив Олександр 
Шевченко.

Крім того, наступний Пре-
зидент має забезпечити реальну 
незалежність різних гілок вла-
ди. Адміністрація Президента, 
Верхов на Рада, Кабінет Міністрів і 
суди мають діяти в межах визначе-
них законом повноважень. Ті чи-

новники, які не виконують своїх 
функцій, мають піти з обійманих 
посад. Крім того, переконаний 
Олександр Шевченко, кількісний 
склад чиновницького апарату по-
трібно змінити на якісний.

– Тобто якщо чиновник зло-
вживає повноваженнями або 
от ри мує хабарі, його треба покара-
ти. Спочатку це звільнення з поса-
ди, а потім – реальний криміналь-
ний термін. Щоб не було корупції, 
люди мають отримувати достойну 
заробітну плату на рівні європей-
ських, – підкреслив укропівець.

На переконання Олександра 
Шевченка, саме майбутній Прези-
дент має забезпечити громадянам 
гідне життя. Йдеться передусім 
про достойну заробітну платню, 
належне соціальне забезпечен-
ня, гарантовані пенсійні виплати, 
право вкладати власні кошти в 
різні пенсійні фонди і можливість 
їздити якісними дорогами.

– Зараз Буковель – це перлина 
України, яку зумів створити Олек-
сандр Шевченко – народний депутат, 
кандидат на президентських прай-
меріз УКРОПу. Людина, яка варта 
поваги, підтримки й визнання, бо 
перетворити депресивний регіон на 
найкращий гірськолижний курорт, 
змусити людей лишитися працюва-
ти в Україні і встановити гідні Єв-
ропи зарплати зміг тільки він. Ми 
підтримуємо Шевченка, бо віримо, 
що Україна стане сильною та само-
достатньою із ним, – переконаний 
очільник Волинського УКРОПу Вя-
чеслав Рубльов.

Нагадаємо, про початок пре-
зидентських праймеріз в УКРОПі 
оголосили на з’їзді партії 3 берез-
ня. Претенденти на посаду глави 
держави подали відповідні заяви 
до секретаріату політсили. Єди-
ного кандидата в Президенти від 
УКРОПу висунуть наприкінці року 
під час чергового з’їзду партії.

Анна ВОЛОЩУК,
Івано-Франківська область

просити розповісти про свої бага-
томільйонні статки при зарплаті 
чиновника, депутата, міністра, 
слідчого, прокурора чи судді... Із 
відповідними висновками та ви-
роками оновлених правоохорон-
ної системи та судів. У владу ма-

ють прийти нові люди. Молоді не 
за віком, а за світоглядом, здатні 
здійснити прорив у майбутнє. Му-
симо об’єднати наукове, експертне 
та інтелектуальне середовища як 
постійну інституцію філософ-
ського й експертного осмислення 

Потужна команда укропівців Волині підтримує Олександра Шевченка

«У владу мають прийти нові люди», – Олександр Шевченко

Днями в селі Павлівка розпочав 
роботу дитячий оздоровчий табір 
«Барвінок». Привітати дітей із 
початком чергової зміни та вручити 
подарунок – сертифікат на придбання 
тенісного стола – прибув депутат 
Іваничівської районної ради від 
УКРОПу Сергій Недбайло. 

Ідея придбання нового тенісно-
го стола належить директору табору 
«Барвінок» Оксані Новосад. За словами 
очільниці закладу, розваг для малень-
ких відпочивальників поки небагато, 
тому дітки з особливою нетерпеливіс-
тю чекають на подарунок.

– Для повного відновлення табору 
та наповнення цікавими й змістовними 
розвагами треба чимало часу та грошей, 
і за підтримки депутатів Іваничівської 
районної ради та Павлівської  ОТГ від 
УКРОПу нам вдається поступово ство-
рювати все комфортніші умови для на-
ших діток, – розповіла директор.

Оксана Новосад каже, що нині в та-
борі відпочиває 40 школярів, що удвічі 
більше, ніж минулоріч. Розмістилися 

ЗАХИСТ ПРАВ 

«ЗАКОН ПРО ПРОФТЕХОСВІТУ МАЄ 
БУТИ ЕФЕКТИВНИМ ДЛЯ РОЗВИТКУ 
УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ»
Днями народний депутат від УКРОПу Ірина 
Констанкевич взяла участь у робочому засіданні 
щодо розробки законопроекту «Про професійну 
(професійно-технічну) освіту» за участі представників 
Міністерства освіти і науки та депутатського корпусу. 
Під час зустрічі представники профільного міністерства 
презентували основні позиції майбутнього документа.

– Ми маємо спільне бачення цього законопроекту з 
базових позицій – у його основі мають бути українська 
людина та інтереси освітян і роботодавців. Нам треба 
узгодити місце професійної і професійно-технічної осві-
ти в умовах децентралізації, ринкової економіки, дерегу-
ляції, масової міграції молоді за кордон та безгрошів’я в 
країні, – заявила Ірина Констанкевич.

За словами нардепа, робоча група має підготувати за-
конопроект до 1 вересня, після чого він пройде обгово-
рення в експертному середовищі. Вже у жовтні документ 
мають розглянути на базі профільного парламентського 
комітету. Таким чином, майбутній закон має регламенту-
вати професійну освіту вже з 1 вересня наступного року.

– Сподіваюся, що коли працюватимемо над текстом 
законопроекту і проговорюватимемо всі його статті, то 
дійдемо до такого варіанту, який буде ефективним для 
розвитку української економіки, – додала укропівка.

Своєю чергою, керівник робочої групи з розробки 
законопроекту, заступник міністра освіти і науки Пав-
ло Хобзей зазначив, що законопроект про професійну 
(професійно-технічну) освіту також має справедливо 
врегулювати питання фінансування таких закладів осві-
ти в умовах децентралізації. Крім того, нове законодав-
ство має зацікавити підприємців готувати майбутніх ро-
бітників на власній матеріально-технічній базі.

– Нам треба знайти таку стратегію, коли виграють і 
освітяни, і підприємства, і роботодавці. Співпраця з біз-
несом – це питання формування професійних стандар-
тів, – зауважив Павло Хобзей.

Борис ХВИЦЬ,
Київ

маленькі відпочивальники в чотирьох 
корпусах, де уже відбулися ремонтні ро-
боти. 

Нагадаємо, табір «Барвінок» розпо-
чав роботу влітку 2017 року з ініціативи 
депутатів Іваничівської районної ради. 
Голова районного осередку політичної 
партії УКРОП Сергій Недбайло зізнався, 
що колись табір був одним із найбільш 
популярних серед відпочивальників.

– Депутатський корпус підтримав 

Укропівці вручили директору сертифікат 
на придбання тенісного стола для табору

Цього року табірна зміна налічує 40 маленьких відпочивальників

ідею відновити роботу дитячого оздоров-
чого закладу, насамперед тому, що багато 
хто з нас і сам добре пам’ятає, яким був 
«Барвінок». Років зо 20 тому табірна змі-
на налічувала до 150 відпочивальників. 
Пригадую, що дитячий гомін чутно було 
далеко за межами самого табору, а його 
популярність швидко перетнула межі об-
ласті. На території був великий басейн – 
своєрідна родзинка, адже розташований 
табір далеко в лісі. Проте пізніше заклад 
занепав і перестав функціонувати. Звіс-
но, після перерви у більш як десять ро-
ків відновити матеріально-технічну базу, 
як і колишню популярність «Барвінку», 
буде дуже непросто, але ж найголовні-
ше – атмосфера дружби, взаємодопомоги 
та підтримки залишиться у цьому місці 
назавжди, –  розповів Сергій Недбайло. 

Перший крок до реалізації ідеї 
депутати-укропівці вже зробили – пода-
рували дітям новий тенісний стіл. 

– На «Барвінок» чекає відродження 
колишньої слави та багато нових табірних 
змін, – переконаний Сергій Недбайло.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Іваничівський район
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УКРОПУКРОП

Facebook: Ірина Констанкевич – 
офіційна сторінка; 

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

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: «МИ МАЄМО ЗУПИНИТИ 
МАСОВЕ ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЛІСУ»

АКТУАЛЬНО

НА РОЗВИТОК ГРОМАД СВОГО 
ОКРУГУ НАРДЕП ІРИНА 
КОНСТАНКЕВИЧ ЗАЛУЧИЛА 
ЩЕ П’ЯТЬ МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ 

ПІДТРИМКА

У ЧЕРВНІ ІРИНА 
КОНСТАНКЕВИЧ 
ПІДГОТУВАЛА НАЙБІЛЬШЕ 
ЗАКОНОПРОЕКТІВ

РЕЙТИНГ

Волинська обласна регіональна 
парторганізація політичної партії 

«Українське об’єднання патріотів – УКРОП»: 
43020, м. Луцьк, 

вул. Електроапаратна, 3, оф. 430, 
vol.party@ukrop.com.ua

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 26, 
0332-78-22-08,  tilkyrazom@gmail.com

Фонд Ігоря Палиці

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

инська обласна регіональна 
УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

Центральний офіс 
Фонду Ігоря Палиці 

«Тільки разом»: 

Народні депутати від УКРОПу Ірина 
Констанкевич та Валентин Дідич у 
червні 2018 року очолили рейтинг 
найбільш активних позафракційних 
парламентарів. Про це свідчать 
результати дослідження, яке провів 
аналітичний портал «Слово і діло».

Так, минулого місяця Ірина Констанке-
вич зареєструвала у Верховній Раді десять 
законопроектів, що стало найбільшим по-
казником серед нардепів. Водночас Валентин 
Дідич підготував дев’ять ініціатив. Варто за-
уважити, що ці показники стали найвищими 
не лише серед позафракційних нардепів, а й 
серед парламентарів, які входять до фракцій 
Верховної Ради.

Крім того, голова УКРОПу, нардеп Тарас 
Батенко та укропівець Олександр Дубінін за 
перший місяць літа підготували по сім зако-
нопроектів.

«Із позафракційних нардепів у червні 
найбільше законотворчою діяльністю за-
ймалися Ірина Констанкевич і Валентин Ді-
дич», – йдеться в аналітиці порталу «Слово і 
діло».

Зокрема, в червні Ірина Констанкевич у 
співпраці з іншими депутатами запропонувала 
парламенту надати реальну фінансову само-
стійність закладам вищої освіти. Про це йдеть-
ся у законопроекті «Про внесення змін до За-
кону України «Про вищу освіту» щодо коштів 
закладів вищої освіти». Документ пропонує 
дозволити університетам самостійно розпоря-
джатися доходами від платних послуг.

Крім того, укропівка запропонувала пар-
ламенту наділити заклади вищої освіти пра-
вом відкривати поточні та вкладні рахунки в 
державних банках. Відповідна норма перед-
бачена базовим законом «Про освіту». Однак 
така діяльність досі суперечить бюджетному 
законодавству. Проект закону «Про внесення 
змін до статті 13 Бюджетного кодексу України 
щодо коштів закладів вищої освіти» має ви-
правити законодавчу колізію.

Своєю чергою, Валентин Дідич у співпраці 
з іншими депутатами від УКРОПу підготував 
законопроект «Про внесення змін до Подат-
кового кодексу України щодо виключення з 
переліку підакцизних товарів транспортних 
засобів та кузовів до них, зазначених у товар-
них позиціях 8702, 8703, 8704, 8707, 8711, 8716 
УКТ ЗЕД».

Документ має скасувати грабіжницький 
акцизний збір на автомобілі та кузови інозем-
ного виробництва. У разі ухвалення укропів-
ської ініціативи покупці іноземних авто спла-
чуватимуть державі лише ПДВ, ввізне мито 
і збір до Пенсійного фонду, що разом стано-
вить до 35% від вартості транспортного засо-
бу. Крім того, законопроект має заборонити 
ввезення на митну територію України нових 
транспортних засобів та кузовів до них, якщо 
вони походять з країни-окупанта.

Нагадаємо, нардепи від УКРОПу в трав-
ні також очолили рейтинг найактивніших 
позафракційних парламентарів. Віталій 
Куп рій зареєстрував у Верховній Раді п’ять 
законодавчих ініціатив. Ще по чотири зако-
нопроекти до парламенту подали Ірина Кон-
станкевич, Олександр Дубінін та Олександр 
Шевченко.

Борис ХВИЦЬ,
Київ 

З ініціативи народного депутата від 
УКРОПу Ірини Констанкевич уряд 

виділив черговий транш у 
5 млн грн із фонду соціально-
економічного розвитку на потреби 
громад 23-го виборчого округу 
(розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 13.06.2018 р. №423-р).

Серед пріоритетних напрямків спряму-
вання державної субвенції цього року – бу-
дівництво школи в селі Стобихівка Камінь-
Каширського району, капітальний ремонт 
та реконструкція об’єктів соціальної сфери, 
придбання комп’ютерної техніки та муль-
тимедійних комплексів для шкіл, закупівля 
медичного обладнання, встановлення дитя-
чих ігрових майданчиків тощо.

Камінь-Каширський район отримає 
1,2 млн грн. З них 500 тис. грн передбачено 
на початок будівництва загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів с. Стобихівка. 400 тис. 
грн виділили на капремонт проїжджої час-
тини вул. Спиридона Гнатюка в с. Підцир’я, 
200 тис. грн – на реконструкцію даху сіль-
ського будинку культури с. Видричі, 100 тис. 
грн – на заміну дерев’яних віконних та двер-
них блоків на енергозберігальні у ЗОШ І-ІІ 
ступенів с. Теклине.

На соціально-інфраструк турний розви-
ток громад Ківерцівського району виділено 
1,5 млн грн. Зокрема, 500 тис. грн передба-
чено на капремонт даху та спортивного залу 
ЗОШ I-III ступенів № 3 м. Ківерці, 300 тис. 
грн – на капітальний ремонт фасаду при-
міщення будинку культури в с. Тростянець, 
250 тис. грн – на придбання медичного об-
ладнання для Цуманської районної лікарні, 
199 тис. грн – на заміну старих дерев’яних 
вікон на нові енергозберігальні в загально-
освітніх закладах району, 199 тис. грн – на 
придбання комп’ютерної техніки для за-
гальноосвітніх навчальних закладів. 

Любешівський район отримає понад 
800 тис. грн на розвиток громад. 176 тис. грн 
виділено на придбання комп’ютерної тех-
ніки та мультимедійних комплексів для за-
гальноосвітніх навчальних закладів району, 
150 тис. грн – на реконструкцію з добудовою 
внутрішніх санітарних кімнат ЗОШ І-ІІ сту-
пенів с. Підкормілля. Передбачено кошти 
на заміну дерев’яних віконних та дверних 
блоків на енергозберігальні в школах І-ІІІ 
ступенів. На це виділили 248 тис. грн, з яких 
для с. Велика Глуша – 80 тис. грн, с. Великий 
Курінь – 86 тис. грн, с. Судче – 82 тис. грн. 

210 тис. грн спрямують на встановлення 
дитячих ігрових майданчиків, зокрема для 
с. В’язівне – 50 тис. грн, с. Ветли – 80 тис. грн, 
с. Люб’язь – 80 тис. грн. За 20 тис. грн облашту-
ють автобусну зупинку в Малій Глуші (придба-

Під час робочих візитів 
народного депутата від 
УКРОПу Ірини Констанкевич 
у села 23-го округу в 
кожному населеному пункті 
розповідають: ліс ріжуть, 
ліс вивозять, ліс крадуть... 
Якщо колись ситуація була 
доволі критичною, проте 
мала шанс на виправлення, 
то зараз нахабство деяких 
держпідприємств та 
лісових браконьєрів довели 
українські ліси фактично до 
межі екологічної катастрофи.

У селі Воєгоща, що в Камінь-
Каширському районі, селяни 
стали виходити на акції про-
тесту, адже тут вирубують сотні 
гектарів дерев. Місцеві чиновни-
ки й лісівники твердять: жодних 
порушень немає, ліс вирубують 
згідно із планом. Та селяни нава-
жилися на протест і вимагають 
припинити знущання з природи. 

– Масове винищення, вар-
варське ставлення до лісу. Що ми 
дітям залишимо, онукам? А самі 
як жити будемо? – каже житель 
села Воєгоща Іван Литвинчук.

Для багатьох жителів Полісся 
ліс – чи не єдиний годувальник. 
Роботи в селі немає, заробляють 
під час ягідно-грибного сезону.

Місцева влада у відповідь на 
протести селян заявляє, що за-
грози лісам немає. В унісон з лі-
сівниками владці твердять: спус-
тошені території, де росли молоді 
сосни, невдовзі самі оновляться.

Нещодавно Верховна Рада 
ухвалила законопроект «Про 
внесення змін до деяких законів 

України щодо збереження укра-
їнських лісів і запобігання нена-
лежному переміщенню необроб-
лених лісоматеріалів».

– Мета ухвалення цього за-
конопроекту – це збереження 
українських лісів та посилення 
адміністративної і кримінальної 
відповідальності за незаконне 
вирубування лісу. Цим законом 
за таку діяльність передбачено 
штраф від 17 до 25 тисяч гривень, 
що вдвічі більше, ніж було дони-

ні. Ми маємо боротися за еколо-
гію та зупинити масове знищен-
ня українського лісу, – зауважує 
Ірина Констанкевич.

Додамо, що за контрабанду 
матеріалів рідкісних порід дерев 
законопроектом передбачено по-
збавлення волі від трьох до п’яти 
років або від 10 до 12 років із по-
збавленням права обіймати певні 
посади на строк до трьох років, 
якщо це вчинено організованою 
групою чи у великих розмірах.

З метою підсилення позиції 
України в переговорах із міжна-
родними партнерами та забез-
печення збереження природних 
ресурсів законопроектом запро-
поновано доповнити мораторій 
на експорт лісу-кругляка обме-
женням використання лісу все-
редині країни.

Крім того, Кабінету Міні-
стрів України запропоновано 
розробити комплексну програ-
му відновлення лісового фонду 
України. 

Петро РОЙКО,
Камінь-Каширський район

ють та встановлять павільйон). 
Для Маневицького району виділено 

646 тис. грн. З них 200 тис. грн заплановано 
на реконструкцію мереж вуличного освіт-
лення на вул. Центральній у с. Череваха, 218 
тис. грн – на капітальний ремонт даху бага-
токвартирного житлового будинку на вул. 
Некрасова, 8 у Маневичах, 148 тис. грн – на 
закупівлю медичного обладнання для Кол-
ківської районної лікарні, 60 тис. грн – на 
придбання меблів для ЗОШ І-ІІІ ступенів 
с. Оконськ.

Для Прилісненської ОТГ нардеп залучи-
ла 222 тис. грн. 122 тис. грн виділено на при-
дбання комп’ютерної техніки для загаль-
ноосвітніх навчальних закладів об’єднаної 

територіальної громади, 100 тис. грн – на 
реконструкцію електромереж вуличного 
освітлення на вул. Курганів у Городку.

Колківська ОТГ отримає 680 тис. грн, з 
яких 600 тис. грн спрямують на капремонт 
будинку культури с. Ситниця та 80 тис. 
грн – на придбання та встановлення дитя-
чого ігрового майданчика в с. Рудники на 
вул. Центральній. 

Загалом за період депутатської діяль-
ності з вересня 2016 року для свого округу 
на розвиток громад Ірина Констанкевич за-
лучила 46,3 млн грн державних коштів.

Петро РОЙКО, Дарина ТИХА, 
Камінь-Каширський, Ківерцівський, 

Маневицький, Любешівський райони 

Наші ліси вирубують 
заради грошей



Він був як сукня від Roberto Cavalli. Ти знаєш, що вона не в твоєму стилі, 
але приміряєш її про всяк випадок. Серіал «Секс і місто» www.volynnews.com
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СУБОТА 21 липня

П’ЯТНИЦЯ 20 липня
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 
21.00, 00.35, 03.00 
Новини

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

09.30, 14.20, 15.10, 20.20, 
22.45, 00.30 Погода

09.35 М/с «Гон»
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ц «Гордість світу»
12.00 Енеїда
12.25, 15.25 Д/ц «Смаки 

Культур»
13.10 :РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак 

українською
13.55 Схеми
14.30 :Радіо. День
16.50, 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, 03.20 Новини. 

Спорт
21.40 Сильна доля
22.50 Х/ф «Параджанов»
01.10, 03.40 
01.30 52 вікенди
02.05 Складна розмова
02.30 До справи
04.05 Як дивитися кіно
05.30 Д/ц «Незвичайні 

культури»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.15 Зона ночі

04.25 Абзац

06.19, 09.09 Kids Time

06.20 М/с «Хай живе 

король Джуліан»

09.10 Ревізор. Крамниці

13.10 Зірки під гіпнозом

19.00 Хто зверху? 12+

21.00 Зоряні яйця 12+

22.40 Т/с «Клініка»

02.10 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.20 Х/ф «Право на 

надію»

09.30 Х/ф «Тато Ден»

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.00 Х/ф «Провідниця»

20.00 Х/ф «Іван 

Васильович змінює 

професію»

22.45 Х/ф «Наречена 

мого друга»

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»
00.50 «Вечірній квартал»
02.25 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.10 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, 03.50 Реальна 

містика
12.50 Х/ф «Кульбаба»
14.45, 15.25 Т/с «Даша»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00, 00.00 Т/с «Дорога в 

порожнечу»
23.20 Слідами
01.50 Телемагазин
02.20 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса
07.20, 14.00 Правда життя
08.20 Сироти дикої природи
09.20 Дивовижна Індія
10.20 Ілюзії сучасності
11.10 Підроблена історія
12.00 Брама часу
13.00 Код доступу
15.00, 23.40 Смертельний 

двобій
16.00, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра
16.50 Жирафи: вартові 

савани
17.50, 22.40 Погляд 

зсередини
18.40 Їжа богів
20.40, 00.40 Речовий доказ
02.10 Скарб.UA

МЕГА

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 19.30 

«ТСН»

09.30, 11.20 «Одруження 

наосліп»

13.10, 14.25, 15.45 «Міняю 

жінку»

17.00 Т/с «Моє чуже 

життя»

20.15, 22.20 «Ліга сміху»

00.20, 05.05 «Ігри 

приколів»

01.20 «Вечірній Київ»

06.00 «Мультфільм»
06.10 «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»
12.25, 20.40 Т/с «Ганна 

Герман»
14.50, 15.45, 16.45, 03.30 

«Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»
20.00 «Подробиці»
22.30 Фестиваль 

«Слов’янський базар у 
Вітебську». Закриття

01.10 Х/ф «Дике 
кохання»

04.50 «Top Shop»
05.20 Д/п «Квітка. Голос в 

єдиному екземплярі»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

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

разу порушивши 
закон»

14.50, 16.20 Х/ф 
«Бадьорість духів»

17.25, 21.35 Скетч-шоу 
«На трьох» 16+

17.35 Т/с «Менталіст»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
01.40 Т/с «Невиправні»
03.15 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
03.55 Т/с «Винищувачі»

ICTV

06.30 ТЕТ Мультиранок
09.15 Х/ф «Грейфрайєрс 

Боббі»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00 Битва салонів
13.00 Т/с «Кандидат»
14.00, 19.30, 20.30 Одного 

разу під Полтавою
15.00, 03.20 Віталька
16.00, 02.30 Панянка-

селянка
17.00 Чотири весілля
18.00, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька
18.30 Країна У
21.00 М/ф «Пташиний 

ульот»
22.30 Х/ф «Бабій 

одружується!»
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
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. Корупція в 

деталях»
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 «Велика книга»
10.00 Т/c «Справа Дойла»
10.45, 15.00, 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 Глобал 3000
13.30 Запитай у депутата

АВЕРС 15.15 Життя в цифрі
15.30 Уроки тітоньки Сови
15.35 М/с «Велика книга»
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 «Хлібна 

гільйотина»
05.30 ФІЗ КУЛЬТ УРА!

06.00 Мультфільми
08.00, 03.00 «Облом.UA.»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.10 «Загублений 

світ»
13.00 Х/ф «Ділянка 

2+2 лейтенанта Качури. 
Фільм 2. Мережева 
загроза»

19.25 Х/ф «Допит»
21.10 Х/ф «Спогад»
23.00 «Змішані 

єдиноборства. UFC. »
01.20 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

НТН

05.20, 03.50 «Правда 
життя. Професії»

07.05 Х/ф «Все 
перемагає любов»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.05 Х/ф «Дурні 

помирають по 
п’ятницях»

10.50 «Судіть самі»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.15 «Свідок»
12.50, 03.00 «Речовий 

доказ»
14.45, 16.50 «Страх у 

твоєму домі»
17.45, 19.30 «Легенди 

карного розшуку»
20.45, 00.45 Т/с 

«Елементарно – 4»
22.40, 23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»
02.45 «Випадковий 

свідок»
04.50 Х/ф «Де 0-42?»

06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 

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

23.30, 03.00 Новини
09.30, 13.50, 16.15, 19.50, 

22.45, 23.20 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 «Неповторна 

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

міста світу»
21.25 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком 16+
22.10, 01.10 Ювілейний 

концерт гурту 
«Піккардійська терція»

22.50 Д/ц «Спільноти 
тварин»

23.50 Д/ц «Незвідані шляхи»
00.45 Д/ц «Гордість світу»
02.10 Д/ц «Смачні історії»
02.30 Д/ц «Смаки Культур»
03.30 Посттравматичний 

синдром

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.50 Зона ночі

05.54, 07.39 Kids Time

05.55 М/с «Лунтик і його 

друзі»

07.40 Хто зверху? 12+

18.40 Х/ф «Король 

Артур»

21.00 Х/ф «Самотній 

рейнджер»

00.00 Х/ф «Ніккі, диявол-

молодший»

НОВИЙ КАНАЛ
05.45 ВусоЛапоХвіст

07.55 Караоке на Майдані

08.55 Все буде смачно!

09.55 Х/ф «Право на 

надію»

11.55 Х/ф «Провідниця»

17.05 Х/ф «Іван 

Васильович змінює 

професію»

19.00 Х/ф «Любити й 

вірити»

23.05 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

СТБ
07.40 «TiBi Абетка»

07.50 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 «Орел і Решка. 

Шопінг»

11.10 «Ух ти show»

11.45 «Ух ти show 2»

12.15 М/ф «Бунт 

пернатих»

14.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»

00.00 Х/ф «Все можливо, 

бебі!»

02.00 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 02.30 

Сьогодні
07.15, 04.40 Зірковий шлях
08.10 Т/с «Дорога в 

порожнечу»
14.00, 15.20 Х/ф 

«Посміхнися, коли 
плачуть зорі»

16.25, 19.40 Т/с «Я 
чекатиму на тебе 
завжди»

20.50 Футбол. Суперкубок 
України «Шахтар» – 
«Динамо»

23.20 Т/с «CSI. Місце 
злочину»

02.00 Телемагазин
03.10 Реальна містика

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ

07.40, 18.20 Таємний код 

зламаний

10.10 Смертельний двобій

11.50, 21.00 У пошуках 

інновацій

14.20 Дивовижна Індія

16.20, 00.00 Фестивалі 

планети

00.40 Телеформат

04.30 Містична Україна

МЕГА

06.00, 19.30 «ТСН»

06.45 «Гроші 2018»

08.00 «Сніданок. 

Вихідний»

10.05 «Життя без обману »

11.20, 23.20 «Світське 

життя. Дайджест 2018»

12.20 «Міс Україна 2017»

14.10 «Ліга сміху»

16.30, 21.15 «Вечірній 

квартал»

18.30, 05.25 «Розсміши 

коміка»

20.15 «Українські сенсації»

00.20, 01.55 «Вечірній 

Київ»

1+1

06.30 «Україна вражає»
07.25 «Чекай мене. 

Україна»
09.00, 01.00 Х/ф «П’ять 

хвилин страху»
10.40 Х/ф «У зоні 

особливої уваги»
12.40 Х/ф «Хід у 

відповідь»
14.20 Х/ф «Біле сонце 

пустелі»
16.10 Т/с «Батьківський 

інстинкт»
20.00, 02.35, 05.30 

«Подробиці»
20.30 Д/п «Фаворит»
21.20 «Великий бокс. 

Олександр Усик і Мурат 
Гассієв»

03.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»

03.50 Д/п «Василь 
Шукшин. Самородок»

ІНТЕР

05.00, 04.30 Еврика!
05.10, 04.40, 12.45 Факти
05.30 Стоп-5
07.30 Я зняв!
09.25 Дизель-шоу 12+
10.50, 11.50 Особливості 

національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
16.55 Х/ф «Розбірки у 

Бронксі»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Година пік»
22.05 Х/ф «Година пік-2»
23.55 Х/ф «Ганнібал»
02.25 Т/с «Винищувачі»
03.05 Провокатор
04.25 Скарб нації

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Шлях до 

Ельдорадо»
12.15 Х/ф «Принцеса 

Мален»
13.30 Чотири весілля
14.30 Т/с «Кандидат»
16.30 Х/ф «Бабій 

одружується!»
18.30 Вечірка
20.30 Одного разу під 

Полтавою
22.30 Країна У
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
08.30 На Часі 18.00. 

Повтор
09.30 На Часі 21.00. 

Повтор
10.00 Глобал 3000
10.30, 23.00 Євромакс
11.00 Мультфільми
12.30 Відкрита влада. 

МІСТО
14.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
17.00 Все про спорт
17.45 Добрий сад
18.00 На Часі 18.00

АВЕРС 18.30, 21.45, 00.15, 02.45 
Як це було

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 Т/ц «Слід кривавий 

стелиться»

06.00 Мультфільми
08.00 «102. Поліція»
08.55 «Зброя»
10.30 «Загублений світ»
16.45 Х/ф «Спогад»
18.35 Х/ф «Мисливці за 

2+2 скарбами»
20.50 Х/ф «Медальйон»
22.45 Х/ф «Парниковий 

експеримент»
00.35 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
03.05 «Облом.UA.»

НТН

06.00 Х/ф «Чекайте на 
зв’язкового»

07.20 Х/ф «Тегеран-43»
10.15 Х/ф «Без строку 

давнини»
12.00 «Свідок. Агенти»
12.35, 03.05 «Речовий 

доказ»
15.30 «Склад злочину»
17.10 «Круті 90-ті»
19.00, 02.30 «Свідок»
19.30 Х/ф «Солодка 

жінка»
21.30 Х/ф «Повернення 

високого блондина»
23.00 Х/ф 

«Експеримент»
00.55 «Таємниці 

кримінального світу»
03.00 «Випадковий 

свідок»
04.25 «Легенди 

бандитської Одеси»

НЕТТІ БАРЗЛАЙ 
ЗАГРОЖУЄ 
ДИСКВАЛІФІКАЦІЯ 
ЗА ПЛАГІАТ 

Переможниці цьогорічного 
«Євробачення» ізраїльтянці 

Нетті Барзілай закидають 
плагіат. Якщо доведуть, що 
пісня Toy є переробленою копією 
іншої композиції, Нетту можуть 
дискваліфікувати, а в Ізраїлю 
відібрати право проведення конкурсу 
наступного року, пише ESC Today.

Медіахолдинг Universal 
Music надіслав попере-
джувального листа авто-
рам пісні Toy Дорону Меда-
лі та Ставу Беґеру. У ньому 
стверджується: композиція 
є плагіатом на пісню 2003 
року Seven Nation Army 
гурту The White Stripes.

«Ми були здивовані, коли отримали та-
кого листа. Гадаю, за кілька тижнів пробле-
ма розв’яжеться в такий спосіб, який най-
краще задовольнить усі сторони», – сказав 
Медалі.

скандал

kino-na-xati.com

Фільм «Бабій одружується!»

22:30

ВОЛИНСЬКІ 
КОНІ – У ВІДОМОМУ 
БОЙОВИКУ  

Коней торійської породи з 
волинського фермового 

господарства «Аміла» зняли у 
приквелі відомого українського 
бойовика «Червоний» («Червоний. 
Без лінії фронту»). Фільм відзнято за 
сценарієм українського письменника 
Андрія Кокотюхи, пише Kurkul.com.

Фермерське гос-
подарство «Аміла» 
є племінним репро-
дуктором коней цієї 
породи. Воно висту-
пило одним із спон-
сорів фільму, також 
надало тварин для 
знімань і транспорт.

Фільмування іс-
торичного приквелу 

почали в лютому 2018 року. У стрічці гра-
ють актори Микола Береза та Олег Стефан. 
Фільм знімали в Бережанах та Кременці, 
що на Тернопільщині. 

кіно

Фільм «Король Артур»

18:40

old.m
irf.ru

segodnya.ua
vsn.com

.ua
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ФУТБОЛ 1

ПН 16 липня ВТ 17 липня СР 18 липня ЧТ 19 липня ПТ 20 липня СБ 21 липня НД 22 липня
06.00, 08.00, 10.00, 12.05, 14.10, 
15.30, 17.45, 20.05, 22.30 Топ-
матч 06.10 Сталь – Верес 08.10 
Ювентус – Реал. 1/4 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 10.15 Вест 
Гем – Арсенал. Чемпіонат Англії 
12.20 Олімпіакос – Спортінг. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 14.35, 
03.00 Огляд матчів. Ліга Європи 
УЄФА 15.55 Істанбул – Севілья. 
Плей-оф. Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра 18.15 Шахтар – 
Брондбю. Контрольна гра 20.35 
Наполі – Шахтар. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 22.45 Арсенал – Челсі. 
Чемпіонат Англії 00.35 Огляд 
матчів 1/8 фіналу. Ювентус/
Тоттенгем. Ліга Чемпіонів УЄФА 
01.15 Зальцбург – Марсель. Ліга 
Європи УЄФА 03.55 Лестер – 
Кристал Пелес. Чемпіонат Англії 

06.00, 08.00, 12.05, 14.10, 
15.30, 17.45, 20.05 Топ-матч 
06.10 Зірка – Олександрія 08.10 
Реал – Ювентус. 1/4 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 10.15 
Арсенал – Ньюкасл. Чемпіонат 
Англії 12.20 Спортінг – Барсело-
на. Ліга Чемпіонів УЄФА 14.35, 
03.00 Огляд матчів. Ліга Європи 
УЄФА 15.55 Севілья – Істанбул. 
Плей-оф. Ліга Чемпіонів УЄФА 
18.15 Шахтар – ЦСКА (Софія). 
Контрольна гра 20.35 Шахтар – 
Ман Сіті. Ліга Чемпіонів УЄФА 
22.45 Ман Сіті – МЮ. Чемпіонат 
Англії 00.35 Огляд матчів 1/8 
фіналу. Челсі/Барселона. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 01.15 Віторія 
– Марсель. Ліга Європи УЄФА 
03.55 Ман Сіті – Тоттенгем. 
Чемпіонат Англії 

06.00, 08.00, 12.05, 14.10, 
15.30, 17.45, 20.05, 00.55 Топ-
матч 06.10 Ворскла – Шахтар 
08.10 Баварія – Реал. 1/2 фіна-
лу. Ліга Чемпіонів УЄФА 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.15 Вест Бромвіч – МЮ. 
Чемпіонат Англії 12.20 Ювентус 
– Спортінг. Ліга Чемпіонів УЄФА 
14.35, 03.00 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА 15.55 Ліверпуль 
– Севілья. Ліга Чемпіонів УЄФА 
18.15 Шахтар – Аустрія. Контр-
ольна гра 20.35 Шахтар – Рома. 
1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 22.45 Динамо – Шахтар. 
Суперкубок України 2015 01.10 
Коньяспор – Марсель. Ліга 
Європи УЄФА 03.55 Евертон – 
Свонсі. Чемпіонат Англії 

06.00, 08.00, 12.05, 14.10, 
15.30, 17.45, 20.05, 01.05 
Топ-матч 06.10 Олександрія 
– Чорноморець 08.10 Реал – 
Баварія. 1/2 фіналу. Ліга Чем-
піонів УЄФА 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.15 Арсенал 
– Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
12.20 Спортінг – Ювентус. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 14.35, 03.00 
Огляд матчів. Ліга Європи УЄФА 
15.55 Спартак – Севілья. Ліга 
Чемпіонів УЄФА. Прем’єра 
18.15 Шахтар – Вітесс. Контр-
ольна гра 20.35 Рома – Шахтар. 
1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 22.45 Шахтар – Динамо. 
Суперкубок України 2016 01.10 
Марсель – Зальцбург. Ліга 
Європи УЄФА 03.55 Борнмут – 
Ліверпуль. Чемпіонат Англії 

06.00 Зірка – Сталь 07.45 
Реал – Ліверпуль. Фінал. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS 10.15 Ман 
Сіті – Борнмут. Чемпіонат Ан-
глії 12.05, 14.10, 15.30, 17.45, 
00.55 Топ-матч 12.20 Спортінг 
– Олімпіакос. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 14.35, 03.00 Огляд мат-
чів. Ліга Європи УЄФА 15.55 
Севілья – Спартак. Ліга Чем-
піонів УЄФА. Прем’єра 18.15 
Шахтар – Бешикташ. Контроль-
на гра 20.05 Світ Прем’єр-Ліги 
20.35 ПСЖ – Баварія. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 22.45 Шахтар 
– Динамо. Суперкубок України 
2017 01.10 Марсель – Брага. 
1/16 фіналу. Ліга Європи УЄФА 
03.55 Евертон – Челсі. Чемпіо-
нат Англії 

06.00 Маріуполь – Зоря 07.45, 
17.45, 00.05 Світ Прем’єр-Ліги 
08.15 Наполі – Феєнорд. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 10.00, 15.40, 
21.45 Футбол NEWS 10.20, 
18.15 Ман Сіті – Боруссія (Д). 
Міжнародний кубок чемпіонів 
12.10, 14.10, 15.30 Топ-матч 
12.20 Барселона – Спортінг. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 14.35 
Огляд матчів. Ліга Європи УЄФА 
16.00 Севілья – Ліверпуль. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 20.00, 
23.20 «Студія LIVE» 20.50 LIVE. 
Шахтар – Динамо. Суперкубок 
України 00.35 Брага – Мар-
сель. 1/16 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА 02.20 Баварія – ПСЖ. 
Міжнародний кубок чемпіонів 
04.10 Арсенал – Тоттенгем. 
Чемпіонат Англії 

06.00, 08.00, 14.10, 15.30, 
16.55, 03.55 Топ-матч 06.10 
Олександрія – Карпати 08.10 
Кристал Пелес – МЮ. Чемпіо-
нат Англії 10.00, 15.40, 20.15 
Футбол NEWS 10.20, 13.25 
«Студія LIVE» 11.15, 23.00 
Шахтар – Динамо. Суперкубок 
України 14.35, 03.00 Журнал 
Ліги Європи 16.00 Голи сезону. 
Чемпіонат Англії 17.05 Шахтар 
– Аустрія. Контрольна гра 18.55 
Світ Прем’єр-Ліги 19.25 LIVE. 
Арсенал-Київ – Львів 21.20 
«Великий футбол» 01.10 Мар-
сель – Атлетік. 1/8 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА 04.10 Баварія 
– ПСЖ. Міжнародний кубок 
чемпіонів 

НЕДІЛЯ 22 липня
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 

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

23.30, 03.00 Новини
09.30, 12.00, 15.25, 19.50, 

23.20, 02.00, 03.25 
Погода

09.40 Х/ф «Незаймана 
королева»

11.25 Д/с «Дешевий від-
починок»

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

ський живопис»
14.00 Телепродаж
14.20 Фольк-music
15.30, 21.25 Д/ц «Непо-

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

міста світу»
22.45 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком 16+
23.55 Д/ц «Зустріч Лувру 

та Забороненого міста»
01.10 Роздягалка
01.35 Букоголіки
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»

05.35 Стоп-5
07.00 Т/с «Невиправні»
08.55 Т/с «Відділ 44»
11.50 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
12.45 Факти
13.10 Х/ф «Розбірки у 

Бронксі»
14.55 Х/ф «Година пік»
16.55 Х/ф «Година 

пік-2»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Година 

пік-3»
22.20 Х/ф «Як викрасти 

хмарочос»
00.40 Х/ф «Ганнібал»
02.55 Т/с «Винищувачі»
03.35 Провокатор

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Барбі Дрімто-

пія. Фестиваль розваг»
11.45 Х/ф «Грейфра-

йєрс Боббі»
13.30 Чотири весілля
14.30 Т/с «Кандидат»
16.30 М/ф «Пташиний 

ульот»
18.00 Вечірка
20.30 Одного разу під 

Полтавою
22.30 Країна У
00.00 Теорія зради
01.00 Х/ф «Відьма»
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»

05.40 ВусоЛапоХвіст
07.50 Полювання
08.55 Все буде смачно!
09.50 Караоке на Майдані
10.50 Вагітна у 16 16+
11.55 Доньки-матері 16+
12.55 Хата на тата 12+

14.50 Х/ф «Любити й 
вірити»

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»

10.10 «Ух ти show 2»

10.50 М/ф «Бунт перна-

тих»

12.25 «Орел і Решка. Пере-

завантаження»

00.25 «Вечірній квартал»

02.00 «Нічне життя»

06.00 Бандитська Одеса

07.40, 18.20 Таємний код 

зламаний

10.10 Смертельний двобій

11.50, 21.00 У пошуках 

інновацій

14.20 Дивовижна Індія

15.30 Дикий Індокитай

16.20, 00.00 Фестивалі 

планети

00.40 Брама часу

04.30 Містична Україна

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.10, 19.30 «ТСН»
07.05 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Ви-

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

ведмідь»
10.10, 11.15, 12.25 «Світ 

навиворіт – 8»
13.30 Х/ф «Танець 

метелика»
17.25, 20.15 Х/ф «Бі-

женка»
22.25 «Голос. Діти 4»
00.55 «Аргумент кiно»
01.35 «Ліга сміху»
05.00 «ТСН-Тиждень»

06.00 «Мультфільм»
06.25 Х/ф «Підкидьок»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

12.10 Х/ф «Бум»
14.20 Х/ф «Бум 2»
16.30 Х/ф «Все мож-

ливо»
18.30, 20.30 Т/с «Сіль-

ський романс»
20.00, 02.50 «Подробиці»
22.30 Фестиваль «Лайма 

Вайкуле. Юрмала. 
Рандеву»

01.10 «Речдок»

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

04.59, 06.09 Kids Time
05.00 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
06.10 Х/ф «Царство 

мавп»
08.00 Х/ф «Король 

Артур»
10.30 Х/ф «Патріот»
13.40 Х/ф «Самотній 

рейнджер»
16.40 Х/ф «Брати 

Грімм»
18.50 Х/ф «Три мушке-

тери»
21.00 Х/ф «Робін Гуд: 

Принц крадіїв»
23.50 Х/ф «Плоть + 

кров»

06.00 Джем
07.00, 08.00, 09.00 Нови-

ни «На Часі» 
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 Завтра сьогодні
10.30 Огляд світових подій
11.00 Мультфільми
12.00 Євромакс
12.30 Відкрита влада. 

ОБЛАСТЬ
14.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
15.00, 03.00 Т/с «Справа 

Дойла»
17.00 Княжий 2018

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

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

Підсумки тижня
22.00 Х/ф «Шоколадні 

поцілунки»
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
04.30 ФІЗ КУЛЬТ УРА!

06.00 Мультфільми
08.00 «Бушидо»
09.00 «ДжеДАІ. Дай-

джест»
11.00 Т/с «Ментівські ві-

йни. Київ»
15.00 Х/ф «Медаль-

йон»

2+2 16.55 Х/ф «Політ Фе-
нікса»

19.05 Х/ф «Напролом»
21.00 Х/ф «Зворотній 

відлік»
22.45 «Змішані єдинобор-

ства. UFC»
00.55 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
03.00 «Облом.UA.»

НТН

05.40 Х/ф «Дезертир»

07.20 «Страх у твоєму 

домі»

11.00 Х/ф «Кухарка»

12.15 Х/ф «Закоханий 

за власним бажан-

ням»

14.00 Х/ф «Сангам»

17.30 Х/ф «Повернення 

високого блондина»

19.00 Х/ф «Фронт за 

лінією фронту»

22.15 Т/с «Я повернуся»

01.25 Х/ф «Експери-

мент»

03.05 «Речовий доказ»

Фільм «Патріот»

10:30

5tv5.ru

06.30 Сьогодні
07.10, 05.00 Зірковий шлях
08.10 Т/с «Дорога в по-

рожнечу»
14.00 Т/с «Я чекатиму на 

тебе завжди»
17.40, 19.40 Т/с «Тест на 

любов»
19.00 Події
22.00 Х/ф «Кульбаба»
23.50, 02.30 Т/с «Пощас-

тить у коханні»
02.00 Телемагазин
03.40 Т/с «CSI. Місце зло-

чину»
05.30 Реальна містика

ВЛАДА ЗАКРИВАЄ 
ПРОГРАМУ ПІСЛЯ 
ЕФІРУ З ТИМОШЕНКО 

Після ефіру з Юлією Тимошенко 
керівництво Національного 

громадського телебачення 
повідомило про закриття програми 
«Доброго ранку, країно!», яка 
виходила на «UA: Перший».

5 липня в ефірі телеканалу «UA: Пер-
ший» Юлія Тимошенко звинуватила Петра 
Порошенка в переговорах з ЛНР-ДНР щодо 
ескалації війни на cході України та зриву 
президентських виборів у 2019 році.

Впродовж усього часу, поки виходила 
програма, колективу телефонували та по-
грожували закриттям.

«Нас критикували 
за те, що висвітлюємо 
провал реформ і по-
казуємо, як справді 
живуть люди», – каже 
ведуча Тетяна Тере-
хова.

Журналісти теле-
каналу заявляють, 
що будуть боротися 
за право на суспільне 
телебачення для лю-
дей, а не для влади.

скандал

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

в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
Р/Р № 26003055518827, 

МФО 303440

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

При обрізанні від 42 см – 
                   СТРИЖКА БЕЗПЛАТНА

Щовівторка

від 300 до 
75000 грн за 1 кг

купуємо ВОЛОССЯ

УКУС ЗМІЇ: ЯК ПРАВИЛЬНО 
НАДАТИ ДОПОМОГУ

знадобиться без відходів

БУДІВНИЦТВО

 Продам у Луцьку котли (газові, твердопа-
ливні, електричні), газові колонки, конвек-
тори, електричні бойлери, радіатори опа-
лення (стальні, алюмінієві, біметалічні), 
циркуляційні насоси і насоси для свердло-
вин, обсадні труби для свердловин, запірну 
арматуру і автоматику, газові лічильники й 
регулятори тиску. 050-736-93-28.

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

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

 Продаж та доставка будматеріалів у 
Луцьку: цегла червона (рядова), пісок, ще-
бінь (різних фракцій), відсів (граніт, ба-
зальт), камінь бутовий, ґрунт на вимощу-
вання, чорнозем. Послуги самоскидами ЗІЛ, 
Volvo. Доставка бортовими платформами 
(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, підшипники, пічку 
ЮМЗ та ін. 066-389-02-25, 050-088-13-07, 
068-907-06-22.

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.

 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-

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ В ЛИТВУ 
І ЧЕХІЮ: фасадників, арматурників, 
укладальників бруківки, різноробо-
чих. Допоможемо у виготовленні су-
провідних документів. 066-900-71-92, 
066-918-13-12, 063-113-52-00.

ПОСЛУГИ

 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.

 Продам дійну козу. 050-764-20-53.
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ ТА МОРОЗИЛЬ-

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

Бананова шкірка 
здатна замінити 
деякі медикаменти

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

 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 ре-
монту, 50,5 м2, високі стелі (2,85 м), вільне 
планування, є підвал. Ціна договірна. Влас-
ник. 095-205-13-16 (до 21:00).

 Продам цегляний будинок у Луцьку, р-н 
вул. Львівської, металопласт. вікна, утепле-
ний, усі комунікації, газифікована літня кух-
ня. Є сарай, курник. Зем. ділянка 20 сот. У 
будинку 3 кімнати, кухня. Ціна 550 тис. грн. 
099-315-22-72.

 Продам земельну ділянку площею 30 со-
ток під забудову в с. Цеперів Луцького р-ну 
(9 км від міста). Є льох, криниця, тимчасів-
ка. Підведено електрику. Ціна договірна. 
095-077-39-82 (Віта).

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

 Продам землю під забудову: с. Заріччя, 
Володимир-Волинський р-н, вул. Озерна. 
20 соток, 5 хв до міста, неподалік парк. Ціна 
договірна. Можливий обмін. 096-695-78-85, 
095-360-48-20 (Вадим).

 Продам земельну ділянку під забудову 
(0,25 га) в с. Копачівка, Рожищенський р-н. 
Ціна договірна. 093-577-59-62 (Сергій).

 Продам цегляний будинок в м. Горохів. Усі 
вигоди: хлів, гараж, льох, 0,08 га городу, 
огорожа. Ціна договірна. 098-112-22-48.

 Продам 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.

 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.

РОБОТА

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

 На харчове та кондитерське виробництво 
потрібні працівники (жінки) для роботи на 
устаткуванні (з/п від 6 тис. грн за 15 змін), 
інженер-механік, водій категорій В, С, змін-
ний слюсар-механік. Навчаємо, працевла-
штовуємо. 067-382-28-96 (з 10:00 до 17:00).

 Робота в Польщі, Німеччині: будів. спе-
ціальності; різноробочі на склади, фа-
брики; зварювальники, слюсарі, столяри. 
Високі зарплати, перевірені роботодавці. Ві-
зова 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 робо-
чих спеціальностей, з/п 10000 грн. Надають 
транспортування, проживання та харчуван-
ня. 068-30-22-856.

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ В ПОЛЬЩУ:  
шоколадна фабрика, м’ясокомбінат, 
сільськогосподарські та будівельні ро-
боти. Допоможемо у виготовленні су-
провідних документів. 066-900-71- 92,  
066-918-13-12, 063-113-52-00.

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ В ЛИТВУ І 
ЧЕХІЮ:  механіків, електриків, зварю-
вальників, бетонувальників. Допомо-
жемо у виготовленні супровідних доку-
ментів. 066-900-71-92, 066-918-13-12, 
063-113-52-00.

Із початком ягідного сезону 
і дорослі, і діти йдуть до 
лісу. Однак не завжди 

дбають про власну безпеку. 
У результаті звертаються до 
медиків через укуси змій.

Гадюки та вужі часто з’являються 
там, де є побутове сміття, звалище буді-
вельних чи інших матеріалів, на берегах 
річок та озер, сінокосах, узліссях. У таких 
місцях їм зручно ховатися від хижаків, є 
їжа, умови для розмноження. Також змії 
добре почуваються на колишніх пасо-
вищах, що заростають чагарниками, у 
занедбаних садах та інших місцях, де не 
ведуть господарської діяльності.

ЯК УНИКНУТИ 
НЕПРИЄМНОЇ ЗУСТРІЧІ

Нещасні випадки трапляються тоді, 
коли на змію наступають, чіпають її ру-
ками чи навмисно намагаються знищи-
ти. Іноді зустрічі зі зміями відбуваються 
у тих місцях, де вони раніше ніколи не 
траплялися. У цьому є вина людей, які 
засмічують узлісся, береги річок, парки, 
подвір’я. Аби уникнути неприємної зу-
стрічі з повзучими, треба дотримувати-
ся простих правил.

1. Якщо вирушили в ліс чи гори на 
відпочинок, уважно огляньте місце, де 
плануєте зупинитися чи заночувати. 
Побачили гадюку? Не панікуйте, не ки-
дайтеся на неї з палицею, а повільно 
відійдіть. 

2. Навіть у спеку, вирушаючи в ліс, 
подбайте про високе взуття –  шкіряне, 
гумове, бо гадюки найчастіше кусають 
за ногу.

3. Мандруйте лісом чи горами з пали-
цею. Вона потрібна не для того, щоб уби-
ти в разі чого гадюку, а щоб попередити 
її, що ви йдете. Проведіть палицею по ку-
щах, з яких хочете зірвати ягоди, або по 
високій траві. Цього шуму буде достат-
ньо, аби повзучі уступили вам дорогу.

4. Якщо мандруєте разом з дітьми, 
то вони мають завжди йти за вами. І та-
кож у відповідному взутті.

5. Гадюка звичайна інколи за за-

Не поспішайте 
викидати бананову 

шкірку, адже вона 
здатна замінити деякі 
медикаменти. Добре 
допомагає шкірка 
стиглих жовтих бананів, 
на якій уже з’явилися 
коричневі плями чи 
смужки. Для цього 
ї ї внутрішнім боком 
прикладають до місця, 
яке треба полікувати.

Щоб позбутися підо-
шовної бородавки, знадо-
биться приблизно 30 но-
чей (прикладають шкірку 
на ніч), і вона відпаде. Дріб-
ні бородавки зникають за 
тиждень.

Щоб витягти скаб-
ку, також на ніч до місця, 
де вона застрягла, треба 
прив’язати смужку свіжої 
шкірки. Уранці скабка ви-
йде назовні і її можна буде 
без зусиль витягти. Але 
якщо вона засіла в ділянці 
грубої шкіри, наприклад, у 
п’яті, можливо, процедуру 
доведеться повторити.

За гнійників та фурун-
кулів шкірки прикладають, 
змінюючи пов’язки щодня 
аж до повного зцілення.

Відвар для поліпшення 
зору: шкірку прокип’ятити 
10 хв у воді, пити відвар 

охолодженим. Він містить 
лютеїн, який позитивно 
впливає на зір, запобігає 
ушкодженню сітківки й від-
новлює її клітини.

Біль в очах, втому та по-
дразнення швидко знімуть 
шкірки, прикладені до них. 
Свіжу шкірку банана при-
кладають на певний час у 
разі гострого болю очей, 
що виник від яскравих спа-
лахів зварювання чи вна-
слідок запалення.

За мігрені прикладати 
шкірки до болючих ділянок.

Для полегшення болю 
в суглобах і м’язах проти-
рати хворі місця такою на-
стоянкою: трохи підсушену 
дрібно нарізану шкірку 4 
бананів настояти 3-6 тиж-
нів у 0,5 л горілки за кімнат-
ної температури в темному 
місці. Настоянка виходить 
темного кольору, але одягу 
не бруднить. Її можна вико-
ристовувати також для бо-
летамівних компресів.

Сухий порошок вижене 
стьожкових ціп’яків, круг-
лих глистів типу гостриків 
та аскарид. Вживати на кін-
чику ножа перед кожним 
прийомом їжі. Ці природні 
ліки абсолютно нешкідливі 
для дітей.

ЛІКУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ 
БАНАНОВОЇ ШКІРКИ

барвленням може бути схожа на вужа. 
Є люди, які полюбляють брати вужів у 
руки. Не ризикуйте. Не чіпайте повзу-
чих – і вони не чіпатимуть вас.

ГОЛОВНЕ – РОЗМИНУТИСЯ 
З ПЛАЗУНОМ

Та бувають випадки, коли розійтися 
людині й гадюці не вдається. Від її укусу 
на тілі залишається характерний знак – 
дві невеликі дірки. Ось п’ять правиль-
них кроків, як діяти у таких випадках, 
адже зміїна отрута є небезпечною для 
людини, а надто дитини. 

1. Не панікувати. Від переживань 
і інтоксикація настає швидше, і людина 
в паніці не зможе правильно та швидко 
надати першу допомогу. Від укусу змій 
не буде миттєвих фатальних наслідків. 
Найкращий варіант, якщо постраждало-
го доправлять до лікарні за 15-20 хви-
лин, тоді у нього менше розвинеться ін-
токсикація. Коли такої можливості нема, 
в запасі є приблизно дві години. За цей 
час ще не виникнуть серйозні проблеми 
з кінцівками, але що швидше потерпіло-
го довезуть до лікарні, то краще.

2. Знерухомити кінцівку. Для цьо-
го підійдуть будь-які підручні засоби: 

палиця, парасоля, а замість бинта – хуст-
ка, носовичок, поясок, шнурок. Бо що 
більше постраждалий рухає кінцівкою, 
то більше скорочуються м’язи й отрута 
більше всмоктується у кровоносну та 
лімфатичну системи.

2. Місце укусу промити питною 
водою. Якщо місце укусу дуже забруд-
нене, а засобів дезінфекції під руками 
нема, то рану слід промити питною во-
дою і якнайшвидше відвезти людину в 
найближчу лікарню.

3. Не відсмоктувати отруту. Міс-
це укусу в жодному разі не можна роз-
різати, припікати. Не можна накладати 
джгут і відсмоктувати отруту, бо лише 
згаєте час, а це призведе до погіршення 
стану потерпілого.

4. Покласти щось холодне. Коли 
змія вкусила поблизу житлових будинків 
чи відпочивальники виїхали на природу 
з міні-холодильником, на місце укусу 
слід покласти холод – це сповільнить 
розповсюдження отрути.

5. Побільше пити води. Потерпі-
лому слід давати якомога більше води, 
скільки він зможе випити, це зменшить 
інтоксикацію.

lekoboz.ru
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Не чіпайте повзучих – і 
вони не чіпатимуть вас
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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 Маневицька-1 бурштину виділено дві 
перспективні площі Галузія та Маневичі, які передба-
чається залучити до промислової розробки запасів 
категорії С2. Відпрацювання родовища передбачено 
шляхом проходки розрізної траншеї з одночасною 
проходкою експлуатаційного кар’єру. На стадії під-
готовки до експлуатації додатково споруджується 
тимчасовий гідро-відвал- шламосховище відходів 
збагачення.та водопідвідна канава для подачі тех-
нічної води на промивальну установку. 

Враховуючи гірничо-геологічні умови розробки, 
технологічні особливості видобування бурштинов-
міщуючих пісків, а також досвід розробки подібних 
родовищ, прийнята комбінована система розробки 
з поперечним просуванням вибоїв і повздовжнім су-
цільним просуванням фронту робіт із застосуванням 
екскаваторів, бульдозерів, автосамоскидачів. Така 
система розробки вбачається як найраціональніша 
для даних умов.

Виробнича потужність підприємства перед-
бачена в об’ємі 15000 кг (15,0 т) бурштину-сирцю 
в рік. Проектна площа розробки складає 876,3 га. 
Термін розробки – 19,9 роки. Родовище планується 
розробляти 4-ма секціями максимальним розміром 
17,3*360 метрів з наступною рекультивацією виро-
бленого простору.

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.

Технічна альтернатива траншейно-кар’єрному 
способу видобування відсутня.

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.
В адміністративному відношенні площі Галузія 

і Маневичі розташовані в північно -західній час-
тині Маневицького району Волинської області на 
північний-схід та північний-захід від селища місько-
го типу Маневичі. Обласний центр (місто Луцьк) роз-
ташований за 80 км на південь.

Площа Галузія розташована на території Приліс-
ненської сільської ради – об’єднана територіальна гро-
мада, а площа Маневичі – на території Костюхнівської 
та Великоведмежківської сільських рад Маневицького 
району. Поверхня ділянок характеризується рівнин-
ним рельєфом. Ділянки зайняті лісовими масивами, 
болотами, а сільськогосподарські угіддя відсутні.

Щодо територіальної альтернативи 1:
Обмеження щодо територіальної альтернативи 

1 не розглядаються у зв’язку з тим, що територіаль-
но площі Галузія і Маневичі ділянки Маневицька- 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 Галузія та Маневичі у межах ділян-
ки Маневицька- 1 бурштину забезпечують мінімаль-
ний залишковий рівень впливу планової діяльності 
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 19.06.1996р., № 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 
(шириною 25-100 м).

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

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

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

Корисна копалина ділянки Маневицька-1 бурш-
тину на площах Галузія і Маневичі представлена 
бурштиноносними відкладами межигірського регіо-
ярусу потужністю до підстеляючи порід від 0,8 м до 
3,7 м, середня 2,4 м. Виробнича потужність підприєм-
ства передбачена в об’ємі 15000 кг (15,0 т) бурштину-
сирцю в рік. Проектна площа розробки складає 876,3 
га. Термін розробки – 19,9 роки. Площа розробки за 
1 рік – 43,1 га або 431357 м2. Розробка корисної ко-
палини буде вестись протягом теплого періоду року, 
що складає 9 місяців. Запаси руди (бурштиновміщую-
чої породи) в контурі кар’єру підраховані станом на 
01.11.2016 р. становлять 20813,4 тис. м3, а промислові 
запаси бурштину категорії С2 на площі Галузія ста-
новлять 66201,5 кг, на площі Маневичі – 232102,0 кг. 

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами:

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

ють були 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 вико-

нуватись із застосуванням порід розкриву та від-
ходів продуктів збагачення, які транспортуються у 
відпрацьований 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.

Після відсипки внутрішніх відвалів до проектних 
відміток виконується попереднє планування по-
верхні рекультивованої ділянки бульдозером, після 
чого переміщається із тимчасових буртів ґрунтово-
рослинний шар, який також розплановується.

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 територіаль-
но площі Галузія і Маневичі ділянки Маневицька-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, заміну 
їх проводити на спеціалізованих майданчиках, за-
правку техніки проводити в спеціально відведених 
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 викидів 
шкідливих газів, що не перевищують нормативів 
ГДК,

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

При розробці ділянки Маневицька-1 бурштину 
на площах Галузія і Маневичі шкідливих речовин або 
відходів, які негативно діють на природне середови-
ще і які необхідно захоронювати або знешкоджува-
ти, 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 роз-
кривних порід і ґрунтово-рослинного шару на по-
верхні.

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 районі проведення запланованих робіт відсут-

ні об’єкти техногенного середовища, які можуть за-
знати 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 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 – За-
кону України «Про оцінку впливу на довкілля» пла-
нова діяльність розробки родовища на ділянці 
Маневицька-1 бурштину на площах Галузія і Мане-
вицька КП «Волиньприродресурс» належить до дру-
гої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають 
оцінці впливу на довкілля, а саме: видобування ко-
рисних копалин, крім корисних копалин місцевого 
значення, які видобуваються землевласниками чи 
землекористувачами 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 уповно-
важений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, визначає допустимість чи об-
грунтовує недопустимість провадження планованої ді-
яльності 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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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 Маневицька-2 бурштину виділено три 
перспективні площі Череваха, Северинівка та Гута 
– Лісівська, які  передбачається залучити до промис-
лової розробки запасів категорії С2. Відпрацювання 
родовища  передбачено шляхом проходки розрізної 
траншеї з одночасною проходкою експлуатаційного 
кар’єру. На стадії підготовки до експлуатації додатко-
во споруджується тимчасовий гідро-відвал- шламос-
ховище відходів збагачення та водопідвідна канава 
для подачі технічної води на промивальну установку. 

Враховуючи гірничо-геологічні умови розробки, 
технологічні особливості видобування бурштинов-
міщуючих пісків, а також досвід розробки подібних 
родовищ, прийнята комбінована система розробки 
з поперечним просуванням вибоїв і повздовжнім су-
цільним просуванням фронту робіт із застосуванням 
екскаваторів, бульдозерів, автосамоскидачів. Така 
система розробки вбачається як найраціональніша  
для даних умов.

Виробнича потужність підприємства передбачена 
в об’ємі 10000 кг (10,0 т) бурштину-сирцю в рік. Проек-
тна площа розробки складає 1245,4 га. Термін розроб-
ки – 25,3 роки. Родовище планується розробляти 4-ма 
секціями максимальним розміром 16,6*360 метрів з 
наступною рекультивацією виробленого простору.

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.

Технічна альтернатива траншейно-кар’єрному  
способу видобування відсутня.

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.
В адміністративному відношенні  площі Чере-

ваха, Северинівка та Гута - Лісівська розташовані в 
північно -західній частині Маневицького району Во-
линської області на північний-схід та північний-захід 
від селища міського типу Маневичі. Обласний центр 
(місто Луцьк) розташований за 80 км на південь.

Площа Череваха розташована на території  Че-
ревахівськоїї сільської ради, площа Северинівка – на 
території  Маневицької  селищної ради та Лісівської 
сільської ради, а площа Гута – Лісівська  – на тери-
торії Лісівської сільської ради Маневицького району. 
Поверхня ділянок характеризується рівнинним ре-
льєфом.  Ділянки зайняті лісовими масивами, боло-
тами, та сільськогосподарськими  угіддями.

Щодо територіальної альтернативи 1:
Обмеження щодо територіальної альтернативи 

1 не розглядаються у зв’язку з тим, що територіально  
площі Череваха, Северинівка та Гута – Лісівська ділян-
ки Маневицька- 2 бурштину  розташовані в межах існу-
ючої 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 місцевого 
населення. Вдосконалення системи контролю за тим-
часовим зберіганням та вивезенням запасів буршти-
ну з площ Череваха, Северинівка та Гута – Лісівська 
ділянки Маневицька-2 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 19.06.1996р., № 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 
(шириною 25-100 м).

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

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

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

Корисна копалина ділянки Маневицька-2 бурш-
тину на площах Череваха, Северинівка та Гута – Лі-
сівська представлена бурштиноносними  відкладами 
межигірського регіоярусу потужністю до підстеляючи 
порід від 0,8 м до 2,9 м, середня 1,4 м. Виробнича по-
тужність підприємства передбачена в об’ємі 10000 кг 
(10,0 т) бурштину-сирцю в рік. Проектна площа роз-
робки складає 1245,4 га. Термін розробки – 25,3 роки. 
Площа розробки за 1 рік – 49,2 га або 492253 м2. Роз-
робка корисної копалини буде вестись  протягом те-
плого періоду року, що складає 9 місяців. Запаси руди 
(бурштиновміщуючої породи) в контурі кар’єру підра-
ховані станом на 01.11.2016 р. становлять 18392 тис. 
м3, а промислові запаси бурштину категорії С2 на пло-
щі Череваха становлять 35612 кг, на площі Северинів-
ка – 145208 кг , на площі Гута-Лісівська – 72297 кг.   

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами:

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

ють були 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 вико-

нуватись із застосуванням порід розкриву та від-
ходів продуктів збагачення, які транспортуються у 
відпрацьований 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.

Після відсипки внутрішніх відвалів до проектних 
відміток виконується попереднє планування по-
верхні рекультивованої ділянки бульдозером, після 
чого переміщається із тимчасових буртів ґрунтово-
рослинний шар, який також розплановується.

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 територіаль-
но  площі Череваха, Северинівка та Гута – Лісівська 
ділянки Маневицька-2 бурштину розташовані в меж-
ах існуючої ліцензійної ділянки  КП «Волиньприро-
дресурс».

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   викидів 
шкідливих газів, що не перевищують нормативів ГДК,

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

При розробці ділянки  Маневицька-2 бурштину 
на площах Череваха, Северинівка та Гута – Лісівська 
шкідливих речовин або відходів, які негативно діють 
на природне середовище і які необхідно захороню-
вати або знешкоджувати, 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 – За-
кону України «Про оцінку впливу на довкілля» пла-
нова діяльність розробки родовища на ділянці  
Маневицька-2 бурштину  на площах Череваха, Се-
веринівка та Гута – Лісівська КП «Волиньприродре-
сурс» належить до другої категорії видів планової ді-
яльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, 
а саме: видобування корисних копалин, крім корис-
них копалин місцевого значення, які видобуваються 
землевласниками чи землекористувачами в межах 
наданих їм земельних ділянок з відповідним цільо-
вим 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 уповно-
важений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, визначає допустимість чи об-
грунтовує  недопустимість провадження планованої ді-
яльності 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 Коні, запряжені в колісницю, біжать швидше, ніж поодинці, не тому, що спільними зусиллями вони 

легше розсікають повітря, а тому, що їх запалює змагання і суперництво одне з одним. Плутарх

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 межах 
ділянки Камінь-Каширська-2 бурштину виділено дві 
перспективні площі Фаринки та Гута Боровенська, 
які передбачається залучити до промислової роз-
робки запасів категорії С2. Гірничо-добувні і збагачу-
вальні 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-2 бурштину ( площі 

Фаринки та Гута-Боровенська) розташована в межах 
Камінь-Каширського району Волинської області на 
схід від м. Камінь-Каширський та на південь від до-
роги Камінь-Каширський – Седлище, на південний 
захід від смт.Любешів. 

Площі Фаринки та Гута-Боровенська розташо-
вані на території Пнівненської та Гута-Боровенської 
сільських рад Камінь-Каширського району. Поверх-
ня ділянок 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 Фаринки та Гута-Боровенська ділянки Камінь 
– Каширська – 2 бурштину розташовані в межах існу-
ючої 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 Фаринки та Гута-Боровенська у 
межах ділянки Камінь – Каширська - 2 бурштину за-
безпечують мінімальний залишковий рівень впливу 
планової діяльності на умови життєдіяльності міс-
цевого 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 
(шириною 25-100 м).

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

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

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

Корисна копалина ділянки Камінь – Каширська-2 
бурштину на площах Фаринки та Гута-Боровенська 
представлена бурштиноносними озерно-
алювіальними відкладами завадівського кліматоліту 
четвертинної системи глибиною підрахунку запасів 
до 12 м: на площі Фаринки від 0,8 до 8,8 м, у серед-
ньому 3,2 м; на площі Гута-Боровенська від 1 м до 2,5 
м, середня 1,8 м. Виробнича потужність підприємства 
передбачена в об’ємі 8178 кг (8,2 т) бурштину-сирцю 
в рік, річна продуктивність кар’єру по руді ( буршти-
новміщуючій породі) – 470,0 тис. м3. Проектна площа 
розробки складає 563,2 га. Термін розробки – 36,6 
років. Площа розробки за 1 рік – 15,4 га. Розробка ко-
рисної копалини буде вестись протягом теплого пе-
ріоду року, що складає 170 робочих днів при роботі в 
три зміни. Запаси руди (бурштиновміщуючої породи) 
в контурі кар’єру підраховані станом на 01.11.2016 
р. становлять 15515,3 тис. м3, а промислові запаси 
бурштину категорії С2 на площі Фаринки становлять 
219888 кг, на площі Гута-Боровенська – 50077 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 вико-

нуватись із застосуванням порід розкриву та від-
ходів продуктів збагачення, які транспортуються у 
відпрацьований 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 Фаринки та Гута-Боровенська ділянки Камінь-
Каширська-2 бурштину розташовані в межах існую-
чої 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 відпрацьова-
них паливно-мастильних матеріалів в ґрунт, заміну їх 
проводити на спеціалізованих майданчиках, заправку 
техніки проводити в спеціально відведених 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 викидів 
шкідливих газів, що не перевищують нормативів 
ГДК,

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

При розробці ділянки Камінь-Каширська-2 
бурштину на площах Фаринки та Гута-Боровенська 
шкідливих речовин або відходів, які негативно діють 
на природне середовище і які необхідно захороню-
вати або знешкоджувати, 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-2 бурштину на площах Фаринки та Гута-
Боровенська КП «Волиньприродресурс» належить до 
другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, 
які можуть мати значний вплив на довкілля і підляга-
ють оцінці впливу на довкілля, а саме: видобування 
корисних копалин, крім корисних копалин місцевого 
значення, які видобуваються землевласниками чи 
землекористувачами 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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Гравець, який робить вашу команду видатною, більш цінний, ніж великий гравець. Джон Вуден 

  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

ЛІГИ Є, А ХТО В 
НИХ ГРАТИМЕ? 
СКЛАД ПЕРШОЇ ТА ДРУГОЇ 
ЛІГ НА ФУТБОЛЬНИЙ 
СЕЗОН 2018/19 ПОКИ НЕ 
ВИЗНАЧЕНО
Київ

За два тижні до старту змагань 
у Першій та Другій лігах до 
кінця не відомий перелік 
учасників цих чемпіонатів. Це 
сучасний український футбол, і 
таким фактам варто перестати 
дивуватися. Футбольні клуби, які 
створювали задля забави їхніх 
власників, потрохи зникатимуть з 
футбольної мапи країни. Прикро, 
що це відбувається зі шкодою для 
підготовки інших команд, які до 
останнього не знатимуть, із ким 
гратимуть у турнірі.

Отож, клуб «Фенікс» з Кам’янського, 
який раніше називався «Сталлю», грав у 
Дніпрі й Києві, базуючись у Бучі, вибув 
цього літа з Прем’єр-ліги, надіслав листа 
про зняття з турніру. Причина – відсут-
ність фінансування. Власник клубу Вар-
дан Ісраелян повідомив гравцям про 
банкрутство і розпуск команди.

«Нафтовик-Укрнафта» збирався бра-
ти участь у Першій лізі замість ФК «Пол-
тава», що раніше також оголосив про 
розпуск. Проте керівництво клубу так і 
не надало фінансових гарантій існуван-
ня. Вони можливі лише після засідання 
акціонерів компанії «Укрнафта», однак 
воно відбудеться ближче до кінця лип-
ня. На той момент у Першій лізі вже поч-
нуться матчі. 

З цієї причини ПФЛ провела жереб-
кування сезону з резервним варіантом 
із 16 командами, а не з 18, як було запла-
новано спочатку, не включивши в кален-
дар «Фенікс» і «Нафтовик-Укрнафту». 

Краще складається ситуація у «Геліо-
са» і «Черкаського Дніпра», які також 
були на межі банкрутства. Харків’яни 
ведуть переговори з потенційним влас-
ником клубу в особі компанії «Кобра» 
і дуже скоро можуть змінити назву. 
А «Черкаський Дніпро» готується до 
нового сезону, награючи склад через 
спаринги. Єдиною суттєвою зміною для 
них може стати назва – «Черкащина-
Академія».

Тим часом «Волинь» на момент 
здавання цього номера провела два 
товариські матчі під час тренуваль-
ного збору, який відбувається на За-
карпатті. Спочатку лучани програли 
2:4 ФК «Львів». За хрестоносців відзна-
чилися Кожанов (з пенальті) і Козьбан. 
Згодом за відсутності великої кількості 
травмованих гравців основного складу 
лучани програли ФК «Миколаїв» 0:2.

Попереду у волинян – ще два матчі 
на Закарпатті проти угорських клубів і 
повернення до Луцька 16 липня. Базова 
дата першого туру – 21 липня. У матчі 
першого туру «Волинь» зіграє 21 липня 
в Кропивницькому проти «Зірки».

НА ЧЕМПІОНАТІ ЄВРОПИ 
ВИБОРОЛА ПУТІВКУ НА 
ОЛІМПІАДУ
Угорщина

На чемпіонаті Європи U18 з легкої 
атлетики волинська скороходка 
Дарина Касян замкнула вісімку 
найсильніших у спортивній 
ходьбі на 5000 м. Вона подолала 
дистанцію за 24.59,89 хв. Цього 
вистачило, щоб завоювати путівку 
на юнацькі Олімпійські ігри, які 
відбудуться в Аргентині.

Луцький спринтер Eрік Костриця 
зумів пробитися до півфіналу на 200-
метрівці, показавши персональний 
рекорд на цій дистанції – 21.57 с. Цими 
днями він стартуватиме в естафеті й на 
юніорському чемпіонаті світу з легкої 
атлетики, який відбувається у Фінляндії.

перша ліга

легка атлетика

напередодні

рефлексія

бокс

По-перше, це 
стильно. Прийти і 
побачити виступи 

струнких та сильних 
атлетів, які тренуються 
щодня, щоб прославляти 
нашу країну в світі. Більш 
як півтисячі легкоатлетів 
з усієї країни приїдуть 
на чотири дні – з 18 до 
21 липня. Це чудовий 
шанс познайомитися з 
елітою української легкої 
атлетики або пригадати 
попередній чемпіонат 
України, який відбувся 
у нашому місті в 2016 
році та був визнаний 
найкращим за роки 
незалежності. 

По-друге, це видовищно. На 
«Авангарді» змагатимуться най-
сильніші, щоб розіграти ліцензії 
на Чемпіонат Європи, який відбу-
деться у серпні в Берліні. Відпо-
відно, і боротьба на доріжках та в 
секторах буде безкомпромісною. 
Початок сезону вже засвідчив хо-

  Юрій КОНКЕВИЧ

В Україні вже чотири 
роки заводять мантру 

про відсторонення 
спорту від політики. Це 
гасло і раніше злітало з 
вуст публічних людей, 
проте до початку 
війни на Донбасі вона 
прирівнювалася до 
висловів на кшталт 
«рух – це життя». Війна 
змінила його значення 
й виокремила секту 
спортсменів, яким 
начхати на інтереси 
держави. І для них фраза 
«спорт поза політикою» 
слугує тим, чим для 
страуса слугує пісок.

Українські футболісти, пояс-
нюючи свій вибір продовжувати 
кар’єру в клубі «з-за поребрика», 
не раз закликали журналістів по-
рахувати, скільки українських за-
робітчан працює у країні-агресорі. 
Однак осягнути ситуацію глибше 
«сектантам» не дано. Вони не ро-
зуміють (чи не хочуть розуміти), 
що за їхньою кар’єрою, на відміну 
від кар’єри умовного поліщука 
Івана Івановича, спостерігають 
сотні тисяч українців. І для когось 
кумир-футболіст, чия потреба «го-
дувати сім’ю» переважає будь-які 
моральні принципи, точно стане 
прикладом для наслідування.

Приклад хорвата Домагоя 
Віди, спортсмена, якого російська 
агресія щодо України стосується 
лише опосередковано, має трохи 
осоромити частину українських 
футболістів.

Невинна фраза, яка в мирний 

П’ЯТЬ ПРИЧИН ПРИЙТИ 
НА ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 
З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

рошу форму наших спортсменів. У 
Луцьку відбудуться ефектні двобої 
в секторі для стрибків у висоту, де 
всі чекають на виступ срібної чем-
піонки світу Юлії Левченко та її 
опоненток. Особливо динамічни-
ми будуть спринтерські забіги, де 
цього року можливі сенсації. 

По-третє, це престижно і пат-
ріотично. Вже 11 волинських 
атлетів мають результати, які до-

зволяють їм їхати до Берліна. Але 
більшості з наших треба підтвер-
дити ці результати на рідній арені. 
Метальниця молота Іра Климець, 
бар’єрист Данило Даниленко, бі-
гун на 800 м Євген Гуцол, сприн-
тер Ерік Костриця готові виклас-
тися на всі сто перед земляками. 

Четверта причина – чемпіо-
нат з легкої атлетики буде не 
тільки спортивною подією, але й 

час не означала б узагалі нічого, 
в період бойових дій привернула 
до нашої проблеми увагу світо-
вої громадськості. Британські, 
німецькі, хорватські, іспанські, 
французькі, польські, турецькі (й 
багато інших) ЗМІ написали про 
скандал, що розгорівся навколо 
Віди і виокремили проблему – вій-
ну України з Росією. Пишуть про 
десятки тисяч жертв з боку укра-
їнців, про збиті літаки, анексовані 
території.

Ця хвиля стихне. Віду не дис-
кваліфікують, Чемпіонат світу за-
вершиться, з’являться нові теми 
для обговорення. І знову світові 
ЗМІ почнуть плутати Україну з 
Росією, знову почнуть писати про 

громадянську війну на Донбасі, 
малювати мапу України без Криму. 
А все тому, що більшість публічних 
українців (не лише спортсменів, 
але й артистів) – безликі істоти.

Хоча Віду ідеалізувати не тре-
ба. Домагой наступного дня після 
того матчу з Росією, виграного 
хорватами у серії пенальті, сказав 
і таке: «Це було не політичне по-
слання, а просто вираз подяки за 
підтримку з боку України, де ми з 
Вукоєвичем провели багато років. 
Ми не хотіли когось ображати. Я 
щасливий говорити російською 
мовою, мені подобається росій-
ська гостинність на Чемпіонаті 
світу з футболу 2018 року, я щиро 
сподіваюся, що це послання не бу-

веселим розважальним шоу. Біля 
стадіону облаштують зону дитя-
чої легкої атлетики, на якій охочі 
дітлахи зможуть зробити перші 
кроки у спорті. Працюватимуть 
фуд-зони, а змагання відбувати-
муться під супровід музики ді-
джеїв. Організатори подбали про 
сюрприз – віртуальні окуляри, 
в яких уболівальник зможе від-
чути себе легкоатлетом. Під час 
змагань охочі зможуть зустрітися 
зі спортсменами поза стадіоном, 
щоб отримати інформацію для 
власних тренувань.

І насамкінець – вам не треба 
знатися на тонкощах легкої атле-
тики, а лишень тепло підтриму-
вати спортсменів. Усі нюанси по-
яснять ведучі та коментатори. На 
«Авангарді» розмістять великий 
екран, на якому транслюватимуть 
змагання наживо, біля секторів 
встановлять ще чотири інформа-
ційні екрани.

Чекаємо на «Авангарді». Ко-
ролева спорту запрошує!

дуть сприймати ніяк інакше, окрім 
як вираз подяки нашим друзям в 
Україні за їхню підтримку».

Але спроба перевести все на 
жарт не змінює суті. Росіянам на-
гадали, що чемпіонат там прово-
дили тільки через те, що ніхто не 
зумів знайти альтернативну краї-
ну за рік-два до старту путініалю. 
Здавалося б, що в світі всі забули і 
Олімпіаду в Сочі, і списки дисква-
ліфікованих спортсменів. Усі за-
були, що центральний захисник 
росіян Ігнашевич висів на допінгу 
й нікуди з нього не злітав. Також 
ніхто не думав про те, скільки 
українців загинуло на своїй землі 
навіть під час проведення цього 
путініату – стріляти і постачати 
зброю бандитам росіяни не при-
пинили, навіть приймаючи у себе 
турнір. Але в РФ зажадали для 
Віди дискваліфікації за «Слава, 
Україні!».

Домагой тепер може приїж-
джати в Україну у будь-який час, 
в будь-якому віці, у будь-якому 
стані. Йому тут будуть завжди 
безмежно раді. Він наш герой. Він 
сказав це там, в рашці, у той мо-
мент, коли вони не очікували це 
почути. Коли літали у своїх хма-
рах слави і думали, що їм хтось 
щось пробачив. Ні, не пробачив. 
І не пробачить.

Інша річ – дочекатися від су-
часного покоління українських 
футболістів вчинків на кшталт 
хорватського, зробленого у само-
му лігві ворога. 

М
икола М

артиню
к

cham
pion.com

.ua

КОРОЛЕВА СПОРТУ ЗАПРОШУЄ ДО ЛУЦЬКА

Емоції Чемпіонату України 2016 року

Домагой Віда та Огнєн Вукоєвич: «Слава Україні, давай, 
давай! Ця перемога за «Динамо» і за Україну. Хорватія, 
вперед!». Дисциплінарний комітет ФІФА за ці слова 
попередив екс-динамівця Віду, оскільки організація розцінила 
його звернення як політичний жест.

«СЛАВА УКРАЇНІ!». ЯК ВЧИНОК 
ВІДИ ДОБИВАЄ МІФ ПРО 
АПОЛІТИЧНІСТЬ ФУТБОЛУ

«Вічний чемпіон світу» 
WBC і мер Києва Віталій 
Кличко восени знову 
вийде в ринг проти екс-
абсолютного чемпіона 
світу Леннокса Льюїса. 

«Чоловіча розмова двох 
джентльменів за допомогою 
жестів» відбудеться під час 56-го 
конгресу WBC, який пройде в Ки-
єві з 30 вересня до 5 жовтня 2018 
року. 

КЛИЧКО ЗНОВУ ВИЙДЕ В РИНГ
Це буде виставковий поєди-

нок в рамках благодійного аукціо-
ну. Подробиці аукціону і формат 
бою поки що не афішують. 

Нагадаємо, бій Леннокс 
Льюїс – Віталій Кличко відбувся 
21 червня 2003 року. Драматич-
ний поєдинок, пізніше визнаний 
«боєм десятиліття в суперваж-
кій вазі», зупинив лікар через 
розсічення у Віталія. На момент 
зупинки українець вигравав на 
картах всіх трьох суддів з ра-

хунком 58:56. Одразу після бою 
Леннокс пообіцяв Віталію матч-
реванш, але не дотримав слова 
й через кілька місяців оголосив 
про завершення професійної 
боксерської кар’єри. За 15 років 
у Льюїса несподівано з’явилася 
можливість виконати обіцянку. 

Конгрес WBC уперше в своїй 
історії пройде у Києві. До столиці 
України прилетять близько 700 
учасників конвенції зі 160 країн. 
Серед них будуть чинні чемпіо-

ни світу, легендарні боксери ми-
нулого, президенти федерацій 
країн-членів WBC, рефері, спор-
тивні менеджери і функціоне-
ри. За словами президента WBC 
Маурісіо Сулеймана, на конгрес 
також запрошено Майка Тайсо-
на, Евандера Холіфілда, вже під-
твердили свою участь Ріддік Боу, 
Хуліо Сезар Чавес та інші леген-
дарні чемпіони. Ініціатором про-
ведення конгресу в столиці Укра-
їни виступив Віталій Кличко.
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Внутрішня сила – це здатність поважати чужу музику, але танцювати під власну мелодію
і слухати свою гармонію. Док Чілдре
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смішного

Одеса. Один сусід каже іншому:
– Семене Марковичу, я таки в захваті 

від ваших почуттів! Ви із Софою разом жи-
вете вже 20 років і досі, гуляючи містом, 
тримаєтеся за руки!

– Ах, Беню, якщо я її відпущу, вона 
обов’язково що-небудь купить.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Одеський дворик. Батько синові:
– Сьомо, піди-но до сусіда, попроси у 

нього молоток, щоб цвях забити.
Син повертається:
– Тату, дядько Ося каже, що молоток 

сильно зношується від використання...
– Бачиш, Сьомо, який жадібний наш 

сусід! Так, добре, хай подавиться своїм мо-
лотком! Діставай наш...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

В Одесі:
– Соломоне Абрамовичу, як почуває-

теся?
– Тебе це не має хвилювати, Моню, тебе 

нема в моєму заповіті!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– З моїм Монею абсолютно неможливо 
жити!

– Ой, то розлучіться!
– Ще чого! Він мені життя зіпсував, а я 

його маю ощасливити?!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Сонечко, ти таки хочеш сказати, що я 
тобі псую життя?

– Ні, Моню, ти мені його удобрюєш!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

В Одесі на Привозі три розміри одягу: 
«на вас», «не на вас» і «треба міряти».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Маленький Ізя ніколи не кричав у ма-
газині дитячих іграшок: «Купи-купи-купи!». 
Він починав із якої-небудь абстрактної 
теми, наприклад: «Тату, а твоє дитинство 
теж було важким і безрадісним?».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9 з 10 дерматологів визнають, що 
основ на причина сухої шкіри – рушники...

№

Жартівливий гороскоп на 12 – 18 липня
Овен (21.03 – 20.04)
Юрій Фелонюк  
9 квітня 1979 р.
Начальник УСБУ 
у Волинській області
Заповітні бажання збудуться, 
якщо опівдні п’ятниці 13-го 
о 13:13 ви станете на вуха і 

протримаєтеся в цьому положенні десять 
хвилин щонайменше. Цю ж операцію тричі 
потрібно повторити перед селекторною 
нарадою і сном. 

Телець (21.04 – 21.05)
Максим Киричук  
9 травня 1980 р.
Прокурор Волинської області
Хапатимуть докори 
сумління за нереформоване, 
незловлених, несудимих і 
недоглянутих стражів закону. 

Зорі не радять посипати голову попелом 
суддівських рішень, а й далі змінювати 
людей у погонах.

Близнята (22.05 – 21.06)
Ігор Лапін 
28 травня 1969 р.
Народний депутат
Зорі бачать гарний довгий 
відпочинок. Будь-яким 
людям, які намагатимуться 
перешкодити цьому, кажіть, 

що це доля, і збирайте валізи, купуйте плавки 
та збірники кросвордів у дорогу, крем проти 
засмаги і в’єтнамки (капелюх завжди можна 
скласти на місці з проекту закону).

Рак (22.06 – 23.07)
Андрій Турак 
17 липня 1954 р.
Депутат Волиньради, бізнесмен
Алкогольний гороскоп 
підказує готувати 
замість шампанського 
гірку настоянку з глоду. 

Загальноприйняті правила писані для 
лузерів. Виграє той, хто сміливий настільки, 
щоб підігнати правила гри під свої потреби.

Лев (24.07 – 23.08)
Віктор Чорнуха
21 серпня 1952 р.
Голова наглядової ради ПАТ 
«Луцьксантехмонтаж №536»
Амбітним Левам варто тільки 
рикнути як слід, і навколо них 
закрутиться весь світ. Але в 

запалі самомилування не перегніть палицю, 
інакше вам довго доведеться з’ясовувати 
стосунки з лісовим людом, доводячи, що 
ваша грива крутіша за мишачий хвіст.

Діва (24.08 – 23.09)
Олександр Товстенюк
22 вересня 1977 р.
Голова правління Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом»
Скромній і хазяйновитій Діві 
не завадить частіше виходити 
в світ. Нові проекти не стануть 

тягарем. Але плани складатимете після 
того, як доробите розпочате. Цього тижня 
кадрова ситуація розтуманиться. 

Терези (24.09 – 23.10)
Петро Шпига  
30 вересня 1973 р.
Начальник ГУ Нацполіції 
у Волинській області
У цей період зорі радять 
дуже уважно ставитися до 
інформації, що надходить 

Терезам. Чутки та плітки намагаються 
видати вам за чисту монету. Крім того, не 
варто втручатися у важку ношу Феміди – не 
намагайтеся підняти їй повіки.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Людмила Денисенко 
16 листопада 1979 р.
Директор Луцького зоопарку
Спробуєте вкотре запалити 
серця й очі. Переконаєтеся, 
що ефективніше зруйнувати 
все під корінь, а після того 

зводити нове – досконале та демократичне. 
Скорпіони цього тижня пощипуватимуть та 
надихатимуть. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Андрош Бідзіля 
15 грудня 1942 р.
Заслужений архітектор України
Провінційність вимагатиме 
від вас швидких і помпезних 
ліній, дешевих проектів і 
великих відкатів. Зорі радять 

не зраджувати принципів і тримати горе-
нашіптувачів на відстані. Темні часи минуть,
а жити всім десь треба.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Ілля Токаренко 
8 січня 1985 р.
Громадський активіст
Чітко вираженої позиції 
від Козорогів цього тижня 
годі дочекатися. Але ви не 
комплексуватимете з цього 

приводу, адже дотепер такий світопорядок 
дозволяв знімати вершки у «Фелічіті» чи 
«Карамельці». 

Водолій (21.01 – 19.02)
Федір Войтюк 
26 січня 1959 р.
Голова Іваничівської ОТГ
Час дуже вдалий для початку 
нових важливих справ, сни 
обіцяють багато радості й 
мають справдитися. Можна 

сміливо йти на контакт з іноземцями. 
Вірогідні конфлікти з колегами, особливо зі 
старшими і впливовішими.

Риби (20.02 – 20.03)
Петро Саганюк  
8 березня 1950 р.
Міський голова 
Володимира-Волинського
Позиція «нижче від плінтуса» 
дозволить оцінити велич 
фігур, які наразі майорять на 

видноколі вашого життя. Хоча ніде правди 
діти – Рибам цього тижня поталанить. Статус 
формального лідера тусівки може загрожувати 
неформальними проблемами із законом.

600 МІСЦЬ ДЛЯ 1300 ЛЮДЕЙ
ЛУЦЬКИЙ РАЦС 
ЗАДУМУВАЛИ ЯК 
ЧАСТИНУ АНСАМБЛЮ

колесо історії

  Марія ПИЛИПЧУК
hroniky.com

Архітектор Володимир 
Мороз приїхав до 
Луцька в далекому 

1971 році й відтоді мешкає 
тут. У вісімдесятих він 
брав участь у розробці 
проекту мікрорайонів 
40 та 40а в Луцьку. 
Обов’язковою в ті часи 
соціальною домінантою, 
якій приділяли величезну 
увагу, був Будинок 
урочистих подій. Автор 
вирішив помістити його 
на Т-подібному перетині 
сучасних проспектів 
Молоді та Соборності.

У реалізації цієї масштабної 
комплексної забудови було за-
діяне усе міське та обласне пар-

На своїй майже 
п’ятдесятирічній 

педагогічній ниві чого 
тільки я не набачився. 
Якось приймав 
вступний екзамен 
в одному з 
педінститутів. 
Заходить висока 
дебела дівчина, 
зачепилася за поріг 
і поточилася аж 
до столу. Сміятися 
незручно. 

тійне керівництво, бо вона мала 
величезне не тільки архітектурно-
естетичне, а насамперед соціаль-
но-політичне значення. Держава 
виділяла величезні кошти на за-
доволення соціальних потреб 
жителів міста під прискіпливим 
контролем партійних органів. На 
урочистому відкритті установи 
було присутнє усе керівництво 
міста й області.

Усім, хто працював над втілен-
ням проекту, а також працівникам 
нової установи подарували іменні 
годинники з гравіру ванням.

Проект Будинку урочистих по-
дій архітектора Мороза пройшов 
усі традиційні етапи схвалення. Це 

не був типовий проект – у Луцьку 
було реалізовано оригінальний 
архітектурний комплекс, який 
отримав високу оцінку фахового 
середовища на республікансько-
му рівні. Про це тоді писали у все-
союзному журналі «Строитель-
ство и архитектура». 

Інтер’єр прикрасили гобе-
лен «Голуба Волинь» знаменитих 
українських монументалістів Іва-
на й Марії Литовченків, комплекс 
вітражів та люстр.

Сьогодні будівлю хочуть рекон-
струювати. Серед пропонованих 
проектів оновлення автор бачить 
компромісний варіант. Чи вдалим 
буде це оновлення, покаже час.

з архіву автора

Фрагмент проекту забудови довкола

  Микола ДЕМ’ЯНЕНКО

Запитую:
– Як ваше прізвище?
– Дурноляп, – з іскрою гумору від-

повіла абітурієнтка.
Ситуація відразу ж розрядилася.
На вступних екзаменах писали 

твір. Мої колеги забирали шпаргалки 
в абітурієнтів, а тих, хто ними корис-
тувався, безжально виганяли. Я тоді 
був аспірантом. Час до часу виходжу 
з аудиторії – то по крейду, то по папір. 
Одного хлопця вигнали, він виходить 
страшенно злий. Бурчить щось собі 
під ніс. Я теж виходжу, йдемо поряд. 
Він мені співчуває:

– Тебе теж вигнали? От собаки!
Був ще й такий випадок. Викладач 

читає лекцію. З заднього ряду студент 
кричить:

– Голосніше! Погано чути!
– Воно вам треба? – запитує лек-

тор.
Між іншим, вишівських лекторів 

гумористи класифікують таким чином: 
лектор-кінь, лектор-соловей і лектор-

півень. Лектор-кінь: устромить, так 
би мовити, голову в торбу з вівсом і 
читає, тобто весь час прикований до 
конспекту. Лектор-соловей – щось 
виспівує, не заглядаючи до написано-
го. Лектор-півень – клюне і подивить-
ся на аудиторію, знову клюне і знову 
подивиться...

А ось ще один кумедний випадок. 
Молодий викладач після аспіранту-
ри читає першу лекцію. Виголосив її 
на 15 хвилин раніше за визначений 
час і розгубився: а далі що? Пішов 
хутенько в деканат, звернувся до де-
кана:

– Що мені робити? Я вже прочитав 
лекцію, ще залишається п’ятнадцять 
хвилин.

– Розказуйте анекдоти! – порадив 
йому дотепний декан.

І на завершення зі свого записни-
ка «оголошень»: «Оголошуємо при-
йом студентів до вишу. У нас є гурто-
житок на 600 місць, в якому ми вільно 
розмістимо 1300 людей».

ßê âàøå ïðiçâèùå?
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12 липня – Петро, Павло
13 липня – Андрій, Петро, Хома, 
Софрон, Іван, Григорій, Матвій, 
Степан, Михайло, Симон
14 липня – Кузьма, Петро, 
Ангеліна, Дем’ян, Василь, 
Костянтин, Аркадій, Лев
15 липня – Фотій, Ювеналій, 
Арсеній
16 липня – Анатолій, Никодим, 
Василь, Марк, Пилип, Іван, Георгій, 
Герасим, Олександр, Демид
17 липня – Андрій, 
Марта, Федір, 
Богдан, Дмитро, 
Анастасія, 
Олексій, Михайло, 
Марія, Ольга, 
Тетяна, Микола, 
Юхим
18 липня – Анна, 
Кирило, Панас, 
Онисим, Сергій, 
Єлизавета, Степан, 
Варвара, Агнія

12 липня – Петро, Павло
13 липня Андрій Петро Хома

іменинники тижня

ндр, Демид
рій,

о, 

а,

ан, 

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 5 липня 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 12 – 18 липня

Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

ТРИВАЄ ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТАПЕРЕДПЛАТА
ТИЖНЕВИКА ТИЖНЕВИКА 

98008Передплатний індекс
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3 місяці –  52,8852,88 грн

6 місяців – 97,1697,16 грн

9 місяців –   141,44141,44 грн

12 місяців – 185,72185,72 грн

НА ПОВІТРЯНУ КУЛЮ – З КРАСИВИМИ ЖІНКАМИ 

Перший у Російській 
імперії політ на 
повітряній кулі 

відбувся з дозволу 
імператора Олександра I 
у Петербурзі. Здійснив 
його француз Жак 
Гарнерен у липні 1803 
року.

Він прибув до міста в травні 
1803 року разом з дружиною – 
спеціально для організації по-
льоту. В саду Кадетського кор-
пусу на Василівському острові 
куля з Гарнереном і його дружи-
ною на борту піднялася в пові-
тря й пролетіла над столицею. 
Монгольф’єр – так назвали по-
вітряну кулю на честь братів 
Монгольф’є – злетів у небо о 
17:25 і через годину опустився 
за 30 км.

У кошику повітряної кулі 
разом з французом перебувала 

перша красуня Москви Параско-
вія Кологривова та княжна Катери-

на Трубецька. У місці приземлення 
численна публіка захоплено ві-

тала відважних повітроплавців. 
Після першого успішного по-
льоту Гарнерен запропонував 
випробувати новий засіб пере-
сування одному з петербуржців. 
Піднятися в небо можна було 
аж ніяк не безплатно, квиток на 
повітряну кулю коштував 2 тис. 
рублів.

Романтика польотів у небо 
потроху перетворилася на окре-
мий вид спорту. У 1930-1940-х 
роках повітряні кулі були дуже 
популярними в Радянському 
Союзі. Під Москвою навіть було 
організовано для цього селище 
Дирижаблестрой, звідки стар-
тували сотні газових аеростатів 
і дирижаблів. Радянські пілоти 
здійснювали польоти в прихова-
ній гондолі на висоту 11-12 км, з 
приземленнями в Казахстані та 
Сибіру. 

Монгольф’єр – так називали повітряну 
кулю на честь братів Монгольф’є

vistanew
s.ru



Песиміст скаржиться на вітер. Оптиміст чекає, що вітер зміниться. Лідер повертає вітрила за вітром. 
Джон Максвелwww.volynnews.com
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світ вражаєі таке буває

невідома війна

КДБ ПРОТИ 
ФАНТОМАСІВ 

ВОСЬМИРІЧНА 
ДИТИНА ВСТУПИЛА 
ДО ВИШУ 
У Бельгії восьмирічний хлопчик 
екстерном закінчив школу, 
отримав атестат разом з 18-
річними однокласниками та вже 
незабаром розпочне навчання в 
університеті, повідомляє ВВС.

Лорент Сімонс пройшов шестиріч-
ну шкільну програму за півтора року. 
Батьки кажуть, що він має IQ на рівні 
145. Цікаво, що менш як 3% населення 
на планеті мають коефіцієнт інтелекту, 
вищий за 140.

За словами хлопця, його улюбленим 
предметом у школі була математика. 
Батько Лорента каже: син з раннього 
дитинства не цікавився іграшками та 
не хотів бавитися з іншими дітьми. Спо-
чатку хлопчик мріяв стати хірургом або 
астронавтом, однак тепер планує вивча-
ти комп’ютерні науки.

«Якщо син завтра вирішить стати 
теслярем, це не стане для нас пробле-
мою, адже він буде щасливий», – кажуть 
батьки дитини.

ДВАНАДЦЯТИРІЧНИЙ 
ФРАНЦУЗ ПЕРЕТНУВ 
ЛА-МАНШ
Том Горон із Франції перетнув Ла-
Манш в одномісному вітрильнику 
за рекордний час – менш ніж за 
15 годин, повідомляє BBC.

Відстань у 96 км хлопчик подолав за 
14 год 20 хв. Він ішов з середньою швид-
кістю 7,8 км/год. Подорож Том почав 
від острова Уайт біля узбережжя Англії, 
а закінчив у місті Шербур-Октевіль на 
північному заході Франції. На більшому 
судні юного рекордсмена супроводжу-
вав його батько. 

Мореплавством Том почав захоплю-
ватися ще з восьми років. Відтоді він 
уже встиг посісти кілька призових місць 
в різних конкурсах у Франції. Зокрема, 
хлопчик брав участь в Кубку Бретані. Це 
останній кваліфікаційний етап у фран-
цузьких національних змаганнях з віт-
рильного спорту. Том прийшов шостим 
з шістдесяти.

вундеркінд

юний рекордсмен 

tiktak.al
independent.co.uk
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ПАНЧОХИ НА ОБЛИЧЧІ
Не всі фантомаси обмежува-

лися погрозами – їхні автографи 
знаходили на місці крадіжок і біля 
розбитих вітрин. Популярністю 
фільму міліція пояснювала зрос-
тання рівня підліткової злочин-
ності.

Почастішали випадки, коли 
грабіжники ховали обличчя за мас-
ками або натягали на голови пан-
чохи. Зухвале і добре організоване 
угрупування з 1968 до 1973 року 
нападало на крамниці, касирів 
та інкасаторів у Ростові-на-Дону. 
Після арешту злочинців назвали 
«Бандою братів Толстоп’ятових», а 
до того вони були відомі як «Фан-
томаси».

Поширенню фантомасоманії 
протидіяли не лише силовики. У 
Горькому (тепер Нижній Новго-
род) транслювали телепередачу 
«Вас викликає Фантомас», що по-
яснювала шкідливість анонімних 

погроз. Письменник Віктор Дра-
гунський опублікував оповідання 
«Фантомас». Головному герою, 
вчителю, погрожує невідомий. Він 
починає листуватися з анонімом, 
виправляє помилки і покращує 
його грамотність. Діти в масках-
панчохах і захоплений кіногероєм 
дорослий злочинець фігурують 
також у двосерійній стрічці «Аніс-
кін проти Фантомаса» про приго-
ди сільського дільничного.

Цілком можливо, що всі ці за-
ходи давали зворотній ефект. При-
наймні, так за радянських часів ви-
ходило з західною рок-музикою.

НАЙКРАЩИЙ ДРУГ 
ГІТЛЕРА

Увага КДБ до анонімок була 
б меншою, якби частина з них не 
містила антирадянських гасел. Ін-
коли у записках «від Фантомаса» 
згадували Адольфа Гітлера та ма-
лювали свастики, а в УРСР слави-

М
узей ГУ М

ВС Росії 

У розсекречених 
Україною 
документах КДБ 

є курйозні історії, 
які не вписуються в 
традиційні уявлення 
про завдання і роботу 
спецслужб, пише 
Was.media.

Французька трилогія про 
злочинного генія була в СРСР 
одним із найбільших хітів кі-
нопрокату 1960-х років. На 
фільми «Фантомас», «Фанто-
мас розлютився» і «Фантомас 
проти Скотланд-Ярда» загалом 
продали 124 мільйони квитків. 
Образ головного героя, якого 
втілив актор Жан Маре, пішов 
у народ. Фантомасами дражни-
ли лисих. За мотивами стрічки 
вигадували ігри та підкидали 
один одному записки з віршо-
ваними рядками на кшталт:

«Мені потрібен труп.
Я вибрав вас.
Зустрінемося скоро,
Фантомас».

ЗГУБНИЙ ВПЛИВ 
ЗАХОДУ

Випадок, коли іноземне 
кіно потужно вплинуло на ра-
дянських глядачів, не був по-
одиноким. Наслідуючи Тарза-
на, Чингачгука і героїв Брюса 
Лі, школярі лізли на дерева, 
встромляли пір’я у волосся, 
майстрували нунчаки. Але 
тільки Фантомас надовго про-
писався у звітах міліції та КДБ.

Показ трилогії розпочав-
ся в СРСР улітку 1967 року. 
Вже у вересні голова КДБ 
УРСР Віталій Нікітченко допо-
відав про негативний вплив 
комедії на молодь керівнику 
республіки, голові ЦК Ком-
партії України Петру Шелесту. 
Невідомі, які представлялися 
Фантомасом (або Товари-
ством Фантомасів), погрожу-
вали громадянам у записках, 
листівках і телефоном, завер-
шуючи розмову знаменитим 
лиходійським сміхом. Хвиля 
котилася по всій країні.

ли український націоналізм: «Хай 
живет бендеровська Україна. Фан-
тамас». 

За цим проглядається не полі-
тична позиція, а бажання підсили-
ти хуліганський зміст послання. З 
такою саме метою аноніми призна-
чали повалення режиму та поча-
ток репресій проти членів КПРС на 
сакральну дату 50-річчя Жовтневої 
революції – 7 листопада 1967 року.

Траплялися антисемітські по-
відомлення. Влітку 1967 року Із-
раїль переміг у Шестиденній війні, 
і в СРСР, що підтримував арабські 
країни, посилилася пропаганда 
проти «сіонізму та єврейського на-
ціоналізму». Ненависть пересічних 
громадян зазвичай виплескувала-
ся на сусідів, радянських євреїв.

Не всі автори записок змогли 
лишитися анонімними. В архіві 
вдалося відшукати повідомлення 
КДБ УРСР про 11 знайдених фанто-
масів. Це були школярі 10-16 років 
з Тернопільської, Львівської та Ми-
колаївської областей. Свої дії вони 
пояснювали бешкетами, бажанням 
пожартувати.

Про покарання авторів інфор-
мації немає. Зазвичай у таких ви-
падках після профілактичної бесіди 
неповнолітні відбувалися переля-
ком. Винуватець подібної пригоди 
згадує, яке незабутнє враження 
справила поїздка до будівлі КДБ на 
трьох машинах з автоматниками. 
Умовним покаранням для хлопців 
могла стати погроза відправити 
служити у «погане місце»: будівель-
ний батальйон, залізничні війська 
або в охорону сибірських таборів.

У кожному такому випадку 
спецслужби підозрювали, що ма-
лолітній хуліган наслухався ан-
тирадянщини від своїх батьків. 
Дорослих ретельно перевіряли й 
попереджали, що тепер родина 
перебуває в полі зору органів.

1970 року міністр внутрішніх 
справ СРСР Микола Щолоков роз-
порядився припинити показ філь-
мів про Фантомаса в кінотеатрах 
до особливого розпорядження. 
Пауза тривала три роки. Коли об-
меження було знято, фантомасо-
манія вже не мала колишнього 
розмаху. Діти гралися у фантомасів 
принайм ні до 1990-х років, але до 
правопорушень уже не доходило.

Відомий злочинець Редуан 
Фаїд втік на гелікоптері 

з в’язниці, розташованої 
поблизу Парижа, після того, як 
троє озброєних до зубів його 
спільників посадили гелікоптер 
у внутрішньому подвір’ї тюрми. 
Територія не була захищена 
колючим дротом. 

Унаслідок нападу на в’язницю ніхто 
не постраждав. 

Гелікоптер долетів до паризького 
передмістя Гонесс, де його і знайшли 
без пасажирів поліцейські. 

46-річний Редуан Фаїд відбував 25-
річне покарання за озброєне пограбу-
вання банку в 2010 році, під час якого 
загинула поліцейська Орелі Фуке. Це 
його друга втеча. У 2013 році він взяв у 
заручники чотирьох охоронців та зруй-
нував за допомогою вибухівки кілька 
дверей у в’язниці.

У 2009 році Фаїд достроково вий-
шов з тюрми й написав книжку про те, 
як зростав у криміналізованому перед-
місті Парижа, та про свій шлях в світ зло-
чинців. Обіцяв, що не буде вчиняти зло-
чинів, але слова не дотримав.

Бактерії Extremophile bacteria харчуються 
іржавим залізом. Учені припускають, що через 
15-20 років вони з’їдять затонулий «Титанік», 
повідомляє experttur.com.

Інформація про те, що корабель може зникнути, 
призвела до пожвавлення туризму.

Цим скористалися дві британські компанії, які за-
пропонували туристам занурення у батискафі. Ком-
панія The Bluefi sh призначила свої глибоководні тури 
на 2019-2020 роки. Компанія Blue Marble Private по-
чала роботу цьогоріч у травні. Перші туристи внесли 
$105 тис. Але під час підготовки до одного з тестових 
занурень трапилася гроза, електромагнітне поле від 
блискавки вивело з ладу 70% електронного обладнан-
ня. Тому занурення перенесли на 2019 рік.

Відстань у 96 км хлопчик 
подолав за 14 год 20 хв

ЧЕРЕЗ 20 РОКІВ БАКТЕРІЇ 
З’ЇДЯТЬ «ТИТАНІК»

УТІК З В’ЯЗНИЦІ НА ГЕЛІКОПТЕРІ

46-річний Редуан Фаїд відбував покарання за озброєне пограбування банків

bbc.com

europe-today.ru

Extremophile bacteria здатні знищити ціле судно

Маска-балахон банди братів Толстоп’ятових (ліворуч). Витяг з протоколу 
Комітету державної безпеки Української РСР та газетна вирізка (праворуч)
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Лорент Сімонс пройшов шестирічну 
шкільну програму за півтора року
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