
БЕЗ ПЕРЕПИСУ 
НАСЕЛЕННЯ: 
ЕКОНОМІЯ ЧИ 
МАНІПУЛЯЦІЯ?

Уряд обіцяє провести перепис 
населення у 2020 році. Його не 

проводили в Україні уже 17 років. 
Незважаючи на рекомендації ООН, в 
яких чітко прописані вимоги проводити 
перепис не менш як раз на 10 років, уряди, 
що змінюються, не поспішають це робити. 
Перепис переносили з 2012 на 2014 рік, а 
в 2016-му знову відклали.

СУП ЇСТИ НЕ 
ОБОВ’ЯЗКОВО

Чи можна примушувати 
малюків їсти та що впливає 

на їхню харчову поведінку, розповідає 
дієтолог, авторка книги «Мій найкращий 
друг – шлунок. Їжа для розумних людей» 
і блогу про доказову дієтологію 
Олена Мотова.

ВОРОГИ ЧИ СОЮЗНИКИ: 
СПІЛЬНА ІСТОРІЯ 
СЛОВ’ЯН І ТАТАР

Росія століттями нав’язувала думку, 
що татари були споконвічними 

ворогами слов’ян. Однак два народи 
півтора тисячоліття мирно уживалися 
на одній території. Як їм це вдавалося, 
дослідив волинський історик Петро 
Кралюк. 
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20 команд із України, 
зокрема з Волині, 

Рівненщини, Львова, 
Києва та Дніпра, а також 
із Білорусі, долучилися до 
змагань на байдарках. Дуети 
курсували річками Прип’ять, 
Стохід та озером Люб’язь 

Любешівського району.
Змагання відбувалися в 
рамках ХІ Міжнародного 
фестивалю з екстремального 
водного туризму «Поліська 
регата», який тривав 
протягом 14-15 липня.

cитуація SOS

ПЕРЕМОГТИ 
СМОРІД

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

Добра 
батьківська 
наука, 

засвоєна з 
дитинства, стає 
міцною основою 
щасливої сім’ї в 
майбутньому. Так 
склалося життя, що 
волинянин Сергій 
Литвинюк став 
двом синам і татом, 
і мамою. Чоловік 
не розгубився в 
складних життєвих 
обставинах та 
доклав усіх зусиль, 
щоб діти не відчули 
браку материнської 
любові. 
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ВІД УКРАЇНИ 
ДЕГЕРОЇЗАЦІЇ УПА
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«ПОЛІСЬКА РЕГАТА 2018»: 
НА ВОЛИНІ ЗМАГАЛИСЯ БАЙДАРОЧНИКИ
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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 Успіх – це здатність рухатися від однієї невдачі до іншої без втрати ентузіазму. Уїнстон Черчилль

У ПАКИСТАНІ – ТЕРАКТИ 
Смертники підірвалиcя на передви-
борчому мітингу на південному заході 
Пакистану 13 липня. Щонайменше 113 
людей загинуло, 230 поранено. Цього ж 
дня в місті Мастунг від теракту загинуло 
мінімум 70 людей, 120 поранено. Відпо-
відальність за напади взяла «Ісламська 
держава». Напруга в країні посилилася 
після арешту усунутого прем’єр-мініс-
тра Наваза Шаріфа.

У НІГЕРІЇ – ПОВІНЬ 
На півночі Нігерії від повені загинуло 
щонайменше 44 людини, 20 зникло без-
вісти. 500 будинків зруйновано, тисячі 
людей без житла.
АФГАНІСТАН АТАКУВАЛИ 
СМЕРТНИКИ 
У Джелалабаді 10 липня смертник піді-
рвав свій автомобіль, начинений ви-
бухівкою. Щонайменше 10 людей за-
гинуло. А 15 липня в Кабулі терорист 
підірвав вибухівку біля воріт міністер-
ства. Загинуло мінімум шість людей.

У ЯПОНІЇ – АНОМАЛЬНА СПЕКА 
Через спеку в Японії загинуло щонай-
менше шість осіб, понад півтори тисячі 
госпіталізовано. Температура повітря 
сягала 37,4°С.
ВИБУХНУВ КИТАЙСЬКИЙ 
ЗАВОД 
На хімічному заводі в місті Ібінь у Китаї 
13 липня стався вибух. Мінімум 19 осіб 
загинуло, 12 поранено.
ЛІТАК КАЧИНСЬКОГО НЕ 
РЕКОНСТРУЮВАТИМУТЬ 
Росія відмовилася надати Польщі мож-
ливість провести реконструкцію літака 
Ту-154 президента Леха Качинського, 
який розбився під Смоленськом 10 квіт-
ня 2010 року. У Варшаві вважають, що 
його підірвали спецслужби РФ.

США ДОПОМОЖУТЬ УКРАЇНІ
Найближчим часом США виділять Укра-
їні $100 млн допомоги для зміцнення 
обороноздатності.
ЩЕ ДВОХ ЛЮДЕЙ ОТРУЇЛИ В 
СОЛСБЕРІ
30 червня в Еймсбері, недалеко від Сол-
сбері, де знайшли отруєними Сергія 
і Юлію Скрипалів, було виявлено без 
свідомості 44-річну Дон Стерджесс і 
45-річного Чарлі Роулі. Чоловік вижив, 
жінка померла. Британські поліцейські 
знайшли у будинку Роулі пляшечку з 
нервово-паралітичною речовиною, 
якою отруїли Скрипалів.
МАТИ СЕНЦОВА ПРОСИТЬ 
ПОМИЛУВАТИ СИНА 
Мати українського режисера Олега Сен-
цова звернулася до російського прези-
дента Володимира Путіна з проханням 
про помилування її сина. У 2014 році 
кінорежисера звинуватили в терориз-
мі та незаконному зберіганні зброї. У 
матеріалах сфабрикованої справи його 
називали організатором диверсійно-
терористичної групи.

ГРУЗІЯ СТАНЕ ЧЛЕНОМ НАТО
Північноатлантичний альянс повністю 
підтримує євроатлантичні прагнення 
Грузії. НАТО і надалі співпрацюватиме з 
державою, щоб підготувати її до член-
ства.
США ПРОГНОЗУЮТЬ СВІТОВУ 
КРИЗУ
Аналітики Bank of America Corp. прогно-
зують, що на світовому фондовому рин-
ку може статися повторення світової 
кризи 1997-1998 років. Зміцнення до-
лара, скорочення ринків країн, які роз-
виваються, і стабільне зростання акцій 
на фондових ринках сигналізують про 
наближення кризи.
У РУМУНІЇ – ДЕНЬ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
Палата депутатів Румунії схвалила зако-
нопроект, який передбачає відзначення 
Дня української мови 9 листопада. З на-
годи цього свята центральні та місцеві 
органи виконавчої влади надаватимуть 
матеріально-технічну та фінансову до-
помогу в організації заходів.

світова хроніка

ДОМАШНІ ПОЛОГИ ДОМАШНІ ПОЛОГИ 
ПРИЗВЕЛИ ДО СМЕРТІПРИЗВЕЛИ ДО СМЕРТІ

ЗАМАСКУВАЛИСЯ ПІД ЛОСЯЗАМАСКУВАЛИСЯ ПІД ЛОСЯ

КРАДІЖКА НА КРАДІЖКА НА 
ПІВМІЛЬЙОНАПІВМІЛЬЙОНА

ЗАГИНУВ ЗАГИНУВ 
НА ДОРОЗІНА ДОРОЗІ

безвідповідально

рогата контрабанда

і слід простиг

біда

невдала афера

БОРЦЯ З КОРУПЦІЄЮ ВЗЯЛИ НА ХАБАРІ
на гарячому

КУПИВ АВТО ЗА... ФАЛЬШИВІ ДОЛАРИКУПИВ АВТО ЗА... ФАЛЬШИВІ ДОЛАРИ

ПАЦІЄНТ ЗЛАМАВ НОСА МЕДСЕСТРІПАЦІЄНТ ЗЛАМАВ НОСА МЕДСЕСТРІ
ні сорому ні совісті

Луцьк

Працівники 
центрального 
апарату 

Департаменту 
внутрішньої безпеки 
Національної поліції 
України надвечір 
11 липня затримали в.о. 
начальника волинського 
управління внутрішньої 
безпеки поліції Руслана 
Макогончука за 
вимагання хабара.

Неправомірну вигоду голов-
ний борець із корупцією у лавах 
обласної поліції вимагав та отри-
мав за непритягнення до відпові-
дальності працівника поліції.

Наприкінці 2017 року під 
час проведення підсумкових на-
рад керівництво Департаменту 

четність очільника обласного 
управління до корупційної діяль-
ності.

38-річний полковник поліції, 
основне завдання якого – захист 
працівників поліції від злочинних 
посягань та боротьба з «пере-
вертнями в погонах», сам вдався 
до хабарництва. За непритягнен-
ня співробітника обласної поліції 
до кримінальної відповідальнос-
ті посадовець забажав отримати 
$3 тис. Нині ж розпочато кримі-
нальне провадження.

А вже 12 липня у Луцьку ви-
крили юриста Центру юридичних 
послуг, яка підбурила громадян-
ку надати $1 тис. хабара приват-
ному нотаріусу за отримання но-
таріально завіреної заяви батька 
про дозвіл на вивезення дитини 
за кордон без його відома.

внутрішньої безпеки НПУ наго-
лосило на незадовільній роботі 
волинського підрозділу служби. 

А невдовзі працівники централь-
ного апарату ДВБ НПУ отримали 
оперативну інформацію про при-

При собі поліцейський мав чималу 
суму, оскільки щойно одержав хабар

Шахрая швидко спіймали

npu.gov.ua

tsn.ua
Луцьк, Горохівський район

Невдало для власників закінчився 
продаж машини у Луцьку. Своє Audi на 
іноземній реєстрації вони оцінили у $1800 
і одразу продали. Згодом з’ясувалося, 
що купюри, хоч їх ретельно перевіряли, 
фальшиві.

Авто за фіктивні гроші продали на місце-
вому авторинку, передає «ТСН.ua». Покупець 
оглядав машину півгодини, цікавився техніч-
ним станом та документами, а після того, як 
проїхався, сказав, що купує. 

«Людина знала, на що потрібно звернути 
увагу, говорила спокійно, тому жодних пі-
дозр не виникало», – розповів потерпілий 
Орест Цегловський. 

Гроші за продаж перераховували в само-
му авто. Чоловік переконаний, що вони були 
справжні, а потім конверт підмінили. Про те, 
що всі купюри фальшиві, він дізнався вже за 
півгодини у банку й одразу викликав поліцію.

Зрештою чоловіка, який купив авто за 
фальшиві гроші, затримали у Горохові. Ма-
шину подружжю повернуть за кілька місяців, 
коли завершиться слідство.

Юристи кажуть, що така шахрайська схема 
доволі поширена. Аби не потрапити на гачок 
аферистів, вони радять перевіряти гроші та 
оформляти документи лише зі спеціалістами. 
Також радять розраховуватися безпосеред-
ньо в банку, який бере комісію за перевірку 
готівки, тим паче – в іноземній валюті.

ЗАТРИМАЛИ ПАРУ, ЯКА ЗНІМАЛА ПОРНОЗАТРИМАЛИ ПАРУ, ЯКА ЗНІМАЛА ПОРНО
сумнівний промисел

Луцьк

Волинські правоохоронці 13 липня 
затримали хлопця й дівчину, які 
тривалий час знімали порнографічні 
відео.

Молода пара рекламувала і поши-
рювала «полуничку» через соцмережу 
Instagram та інші мобільні додатки. Цей 
продукт вони продавали на низці росій-
ських сайтів. Ціна перегляду порногра-

фії – від $1 до $40.
Як інформує «Під прицілом», затрима-

ну дівчину підозрюють ще й у проституції. 
Щоправда, в поліції повідомили лише про 
затримання хлопця, який протягом квітня-
липня виготовляв, розповсюджував та 
реа лізовував порнографічну продукцію.

Силовики вилучили у пари оргтехніку, 
відеокамери, жорсткі диски тощо. Триває 
слідство.

Лучани заробляли на 
продажу інтимних відео

Любешівський район

Увечері 13 липня до Любешівського 
відділення поліції надійшло повідомлення 
лікаря про те, що до місцевої районної лікарні 
госпіталізували породіллю з кровотечею. 

Як з’ясували поліцейські, того ж дня 39-річна 
жителька району самостійно народила немовля за 

Ковель

У ніч на 12 червня невідомі 
проникли до рибальського 
відділу ковельського 
«Універмагу».

Зловмисники потрапили в при-
міщення через вікно й викрали 
товарів для риболовлі на 500 тис. 
грн, передає «Район. Ковель».

Відкрито кримінальне прова-
дження. Якщо крадіїв упіймають, 
їм загрожує від трьох до шести ро-
ків тюрми.

Ковельський район

Смертельна аварія трапилася 
ввечері 16 липня при в’їзді 
в село Байківці, загинув 48-
річний мотоцикліст.

Як інформують у поліції, житель 
села Байківці, їдучи мотоциклом 
«Мінськ», не впорався з керуван-
ням, внаслідок чого транспортний 
засіб перевернувся. Мотоцикліст 
від отриманих травм загинув на 
місці ДТП.

Ковель, Ківерці

У ніч на 10 липня п’яний 
пацієнт побив фельдшерку 
Ковельського відділення 
екстреної медичної допомоги.

Як повідомили у Ковель-
ському ТМО, молода працівни-
ця отримала травму на робо-

чому місці, надаючи медичну 
допомогу пацієнту з рваною ра-
ною голови в стані сильного ал-
когольного сп’яніння. Дебошир 
зламав носа медичній сестрі.

До слова, того ж дня у Кі-
верцях патрульні через по-
рушення ПДР зупинили авто з 

іноземною реєстрацією, пові-
домили в прес-службі поліції. 
Під час оформлення протоколу 
нетверезий водій завдав тілес-
них ушкоджень поліцейському. 
Забіяці загрожує обмеження 
або позбавлення волі на строк 
до п’яти років.

vl.npu.gov.ua

Любомльський район

Неординарний винахід порушників, які мали 
намір поза пунктами пропуску перетнути 
кордон із товаром, виявили 14 липня 
співробітники Держприкордонслужби.

Під час патрулювання на ділянці відділу «Но-
вогрузьке» офіцер внутрішньої та власної безпеки 
Луцького прикордонного загону поблизу держав-

ного кордону знайшов замаскований у траві полі-
етиленовий пакет.

Перевіряючи пакунок, правоохоронець ви-
явив у ньому імітатори слідів лося. Ймовірно, ви-
нахідливий ділок мав намір використовувати ці 
сліди для незаконного перетину кордону через 
контрольно-слідову смугу і таким чином ввести в 
оману правоохоронців.

місцем проживання. Тіло дитини без ознак життя 
згодом виявили на території домоволодіння жінки. 
Поліція розпочала кримінальне провадження. 

Наразі правоохоронці з’ясовують, що стало 
причиною смерті дитини. Тіло немовляти скеро-
вано на проведення судово-медичної експертизи.
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Люк де Вовенарг

СМЕРТЬ НА ДОРОГАХ 
13 липня у Перечині Закарпатської об-
ласті п’яний голова РДА Віктор Олефір 
автомобілем на євробляхах збив двох 
жінок: одна загинула на місці, інша по-
мерла у лікарні. А в Харкові 15 липня 
водій збив жінку та візочок з дитиною 
на тротуарі. П’ятимісячний хлопчик за-
гинув, мати – у лікарні з травмами. 
УКРАЇНА ОТРИМАЄ 
ГЕЛІКОПТЕРИ
Компанія Airbus Helicopters та Україна 
підписали угоду про постачання 55 гелі-
коптерів для потреб Нацполіції, ДСНСУ, 
Держприкордонслужби та Нацгвардії. 
Вартість контракту – €555 млн.
НЕМОВЛЯТ ВИВОЗИЛИ ЗА 
КОРДОН 
У Києві викрили осіб, які з 2011 року 
вивозили немовлят за кордон під при-
криттям репродуктивної клініки «Біо-
техком». До послуг закладу вдавалися 
кілька сотень сурогатних матерів.

ЗАТРИМАЛИ КОРУПЦІОНЕРА
Детективи НАБУ затримали комерційно-
го директора компанії-постачальника 
пального для потреб Міноборони. Його 
підозрюють у розкраданні 149 млн грн. 
Упродовж дев’яти місяців він перехову-
вався від слідства, минулоріч його ого-
лосили в міжнародний розшук.

ПРОТИ НАРДЕПА – КРИМІНАЛ
На голову парламентського комітету з 
питань нацбезпеки і оборони, заступ-
ника голови фракції «Народний фронт» 
Сергія Пашинського відкрили кримі-
нальне провадження. Він погрожував 
убивством працівниці секретаріату ко-
мітету Тетяні Блистів та її родині. 

В УКРАЇНІ ГИНУТЬ ПАСІКИ 
По всій Україні масово гинуть бджоли 
через обробку полів інсектицидами. 
А разом з бджолами вмирають і дикі 
комахи-запилювачі. Через масове отру-
єння бджіл пасічники звернулися до 
Верховної Ради з петицією.
КОНТРАКТНИКІВ 
ПОБІЛЬШАЛО 
З початку року на військову службу за 
контрактом до Збройних сил прийнято 
17 тисяч людей. На строкову службу у 
квітні-травні призвали понад 15 тисяч 
осіб.
ДЛЯ ТУРИСТИЧНИХ 
КОМПАНІЙ – НОВІ ПРАВИЛА 
Міністерство інфраструктури та Мі-
ністерство економічного розвитку і 
торгівлі працюють над правилами для 
туроператорів, щоб посилити їхню від-
повідальність перед клієнтами. Нові 
правила будуть передбачати страховий 
фонд.

ДЛЯ ЗНИКЛИХ ОСІБ – СТАТУС 
Парламент схвалив законопроект про 
правовий статус осіб, зниклих безвісти. 
Крім статусу «безвісно відсутньої осо-
би», який є у Цивільному кодексі, зако-
нодавство міститиме поняття «особа, 
яка зникла безвісти». Йдеться про тих, 
хто зник у зв’язку з військовими діями 
на сході.
МАСЛО МАСОВО 
ПІДРОБЛЯЮТЬ
Низка маслозаводів виробляє масло, 
в якому нема ні краплі молока, а лише 
емульгатори та трансжири. Собівартість 
підробленої пачки масла – 5 грн. Оптова 
ціна – 15 грн.

ЗА «ЕКОВИВІСКИ» – ШТРАФ  
Верховна Рада ухвалила законопроект, 
що впроваджує контроль за викорис-
танням виробниками таких маркувань 
як «еко-», «біо-» та «органік-» і вводить 
штрафи за порушення вимог до вироб-
ництва органічної продукції.
БЮДЖЕТНИКІВ У ВИШАХ 
ПОМЕНШАЄ 
Уряд скоротив обсяги держзамовлення 
на підготовку фахівців-спеціалістів у за-
кладах вищої освіти майже на 10%. За-
мовлення на аспірантів та докторантів 
збільшено.

українська хронікаПОЛІЦЕЙСЬКІ СТАНЦІЇ – ДЛЯ ЛЮДЕЙПОЛІЦЕЙСЬКІ СТАНЦІЇ – ДЛЯ ЛЮДЕЙслужити і захищати

холоне кров

вирок

КУЛЯ В ГОЛОВУ – КУЛЯ В ГОЛОВУ – 
ЧЕРЕЗ КОХАНУЧЕРЕЗ КОХАНУ

ЗА ЖОРСТОКІСТЬ – ЗА ЖОРСТОКІСТЬ – 
ДО В’ЯЗНИЦІДО В’ЯЗНИЦІ

розплата ЗА ХАБАР – ЗА ХАБАР – 
ЧИМАЛИЙ ЧИМАЛИЙ 
ШТРАФШТРАФ

Луцьк

Нещодавно в 
обласному 
центрі розпочали 

роботу перші в місті 
поліцейські станції. Вони 
обслуговуватимуть 
жителів двох мікрорайонів.

Поліцейські станції відкрили 
на вулиці Федорова, 11 та про-
спекті Волі, 33а, інформує прес-
служба волинської поліції. 

Введення в дію таких стан-
цій дозволить правоохоронцям 
оперативніше реагувати на пові-
домлення лучан про правопору-
шення, ефективніше здійснювати 
відповідну профілактичну робо-

ту, спрямовану на запобігання 
злочинності. Станції стануть сво-
єрідними центрами консолідації 
зусиль поліції та громади в забез-
печенні правопорядку.

Нагадаємо, поліцейські стан-
ції віднедавна працюють у місті 
Берестечку Горохівського району, 
в селі Боратин Луцького району 
та селищі Цумань Ківерцівського 
району. У квітні розпочали ро-
боту станції в селі Смідин Старо-
вижівського району та селищі 
Заболоття Ратнівського району. 
З червня поліцейські станції пра-
цюють у селі Сошично Камінь-
Каширського району та селі Вели-
ка Глуша Любешівського району.

Цьогоріч планують ввести 
в дію 38 поліцейських станцій

vl.npu.gov.ua

glavcom
.ua Луцьк

У ніч на 14 липня 30-річний нетверезий 
чоловік вистрелив собі в голову з 
револьвера й загинув на місці.

Причиною самогубства близькі на-
зивають сварку з коханою дівчиною, пе-
редає «Волинь 24». Мовляв, нещодавно 
саме через неї він розлучився з дружи-
ною. Однак кохана його кинула.

Після сварки чоловік зателефонував 
подрузі, аби зустрітися й поговорити. Під 
час розмови дістав зброю й застрелився 
перед очима в товаришки. 

За словами близьких, раніше чоловік 
уже намагався вкоротити собі віку – різав 
вени.

Ратнівський район

У селі Жиричі чоловік до смерті побив 
палицею співмешканку. Його на вісім 
років запроторили за ґрати.

Як ідеться у вироку Ратнівського рай-
суду, інцидент трапився наприкінці січня. 
Обвинувачений перебував у стані алко-
гольного сп’яніння. Під час сварки зі спів-
мешканкою через її надмірну пристрасть 
до спиртного взявся гамселити жінку. 
Зрештою численні травми спричинили 
смерть потерпілої.

на випередження

ДИКИХ КАБАНІВ ВІДСТРІЛЮЮТЬДИКИХ КАБАНІВ ВІДСТРІЛЮЮТЬ
Любомльський район

Через загрозу африканської чуми 
в області за час неблагополуччя в 
зоні епізоотичного осередку, а це 
Любомльський район, відстріляли та 
знайшли мертвими 14 диких кабанів.

Як повідомляє ГУ Держпродспоживслуж-
би в області, трупи відстріляних диких кабанів 
та тварин, що загинули, знищено з дотриман-
ням усіх вимог. Проведено дезінфекцію місць 
захоронення. У заходах брали участь спеціа-
лісти ветеринарної медицини, які здійс нюють 
ветеринарно-санітарну експертизу та відбір 
біоматеріалу.

Депопуляцію диких кабанів наразі про-

водять у Любомльському, Любешівському та 
Маневицькому районах. Усього відстріляно 
27 особин.

Серед домашніх свиней 
хворих не виявлено

Камінь-Каширський

Оперуповноваженого сектору 
кримінальної поліції Камінь-Каширського 
відділу поліції, якого затримали на хабарі, 
звільнили й присудили чималий штраф.

Як повідомили в обласній прокуратурі, у 
травні правоохоронця викрили на отриман-
ні 10 тис. грн хабара від громадянина за не-
вжиття заходів щодо виявлення та розкриття 
інформації про його протиправну діяльність, 
а саме – сприяння особам у проходженні 
військово-лікарської комісії. 

Зрештою суд присудив хабарнику понад 
25 тис. грн штрафу. Крім того, його позбавили 
права обіймати посади в правоохоронних ор-
ганах строком на один рік.

unian.ua
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питання руба ПОЛЬЩА ЧЕКАЄ 
ВІД УКРАЇНИ 
ДЕГЕРОЇЗАЦІЇ УПА

ЛУКАШЕНКО ПРИ 
ВЛАДІ… УЖЕ 24 РОКИ
24 роки тому в липні Олександра 
Лукашенка вперше було обрано 
президентом Білорусі. Потім його 
переобирали ще чотири рази. 

Кожні вибори супроводжувалися 
протестами громадян і сумнівами в ле-
гітимності з боку міжнародних спостері-
гачів, передає WAS.

Проте Лукашенко залишається єди-
ним президентом в історії країни, обій-
має посаду довше за інших голів держав 
Європи, крім монархів. А на останніх 
виборах показав рекордний результат: 
1994 – 80,1%, 2001 – 75,65%, 2006 – 83%, 
2010 – 79,65%, 2015 – 83,49%.

Припускають, що Лукашенко хотів 
би передати владу молодшому синові 
Миколці, якому нині 13. Микола Олек-
сандрович досягне необхідного, згідно 
з білоруським законодавством, віку і 
зможе стати кандидатом в президен-
ти 2039 року. Олександру Григоровичу 
буде тоді 85 років.

НАТО: РОСІЯ МАЄ 
ВИВЕСТИ ВІЙСЬКА 
З УКРАЇНИ
Генеральний секретар НАТО Єнс 
Столтенберг закликав Росію 
вивести війська з України. 

На цьому він наголосив на брифінгу 
з Президентом України Петром Поро-
шенком під час нещодавнього саміту 
НАТО у Брюсселі, передає Gazeta.ua.

«НАТО твердо підтримує суверені-
тет і територіальну цілісність України. 
Ми жорстко засуджуємо незаконне за-
хоплення Росією Криму. У східній час-
тині України ситуація залишається сер-
йозною. Щодня тривають порушення 
перемир’я і людських прав. Мінські уго-
ди залишаються дороговказом до миру. 
Тому всі сторони мають виконувати свої 
зобов’язання. І Росія несе особливу від-
повідальність. Вона має вивести свої вій-
ська та  припинити підтримку бойовиків 
в Україні», – наголосив Столтенберг.

 

«НАФТОГАЗ» 
ПОЗИВАЄТЬСЯ ПРОТИ 
«ГАЗПРОМУ»
НАК «Нафтогаз України» подала 
до Стокгольмського арбітражу 
позов з вимогою переглянути 
тариф на транзит за контрактом з 
ПАТ «Газпром».

Контракт на транзит між «Нафтога-
зом» та «Газпромом» дозволяє сторонам 
вимагати перегляду тарифу, якщо на га-
зовому ринку Європи відбулися зміни, а 
також у разі, якщо тариф не відповідає 
європейському рівню.

«Газпром» обрав на переговорах 
неконструктивну позицію, змусивши 
«Нафтогаз» звернутися до арбітражу, як 
передбачено контрактом. «Нафтогаз» 
вимагає перегляду тарифу з березня 
2018 року і попередньо оцінює вимоги у 
$11,58 млрд без урахування відсотків», – 
зазначили в компанії.

У лютому Стокгольмський арбітраж 
присудив виплату «Газпромом» «Нафто-
газу» штраф в розмірі $4,7 млрд.

диктатура

позиція

довга пісня

sputnik.by
vgolos.com
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  Борис ХВИЦЬ

Президент Польщі 
Анджей Дуда 
очікує від України 

кроків щодо дегероїзації 
Української повстанської 
армії. 

Про це він заявив після самі-
ту НАТО в Брюсселі, під час якого 
зустрівся з Президентом України 
Петром Порошенком, повідом-
ляє Wpolityce.

«Ми з Порошенком доскона-
ло знаємо, які питання є склад-
ними. Я сказав йому, щоб не мав 
до нас претензій, тому що наш 
парламент ухвалив норми, які 
я оскаржив у Конституційному 
суді, адже вони неточні», – зазна-
чив Дуда, маючи на увазі так зва-
ний антибандерівський закон.

Він також наголосив: саме 
Україна ухвалила норми, що пе-
редбачають прославляння УПА.

«Вони досі не змінені, незва-
жаючи на моє прохання. Я сказав 
Порошенку, що слід розглядати 
це в однакових категоріях», – ска-
зав він.

Натомість голова Українсько-
го інституту національної пам’яті 
Володимир В’ятрович каже, що 
таку вимогу можуть висувати 
лише ті, хто не хоче української 
незалежності в майбутньому.

«Годі відмовитися від пам’яті 
про тих, хто боровся за свободу 
в минулому. Для українців Армія 
Крайова – структура, яка чинила 
злочини проти наших предків, – 
каже В’ятрович. – Але українці не 
вимагають від поляків відмови-
тися від вшановування її вояків 
як борців за свободу».

До слова, нещодавно науков-
ці та краєзнавці з Волинської, 
Рівненської, Львівської та Терно-
пільської областей зібралися в 

Луцьку й ухвалили резолюцію, у 
якій ідеться, що українська влада 
має виявляти жорсткішу позицію, 
відстоюючи національні інтере-
си, та запровадити національну 
програму збереження історичної 
пам’яті. 

«На Україну намагаються 
покласти відповідальність за 
дії польської Армії Крайової та 

інших збройних формувань на 
території Волині, що призве-
ли до величезних жертв серед 
мирного населення, – йдеться у 
резолюції. – Польський прези-
дент дозволив собі спекулювати 
на жертвах минулого та висував 
нові звинувачення проти україн-
ців. Така поведінка є неприпусти-
мою та вимагає жорсткої реакції 

з боку української влади».
На думку науковців, в Укра-

їні слід законодавчо закріпити 
кримінальну відповідальність 
за публічне заперечення зло-
чинів польських окупантів на 
території України. Адже лише 
тверда позиція української вла-
ди гарантує захист національних 
інтересів.

glavcom
.ua

На саміті НАТО Порошенко зустрівся з Дудою 

говорили-балакали ПОБАЧЕННЯ 
ПРЕЗИДЕНТІВ

tsn.ua

16 липня в столиці 
Фінляндії Гельсінкі 
відбулася зустріч 
президентів США і Росії 
Дональда Трампа та 
Володимира Путіна.

Зустріч було проведено у дві 
фази: в закритому режимі віч-на-
віч, коли компанію двом лідерам 
складали тільки перекладачі, і в 
розширеному форматі за участі 
глав зовнішньополітичних ві-
домств.

Російський президент за-
явив, що сьогодні Росія та США 
зіштовхуються з новими викли-
ками, маючи на увазі криміна-
літет, екологічні й економічні 
проблеми та регіональні кризи. 
Путін додав, що хоче перевести 
контакти спецслужб на системну 
основу, та повідомив, що росія-
ни передали американцям «за-
писку» з конкретними заходами 
щодо роззброєння.

Щодо регіональних конфлік-
тів Путін визнав: їхні з Трампом  
позиції не збігаються. Він вважає, 
що в Сирії США і РФ мають працю-
вати над поверненням біженців 
до домівок. Також Путін заявив, 
що Трамп наполіг на розведенні 
ізраїльських та сирійських військ 
в районі Голанських висот. «Це 
дозволить повернути спокій на 
Голани, відновити режим при-
пинення вогню між Сирією та Із-
раїлем, надійно забезпечити без-
пеку держави Ізраїль», – заявив 
Путін. 

Президент РФ відзначив роль 
Трампа в нормалізації ситуації з 
ядерною програмою КНДР та до-

дав, що позиції Росії і США відріз-
няються щодо ядерної програми 
Ірану.

Не оминув увагою Путін і 
Україну, наголосивши на важли-
вості добросовісного втілення 
Мінських угод та заявивши, що 
Вашингтон має тиснути на Київ 
щодо врегулювання військового 
конфлікту на сході України.

Також очільник Кремля про-
коментував закиди щодо втру-
чання Росії в американські вибо-
ри. «Російська держава ніколи не 
втручалася й не збирається втру-
чатися в американські внутрішні 
справи, зокрема у виборчий про-
цес», – сказав Путін.

Своєю чергою, Дональд 
Трамп заявив, що наразі відноси-
ни між державами на найнижчій 
точці розвитку, але це нібито змі-

нилося чотири години тому. Пре-
зидент США додав, що конструк-
тивний діалог відкриває шлях 
для миру та справедливості. 
Трамп готовий іти на політичний 
ризик, щоб ставити в пріорітет 
національні інтереси.

Президент США озвучив 
переконання, що Путін хоче по-
класти край ядерній програмі 
КНДР, та підтвердив, що Росія 
і США можуть відкрити канал 
зв’язку для спецслужб.

Примітно, що під час вступ-
ного слова президент США жод-
ного разу не згадав про Україну. 
Натомість Трамп заявив, що США 
і Росія будуть конкурувати, що є 
позитивною оцінкою.

Також під час зустрічі Путін за-
пропонував Трампу впливати на 
регуляцію енергетичного ринку 

світу. Адже Росія не зацікавлена у 
падінні та зростанні цін на нафту. 
Запевнив Путін свого американ-
ського колегу й у готовності збе-
регти транзит газу через Укра-
їну після реалізації «Північного 
потоку-2» і продовжити контракт 
після 2019 року в разі врегулю-
вання спору у Стокгольмському 
арбітражному суді.

На запитання американських 
журналістів про втручання Росії в 
перебіг виборів у США Трамп за-
явив, що його команда справед-
ливо виграла кампанію, мовляв, 
жодної змови не було. Путін у 
відповідь на це попросив надати 
докази такого втручання. Водно-
час він визнав, що хотів перемо-
ги Трампа, оскільки той виголо-
шував заяви про нормалізацію 
відносин з Росією. Натомість, за 
словами Путіна, є докази, що пра-
цівники спецслужб США допома-
гали штабу Хілларі Клінтон.

Говорячи про сирійську 
ситуа цію, Трамп зазначив, що 
військові США та РФ працюють 
краще за політиків. Путін, своєю 
чергою, закликав розширити 
гуманітарну операцію, щоб по-
вернути з Йорданії, Туреччини та 
Лівану сотні тисяч біженців, що 
зменшить тиск на ці держави.

Окрім того, Трамп наголосив 
Путіну на незаконності анек-
сії Криму. «Позиція президента 
Трампа щодо Криму відома, він 
її дотримується, говорить про 
незаконність приєднання Криму 
до Російської Федерації. У нас 
інша точка зору, ми вважаємо, 
що провели референдум у суво-
рій відповідності з міжнародним 
правом та уставом ООН. Для нас 
це питання закрите», – заявив 
Путін.

svoboda.org

Зустріччю, що тривала дві години, 
президенти лишилися задоволеними

ТРАМП З ПУТІНИМ ЗУСТРІЛИСЯ У ФІНЛЯНДІЇ
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ПЕРЕМОГТИ СМОРІД НА ВОЛИНІ 
ВИКОНАНО ВСІ 
МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ 
Фінансисти області 
стверджують, що за підсумком 
першого півріччя усі місцеві 
бюджети виконано, а найкращі 
темпи розвитку показують ОТГ.

«У бюджети області надійшло близь-
ко 2 млрд грн. 299 місцевих бюджетів 
Волині виконано, обласний – на 107%. 
Найкращі показники в ОТГ, які геогра-
фічно розміщені біля міст або мають під-
приємства, що наповнюють їхні бюдже-
ти», – розповів директор департаменту 
фінансів облдержадміністрації Ігор Ни-
китюк.

Однак в області є проблеми з недофі-
нансуванням за освітньою субвенцією.

«У деяких регіонах – помісячна неза-
безпеченість. Втім є 1 млн залишків ме-
дичної субвенції та 209 млн освітньої. У 
тих регіонах, де не вистачає, за рахунок 
цих коштів коригуємо нестачу», – каже 
Ігор Никитюк.

«ЯГІДНЕ ПОЛЮВАННЯ» 
НАПОВНЮЄ БЮДЖЕТ 
Заготівельники ягід та грибів 
за півріччя сплатили 1,4 млн грн 
податків, а це удвічі більше, ніж 
торік.

За словами начальника ГУ ДФС в 
області Світлани Савчук, аби заготівель-
ники не уникали сплати податків, прово-
дять рейди. Уже здійснили 20 перевірок.

«Торік було лише 789 тис. грн надхо-
джень, цьогоріч сума значно збільшила-
ся, – констатує посадовиця. – Проводи-
мо перевірки й налаштовуємо людей на 
відкриту роботу».

Чиновники переконані: що більше 
перевірок, то більше надходжень у бю-
джет.

ВОЛИНЯНИ БОРГУЮТЬ 
ЗА ГАЗ ПОНАД 290 МЛН
Із початку року заборгованість 
жителів Волині за спожитий 
природний газ зросла майже 
на 55 млн грн і сягнула понад 
290 млн грн.

Як повідомили в прес-службі «Во-
линьгаззбуту», нині в області відключе-
ними від газопостачання залишаються 
близько 8,5 тисячі домоволодінь. Якщо 
після відключення споживач не роз-
раховується за спожитий газ, подають 
позов до суду. В окремих випадках про-
водять примусове стягнення заборгова-
ності.

На Волині субсидію на оплату за спо-
житий газ отримують майже 159 тисяч 
родин. Це 65% загальної кількості домо-
володінь регіону. 

фінансування

рейди

комуналка

На найбільших 
каналізаційно-
насосних 

станціях Луцька 
використовуватимуть 
новий препарат, 
який за кілька годин 
знешкоджуватиме 
неприємний запах 
стічних вод.

Про це йшлося 17 липня під 
час прес-конференції з обгово-
рення причин виникнення не-
приємного запаху в місті та по-
дальших дій щодо його ліквідації.

Радник міського голови Ігор 
Поліщук нагадав, що проблема 
неприємного запаху в Луцьку не 
нова, з’явилася вона кілька років 
тому.

«Минулоріч проблема особ-
ливо загострилася, адже запра-
цював завод «БІО ПЕК», який зли-
вав відходи на поля фільтрації. 
Міська рада побудувала каналі-
зацію на Вересневому і проблему 
було усунуто», – повідомив Ігор 
Поліщук.

Серед актуальних причин 
смороду він назвав підключення 
зливової каналізації багатоквар-
тирних будинків до загально-
міської побутової. Зокрема, такий 
випадок виявили на вулиці Арце-

у лова, проспекті Грушевського 
та вулиці Гулака-Артемовського. 
Зі слів Ігоря Поліщука, працює 
спеціальна комісія, яка протягом 
місяця перевірятиме все місто 
на предмет таких підключень. А 
забудовник, який працює у згада-
ному районі, погодився власним 
кош том встановити гідрозатвори. 

«Зливова каналізація підклю-
чена до загальноміської побуто-
вої, тому під час перепаду тиску 
цей запах через відкриті решітки 
зливової каналізації піднімається 
і поширюється містом», – пояс-
нює радник міського голови.

Окрім того, серед причин 
смороду є злив відходів з при-
ватних будинків поблизу річки 
Сапалаївка, робота ТОВ «БІО ПЕК» 
та злив мелясної барди на поля 
фільтрації.

«Ці скарги нещодавно по-
новилися. Керівництво заводу 
стверджує, що ця барда – ледь не 
свята вода», – констатує Поліщук 
та додає, що причинами сморо-
ду є і підключення до фекальних 
каналізацій, самовільні зливи. 
Зокрема, минулоріч неодноразо-
во ловили автомобілі, водії яких 
самовільно відкривали решітки 
зливової каналізації та зливали 
відходи. Ще однією причиною 
смороду є застарілість каналіза-
ційної мережі.

Перший заступник міського 
голови Григорій Недопад додав, 
що також є проблема з приватни-
ми підприємствами, які грішать 
зливами відходів. Тому свідомих 
лучан просять фіксувати такі ви-
падки й повідомляти мерію. 

Нині для розв’язання проб-

У Рожищенському районі виявили 
небезпечну хворобу столових 

буряків – церкоспороз. Хвороба 
активізувалася через чергування 
сухої спекотної та помірно теплої 
вологої погоди.

Сприятливі умови для поширення церкос-
порозу створюються за температури повіт ря 
20-22°C і вологості понад 65%, повідомляє Го-
ловне управління Держпродспоживслужби у 
Волинській області.

На листках з’являються округлі світло-
бурі з червоно-бурою облямівкою плями, що 
мають 2-3 мм в діаметрі. Іноді на них утворю-
ється сіруватий наліт. Уражені листки жовті-
ють та відмирають.

Захворювання призводить до нагрома-
дження в коренях «шкідливого азоту», який 
під час цукроваріння збільшує вихід патоки і 
зменшує кількість цукру. 

Щоб не допустити масового ураження 
рослин церкоспорозом, спеціалісти радять 

За рік майже всі основні продукти суттєво 
подорожчали.

У червні зросли ціни на м’ясо птиці, мака-
ронні вироби, безалкогольні напої, сало, хліб, 
кисломолочну продукцію, рибу та продукти з 
риби, цукор на 2,8-0,3%, повідомляє Головне 
управління статистики у Волинській області.

Тютюнові вироби подорожчали на 2,3%, 
алкогольні напої – на 0,5%.

Підвищення цін на транспорт загалом на 

КУКУРУДЗУ Й БУРЯКИ АТАКУЮТЬ 
ХВОРОБИ ТА ШКІДНИКИ 

М-45 ЗП, ДК РАКУРС КС, ДОТ КЕ, Емінентт ЕВ, 
Замір ЕВ, Імпакт К КС, Імпакт 25 SC, Імпакт 500 
КС, Колфуго Супер, Медісон 263 КС, Медян 
Екстра 350, Нандо 500 КС, Парацельс КС, Рекс 
Дуо КС, Скальпель 250, Супрім ЕВ 0, Сфера 
Макс 535 SC, Террасил 250, Тіназол, Топсін-М 
500 КС, Фалькон 460 ЕС КЕ, Фитал РК, Флуафол 
КС, Форсаж 500, Фулгор 250 КС, Церкоштеф, 
Штефазол КС, Штефстробін.

Спеціалісти наголошують: під час роботи з 
пестицидами слід суворо дотримуватися пра-
вил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних 
вимог. Не менш як за дві доби про час та місце 
проведення обробітку треба обов’язково по-
передити голів сільських, селищних рад та ОТГ.

До слова, у Володимир-Волинському 
районі шкідники можуть знищити посіви ку-
курудзи. Рослину атакує стебловий метелик. 
Через це вона вилягає, а качани гниють та 
пліснявіють. 

glavcom
.ua

radiotrek.rv.ua

У мерії знайшли спосіб усунути 
неприємний запах в місті

golos.te.ua

лем смороду створено комісію з 
дослідження та підключення ка-
налізацій багатоквартирних бу-
динків до фекальних каналізацій.

Окрім того, як наголосив го-
ловний інженер «Луцькводока-
налу» Сергій Строк, наразі в місті 
розробляють нові правила зби-
рання стічних вод.

«Тривалий час не могли ухва-
лити пілотний екземпляр цих 
правил, лише на початку року 
документ із загальноукраїнськи-
ми правилами прийшов до нас. 
На їх основі розробляють місце-
ві правила, вони передбачають 
жорсткі санкції до суб’єктів гос-
подарювання, які перевищують 
норми зливання. Правила не мо-
жуть бути жорсткіші, ніж загаль-
нодержавні. За стоки, які скидає 
перевізник, відповідає сам пере-
візник, а не підприємство», – по-
яснив Сергій Строк.

Уже невдовзі ці правила 
планують подати на громадське 
обговорення, аби навесні вони 
вступили в дію.

ТОВ «Волиньхімконтроль» 
провело дослідження й підібра-
ло препарат для боротьби з не-
стерпним запахом. Почнуть ви-
пробовувати його уже невдовзі, 
на початках препарат надавати-
муть підприємствам безплатно. У 
разі позитивного результату буде 
укладено договір на постачання 
засобу.

проводити систематичні обстеження посівів 
буряків.

Якщо на рослинах з’явилися плями, слід 
застосовувати такі препарати: Абакус мк. е., 
Аканто плюс 28, Альто-Супер 330 ЕС, Альфа-
Стандарт, Амістар Екстра 280, Аякс КС, Деза-
рал КС, Дерозал 500 SC, Джерело КС, Дітан 

Волинські митники перевиконали 
поставлені перед ними плани більш як 
на 400 млн грн. Половина цієї суми мала 
надійти на будівництво доріг. Але область 
недоотримала понад 100 млн грн через 
невиконання загального плану на митни-
цях України.

«За перше півріччя митниця перера-
хувала в держбюджет 4,4 млрд грн. Ми 
перевиконали нинішні плани на 107%, 
тому на дороги області мали спрямувати 
206 млн грн. Надійшло лише 74,3 млн», – 
каже т. в. о. начальника Волинської мит-
ниці Державної фіскальної служби Тетяна 
Кравець.

Начальник Головного управління Дер-
жавної казначейської служби в області 
Михайло-Мирослав Леміщак стверджує, 
що кошти, які заборгували, таки надійдуть.

«Перерахунок буде. Так, область отри-
має ще 118 млн компенсації, але вже в 
другому півріччі», – наголосив він.

У Волинській облдержадміністрації запра-
цювала гаряча лінія, на яку можна зателефо-
нувати й поскаржитися на недобросовісного 
бізнесмена.

«У такий спосіб матимемо рейтинг бізнес-
менів, якими критично незадоволені волиня-
ни, а також зможемо вплинути на їхню робо-
ту», – певен голова ОДА Олександр Савченко.

Волинян просять заявляти телефоном про 

незаконне володіння земельними ділянками, 
незаконну торгівлю підакцизними товарами, 
а також про несанкціоновану роботу точок 
грального бізнесу.

На гарячу лінію можна зателефонувати за 
номером (0332) 778 275. Вона працює у будні 
з 8:00 до 17:15. Поскаржитися можна й елек-
тронною адресою: zmi@voladm.gov.ua. 

Під час обробки рослин 
слід бути обережними

garden.ua

ОБЛАСТЬ 
НЕДООТРИМАЛА 
ПОНАД 100 
МІЛЬЙОНІВ

НА БІЗНЕСМЕНІВ МОЖНА ПОСКАРЖИТИСЯ

ПРОДУКТИ 
ДОРОЖЧАЮТЬ

1,5% зумовлене подорожчанням проїзду в 
залізничному пасажирському транспорті на 
11,2%, автодорожньому – на 3,7%. 

Крім того, ціни на автомобілі зросли на 
0,9%, паливо та мастила – на 0,5%. 

Збільшення вартості послуг освіти на 1,5% 
пов’язують з підвищенням плати за перебу-
вання дітей у дошкільних закладах на 6,1%.

lubov-plus.org.ua



www.volynnews.com
Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й

СОЦІУМ6 www.volynnews.com№ 28 (127)  19 липня 2018 року

Життя багатше, якщо не збільшувати його швидкість. Махатма Ганді

  Марина ШЕВЧЕНКО
vesti-ukr.com

право на землю міграція

МАФИ ТА 
РЕКЛАМНІ 
КОНСТРУКЦІЇ 
НА ТРОТУАРАХ 
ЗАБОРОНИЛИ

Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва 

та житлово-комунального 
господарства оновило державні 
будівельні норми. Відтепер 
є норма щодо недопущення 
встановлення тимчасових 
споруд, рекламних та інших 
конструкцій на пішохідних зонах 
тротуарів під час будівництва, 
реконструкції чи капітального 
ремонту вулиць і доріг.

«Пішохідні зони призначені лише 
для пішоходів, для їхньої зручності 
та комфорту в пересуванні, – каже 
заступник міністра регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства Лев 
Парцхаладзе. – Тому логічно, що на 
цих шляхах не потрібно встановлю-
вати рекламні конструкції, кіоски чи 
розміщувати люки та дощоприймачі, 
адже це заважає безперешкодному 
руху тротуарами та навіть може нести 
небезпеку для пішоходів».  

На пішохідних зонах тротуару те-
пер не допускатимуть встановлення 
дорожньої огорожі та опор, рекламних 
конструкцій, тимчасових споруд (торго-
вих кіосків, павільйонів, лотків, палаток 
тощо), приямків від люків та дощопри-
ймачів, сходів і ґанків будинків тощо. 

ПО НАЙБІЛЬШІ 
ЗАРПЛАТИ – 
ДО НІМЕЧЧИНИ

Найбільше вакансій для 
українців пропонують 

роботодавці з Польщі, Чехії, 
Німеччини, Ізраїлю, Словаччини 
та Литви. 

Найбільший попит – на робітничі 
спеціальності. В середньому таким спе-
ціалістам пропонують зарплату близько 
$2 тис., йдеться в дослідженні порталу 
OLX.

Польща є лідером із працевлаш-
тування українців. Найвищі зарпла-
ти пропонують оббивальникам меб-
лів – 56,5 тис. грн. Середня зарплата 
водія – 48,8 тис., муляра – 39,5 тис., ма-
ляра – 37,5 тис., монтера – 37 тис. грн.

Чехія – на другому місці за кількіс-
тю пропозицій роботи за кордоном для 
українців. Чеські зарплати практично 
ідентичні з польськими. Зокрема, об-
бивальник меблів, водій тут отриму-
ють 56 тис. грн. Будівельникам платять 
у середньому 45 тис., бетонувальни-
кам – 42 тис., працівникам на фабри-
ках – 36,7 тис. грн.

У Німеччині заробітчанам щороку 
пропонують понад 1200 вакансій. Зар-
плати можуть доходити до $3 тис. Але й 
витрати на проживання в цій країні вищі. 
Зварювальникам пропонують зарплату 
в 75 тис. грн, різноробочим – 66 тис., 
малярам – 44 тис., няням – 29 тис. На за-
водах у середньому отримують близько 
35 тис. грн.

заробітки

благоустрій демографія БЕЗ ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ: 
ЕКОНОМІЯ ЧИ 
МАНІПУЛЯЦІЯ?

ПОНАД ТИСЯЧА 
ОРГАНІЗАЦІЙ – 
ЗА СКАСУВАННЯ 
МОРАТОРІЮ 

В УКРАЇНІ МОЖЕ 
ЗБІЛЬШИТИСЯ 
КІЛЬКІСТЬ 
НЕЛЕГАЛІВ 

Уряд обіцяє провести 
перепис населення 
у 2020 році. Його не 

проводили в Україні уже 
17 років. Незважаючи 
на рекомендації ООН, 
в яких чітко прописані 
вимоги проводити 
перепис не менш як 
раз на 10 років, уряди, 
що змінюються, не 
поспішають це робити. 
Перепис переносили 
з 2012 на 2014 рік, а в 
2016-му знову відклали.

За словами директора Інсти-
туту демографії НАНУ Елли Ліба-
нової, в минулому десятирічному 
циклі перепис пропустили тільки 
Україна і Судан.

«Нині для перепису потрібно 
виділяти гроші, – каже Лібанова. 
– А їх поки не виділяють. Якщо 
перепис у 2020 році відбудеть-
ся, то перші дані ми отримаємо, 
можливо, до кінця року, а мож-
ливо, навіть у 2021 році. Гадаю, 
це злочин – ще чотири-п’ять ро-
ків жити без демографічної ста-
тистики».

Демографічні дані дуже важ-
ливі для будь-якого економічно-
го планування. Що більше в них 
похибок, то більше можливос-
тей для того, щоб, маніпулюючи 
цифрами, підміняти економічні 
макропоказники й результати 
політичних битв.

ВИБОРЦІВ НЕ ЗЛІЧИТИ
Соціологи солідарні в думці, 

що без перепису населення по-
літики мають можливість спе-
кулювати на виборах. У Комітеті 
виборців України заспокоюють: і 
без перепису можна скласти ви-
борчі списки.

«З держреєстру виборців за 
останні роки практично зникли 
мертві душі. Перепис населення 
не впливає на вибори», – ствер-

джує представник КВУ Віталій 
Тесленко.

Однак соціолог Сергій Литви-
нов впевнений: у КВУ лукавлять. 

«Перепис населення – основ-
ний інструмент довгостроково-
го планування розвитку країни. 
Але ми бачимо спробу відтягну-
ти проведення цього найважли-
вішого заходу. Нас чекають ви-
бори. Ясно, що списки виборців 
і реальна кількість виборців та 
мертвих душ – це велика різни-
ця. Працював на виборах і добре 
знаю, якої якості списки пода-
ють. Крім того, є внутрішньо пе-
реміщені особи, які також мають 
можливість брати участь у ви-
борчому процесі. Держкомстат 
досі нам не може назвати точну 
цифру цих громадян з ОРДЛО і 
Криму».

За словами експерта, жити без 
перепису вигідно представникам 
територіальних виборчкомів і 

ЦВК, оскільки вони маніпулюють 
даними про загальну кількість 
виборців, явку та іншими факто-
рами, що впливають у підсумку 
на результати голосування. А та-
кож представникам політичних 
партій, які на підготовчому етапі 
можуть «жонглювати» даними 
про кількість зібраних підписів, 
підтасовувати дані соцопитувань 
і подавати в ЦВК некоректні відо-
мості про рівень підтримки на-
селення.

ПРАЦЮЄМО ЗА ТРЬОХ
Крім того, без перепису 

Україна просто не може ефек-
тивно розвивати економіку. 
Адже, не маючи точних даних 
про праце здатне населення, годі 
спланувати рівень фіскального 
навантаження на кожного гро-
мадянина. Лисенко впевнений: 
реальна кількість населення 
України, з огляду на тимчасову 

втрату окупованих територій, 
наближається до 35 мільйонів. З 
них працездатного населення – 
близько 12 мільйонів. «Таким чи-
ном, кожен українець, який пра-
цює, годує себе і ще двох людей. 
Це дуже велике навантаження», – 
заявляє експерт.

Крім того, до бюджету вно-
сять липові показники розра-
хунків на всі сфери життя, взяті 
зі стелі.

«Грошей у бюджет заклада-
ють більше, ніж потрібно, витра-
чають менше. Утворюється дель-
та, яка розходиться в результаті 
по кишенях. Це дає можливість 
маніпулювати цифрами з метою 
збагачення тих, хто розробляє 
бюджет і реалізовує його», – 
упевнений Лисенко.

РІЧ НЕ У ФІНАНСУВАННІ
Думку Лисенка розділяє й по-

літолог Руслан Бортнік. За його 
словами, причини відтермінуван-
ня проведення перепису точно 
не лежать у фінансовій площині. 
Адже навіть сума в один мільярд 
гривень – це невелике наванта-
ження для країни.

«Коболєв від «Нафтогазу» 
премію отримав майже таку ж, – 
жартує експерт, натякаючи на по-
сильність фінансування перепи-
су навіть без донорських грошей 
від західних партнерів. – Нині 
будь-яке соцопитування має ве-
личезну похибку, адже базується 
на вибірці, вибірка – на статис-
тиці, а остання статистика в нас 
за 2001 рік. За відсутності пере-
пису можна маніпулювати чим 
завгодно – від реєстру виборців 
до явки. Незнання статистики ви-
гідне, адже дозволяє просувати 
будь-яку політику: і етнонаціо-
нальну, і зовнішню, й економічну. 
Але наскільки ця політика буде 
оптимальною, якщо уряд спира-
ється тільки на дані Держстату, 
що має величезну похибку, – ве-
лике питання».

Без перепису населення політики 
спекулюють на виборах

todaynew
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До громадської 
коаліції 

за скасування 
мораторію на 
землю вже увійшли 
24 організації, 
які об’єднують 
понад тисячу 
сільськогоспо-
дарських виробників, 
підприємств, 
організацій, банків, 
асоціацій.

Серед нових підпи-
сантів Меморандуму про 
створення Коаліції – Укра-
їнська аграрна конфеде-
рація, Харківська право-
захисна група, Асоціація 
«Професійний уряд», ін-
вестиційна компанія 
Capital Times, пише «Еко-
номічна правда».

Меморандум, голов-
ною вимогою якого є 
скасування мораторію на 
купівлю-продаж сільгосп-
земель до 1 січня 2019 
року, підписали представ-
ники і аграрних, і право-
захисних, громадських, 
фінансових організацій та 
об’єднань і аналітичних 
центрів. Як свідчать до-
слідження, вже близько 
40% громадян розуміють 
реальні наслідки мора-
торію.

Оскільки країни ЄС посилюють 
протидію незаконній міграції, 

відбудеться переорієнтування цих 
потоків на інші напрямки, в тому числі 
й до України. Про це заявив очільник 
Держприкордонслужби Петро 
Цигикал.

«Ми вже спостерігаємо збільшення кількос-
ті незаконних мігрантів на каналах легального 
в’їзду, – каже він. –  Це переважно вихідці з Аф-
рики та Близького Сходу. Потенційні незаконні 
мігранти, спираючись на підтримку діаспор, 
офіційно видані документи та інші умовно за-
конні шляхи, намагаються потрапити до Украї-
ни, аби потім тут залишитися або  ж незаконно 
перетнути кордон і потрапити до ЄС».

Петро Цигикал вважає, що Україні також 
слід посилити міграційне законодавство та 
ввести кримінальну відповідальність за неза-
конне перетинання державного кордону. 

Незаконні мігранти – переважно 
вихідці з Африки та Близького Сходу 

«За результатами до-
слідження GfK Ukraine, 
яке проводили в березні-
квітні 2018 року, 43% 
українців погоджуються, 
що через мораторій зем-
лю обробляють орен-
дарі, а не власники, які 
вирощують культури, що 
виснажують землю. 37% 
українців погоджуються, 
що після скасування мо-
раторію зростуть інвести-

ції у зберігання та оброб-
ку врожаю, що призведе 
до збільшення робочих 
місць на селі. А 39% по-
годжуються, що скасуван-
ня мораторію дозволить 
фермерам отримати кре-
дити на розвиток бізнесу 
під заставу землі», – каже 
заступник виконавчого 
директора Центру еконо-
мічної стратегії Дмитро 
Яблоновський.

43% українців переконані: через мораторій 
землю обробляють орендарі, які вирощують 
культури, що виснажують землю

um
oloda.kiev.ua

intv.ua

Польща є лідером з 
працевлаштування українців

zrfa.com
.ua
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Життєрадісність – це не тільки ознака здоров’я, але ще й найдієвіший засіб, що рятує від хвороб. 
Семюел Смайлс

  the-village.com.ua

дитяче харчування

будьмо здорові

СУП ЇСТИ НЕ ОБОВ’ЯЗКОВО

ВОЛИНЯНАМ – БЕЗПЛАТНІ 
ШТУЧНІ КЛАПАНИ СЕРЦЯ 

ВОЛИНСЬКИМ 
ЛІКАРНЯМ ДОПОМІГ 
СВІТОВИЙ БАНК

У кожну з лікарень області 
надійшли гематологічні 

аналізатори від Світового банку.
Гематологічний аналізатор – при-

лад, призначений для проведення 
кількісних досліджень клітин крові в 
клініко-діагностичних лабораторіях. 
Постачання лабораторного обладнання 
та витратних матеріалів для визначення 
гематологічних показників здійснило 
ТзОВ «Хімлаборреактив».

Наразі 19 аналізаторів гематоло-
гічних автоматичних Міпdrау ВС-30s 
завезли у Волинську обласну клінічну 
лікарню, Луцьку міську клінічну лікар-
ню, Волинський обласний госпіталь ве-
теранів війни та ще в 16 центральних 
міських і районних лікарень. До прила-
дів входять комплекти реактивів та кон-
трольних матеріалів.

Відповідно до договору, постачання 
відбуватимуться й надалі. Адже реак-
тиви мають термін придатності, тож їх 
підвозитимуть однаковими частинами в 
медзаклади ще п’ять разів з інтервалом 
у два місяці. Ці аналізи для волинян ро-
битимуть безплатно.

Вартість договору – понад $200 тис.

ДЕКЛАРАЦІЇ – 
БЕЗ ПРОБЛЕМ

Міністерство охорони 
здоров’я спростило порядок 

оформлення декларацій з 
лікарями. Лікар або реєстратор 
більше не зобов’язаний робити 
копії документів, які надав пацієнт.

Під час підписання декларації пацієнт 
має показати лише один із документів, 
що підтверджують особу, та ідентифіка-
ційний код. Якщо людина за релігійними 
переконаннями відмовилася отримува-
ти код, його не вимагатимуть.

Скорочено також перелік інформа-
ції, яку будуть вносити до декларації. 
Тепер усі дані вміщатимуться на одному 
аркуші. Вказувати місце прописки паці-
єнта не потрібно.

Продовжено до 1 січня 2020 року 
термін дії декларацій про вибір лікаря, 
які було підписано до 23 березня 2018 
року. До цього часу пацієнти можуть по-
дати нову декларацію про вибір лікаря. 
Декларації, які було укладено після 23 
березня 2018 року, не мають кінцевого 
терміну дії. Їх переукладати не потрібно.

Без договору з лікарем можна отри-
мати невідкладну медичну допомогу. 
Її зобов’язані надати безплатно в будь-
яких комунальних медустановах, але 
лише на підставі таких симптомів: рап-
тове підвищення температури з каш-
лем, нежитем, болем у горлі; головний 
біль, запаморочення, слабкість; біль у 
попереку, суглобах; підвищення арте-
ріального тиску; больовий синдром в 
онкологічних хворих; алкогольний, нар-
котичний синдроми.

КОРУ – БІЙ!

Міністерство охорони 
здоров’я ухвалило рішення 

безплатно вакцинувати проти 
кору дорослих, які належать до 
груп ризику.

Йдеться про медиків, учителів, 
представників силових структур (МВС, 
Міноборони, СБУ, Нацполіції, Нацгвар-
дії, Держслужби охорони, Дежприкор-
донслужби), студентів. Адже захворюва-
ність на кір серед дорослих зростає. 

медреформа

добра справа

важливо

Чи можна 
примушувати 
малюків їсти та що 

впливає на їхню харчову 
поведінку, розповідає 
дієтолог, авторка 
книги «Мій найкращий 
друг – шлунок. Їжа для 
розумних людей» і блогу 
про доказову дієтологію 
Олена Мотова.

– Чи може дитина бути 
голодною, але при цьому не 
їсти?

– Перший рік малюк активно 
росте, а потім ці процеси сповіль-
нюються, він їсть менше і може 
відмовлятися від їжі. Це лякає 
батьків, але боятися не варто: і 
дорослій людині іноді не хочеть-
ся їсти. Дитина може наминати 
обід за обидві щоки, а може за 
весь день з’їсти дві ложки на сні-
данок і чотири на вечерю (прав-
да, в цьому випадку найчастіше 
відбуваються перекуси, які мама 
просто не фіксує). У харчовому 
щоденнику зазвичай видно, що 
за тиждень дитина з’їдає все, що 
їй належить.

Якщо дитина здорова, актив-
на, має зріст і вагу в межах віко-
вих норм, немає підстав думати, 
що вона недоїдає. У більш склад-
них випадках потрібна консуль-
тація лікаря.

– Чи можна примушувати 
їсти?

– Не можна. Здорова дитина 
може сама визначити, чи хоче 
вона їсти, зважаючи на внутрішні 
сигнали голоду і насичення, пра-
вильніше до них прислухатися. 
Тоді нормальна харчова пове-
дінка зберігається в дорослому 
віці. Вчасно зупинятися, коли 
вже наївся, – це супернавичка, 
яка зараз трапляється дуже рід-
ко. Багатьох у дитинстві годували 
силоміць, змушували доїдати, ви-
користовували їжу як нагороду, 
намагалися впливати їжею на 
емоційний стан – і з цим дуже 
складно працювати. Умовляння – 
м’яка форма насильства.

– Можна показати мультик 
або якось по-іншому відволі-
кати під час їжі?

– Щоб дитина більше з’їла? 
Ні, цього робити не потрібно. 
Оптимальний варіант – сімейна 
трапеза, на якій дитина бачить, 
що і як їдять батьки, за якою три-
ває загальна розмова. За даними 
великого систематичного огляду 

досліджень, діти й підлітки, які 
частіше харчувалися з родиною, 
з більшою ймовірністю мали 
нормальну вагу, здорові харчові 
звички та рідше їли безладно.

Одне із завдань батьків – за-
безпечити дитині комфортне 
середовище: у неї має бути своє 
місце за столом. Під час їжі не по-
трібен телевізор, не варто читати 
книжку. Інакше батькам дове-
деться це робити знову і знову. 

– Що впливає на харчову 
поведінку дитини?

– Якщо батьки хочуть, щоб 
дитина нормально харчувалася, 
вона має бачити їхній приклад. 
Коли кажуть, що дитина щось не 
їсть, нехай вона бачить дорос-
лих, які їдять овочі або фрукти, 
хвалять їх і накладають собі до-
бавки. Приклад працює краще, 
ніж мільйон слів. Нехай він або 
вона допомагає готувати, накри-
вати на стіл, знає, звідки береть-
ся їжа.

Коли дитина бачить, що мама 
сидить на дієті або відмовляєть-
ся від якихось продуктів, це теж 
впливає на те, як вона буде ста-
витися до їжі.

– Чи можна з’їсти морозиво 
перед обідом?

– Якщо це відбувається не 
щодня, то нічого страшного в 
цьому немає. Просто морози-
во – це теж їжа. Дитина може 
з’їсти його, і їй не захочеться 
обіду з об’єктивних причин: не 
тому, що апетит перебили, а про-
сто вона вже отримала їжу. Якщо 
в дитини проблеми з вагою, апе-
титом або харчовою поведінкою, 
то батькам варто спробувати ви-
ключити перекуси або давати 
щось менш енергетично цінне, 
але більше за обсягом – овочі та 
фрукти, йогурти.

Знов-таки, їжа не має бути 

нагородою. Фраза «Я дам тобі 
морозиво, якщо ти з’їси овочі» не 
вчить любити овочі. Вона вчить 
того, що овочі – погань, а моро-
зиво – це смачно.

– Чи обов’язково дітям їсти 
суп?

– Ми живемо в часи крайно-
щів, зараз виникла навіть «супо-
ненависницька» течія. Суп – це 
хороша традиційна їжа, до того 
ж, смачна. Якщо хочеться супу – 
їжте, якщо не хочеться або немає 
часу приготувати – нічого страш-
ного. Чи може суп стати «про-
філактикою» хвороб шлунка? 
Боюся, це дуже складно переві-
рити в дослідженнях. Хвороби 
шлунково-кишкового тракту ви-
никають не через суп, а з інших 
причин. Є невеликі дослідження 
на дорослих супоїдах: більш час-
те споживання супу асоціюєть-
ся з кращою якістю харчування 
і меншою вагою. Це не дивно: 
супи мають низьку енергетичну 
щільність і переважно їх готують 
удома.

– Коли дитині можна дава-
ти цукор і скільки?

– Поточні рекомендації Аме-
риканської академії педіатрії за 
підтримки Американської кардіо-
логічної асоціації такі: дітям до 
двох років цукор не рекомендо-
вано, після двох років – не більш 
як 25 грамів на день (це при-
близно шість чайних ложок). При 
цьому враховується не тільки 
цукор, який ми кладемо в чай або 
в йогурт, а й доданий до випічки 
та інших готових продуктів. Мед, 
сироп агави, фруктоза в свіжови-
чавленому сокові – теж цукор.

Насправді шість чайних ло-
жок – це більш ніж достатньо, 
щоб отримати задоволення від 
їжі та ні в чому не обмежувати 
дітей. Надмірне споживання 

відбувається через продукти, в 
яких дуже багато цукру, але при 
цьому вони не дають адекватно-
го відчуття насичення. Купа їжі, 
яка, здавалося б, належить до 
здорового харчування, насправ-
ді – десерт. А солодкої газованої 
води лікарі не рекомендують 
пити більш як одну склянку на 
тиждень.

– Скільки води має випива-
ти дитина?

– Потреба в питті, якщо 
йдеться про здорову дитину, ви-
значається виникненням відчут-
тя спраги. Якщо спекотно, може-
те частіше пропонувати воду, але 
споживання її в автоматичному 
режимі регулює центр спраги в 
гіпоталамусі мозку. При цьому 
батьки мають розуміти, що чай, 
компот, морс, кефір теж врахо-
вуються. Сюди входить і рідина в 
продуктах. Можливо, дитина їсть 
багато фруктів, а в них 98% води.

Якщо ж ви непокоїтеся, то 
подивіться на колір сечі дитини: 
вона має бути світлою. Якщо тем-
нувата (не зранку) – пропонуйте 
воду частіше.

– Чи можна давати дитині 
продукти з глютеном?

– На целіакію, тобто непере-
носимість глютену, страждає в 
середньому від 0,5 до 1% людей. 
У деяких країнах поширеність 
хвороби вища, що зумовлено 
генетично. Таким людям справ-
ді потрібна безглютенова дієта, 
оскільки в них глютен ушкоджує 
клітини кишківника. Продукти 
без глютену призначені саме для 
них, це не альтернатива цільним 
злакам. Для здорових злаки – це 
потрібна харчова група, завдяки 
якій людина отримує достатньо 
клітковини, вітамінів і мінера-
лів, це частина збалансованого 
раціону.

– Коли дитина може впер-
ше спробувати фастфуд?

– Що пізніше, то краще. У та-
кій їжі надмірна кількість калорій, 
жиру, цукру, солі, нею дуже легко 
зловживати, маленькій дитині 
особливо. Крім того, в такій їжі 
містяться трансжири, які ВООЗ 
рекомендує заборонити зовсім 
через їхній шкідливий вплив на 
здоров’я. А ще ця їжа має низьку 
поживну цінність: дитина просто 
не отримає вітамінів, мінералів, 
фітонутрієнтів, клітковини, які їй 
потрібні. При цьому дітям легше 
звикнути до такої їжі: вона «скон-
струйована» так, щоб її хотілося 
споживати.

Завдяки проекту Світового банку 
на Волині лікарі безплатно 

зможуть встановити штучні клапани 
серця для 150 людей. 

Операції на серці здійснюватимуть у Во-
линській обласній клінічній лікарні, інформу-
ють у ГО «Київський економічний інститут».

4 липня 100 штучних клапанів серця вар-
тістю майже €70 тис. розвантажили в облас-
ній клінічній лікарні. Одночасно медзаклад 
отримав 250 оксигенаторів для дорослих для 
операцій середньої складності.  

Штучні клапани серця та оксигенатори за-
купили в рамках реалізації субпроекту «Вдос-
коналення медичної допомоги хворим з 
хворобами системи кровообігу у Волинській 
області». Незабаром фірма «Медітрейд» по-
ставить ще 50 штучних клапанів серця вартіс-
тю понад €34 тис. 

Завідувач кардіологічного відділення Во-
лодимир Пецентій розповів, що торік прове-
ли 58 операцій зі встановлення штучних кла-
панів серця для дорослих.

За його словами, орієнтовно 250 дорос-
лих пацієнтів на рік потребують заміни клапа-

нів серця. Вартість одного – 35 тис. грн.
Консультантка з управління субпроектом 

Світового банку у Волинській області Марія 
Адамчук каже, що на Волині немовлятам та 
дітям операцій на серці не роблять. Проте є 
винятки, коли приїжджають оперувати за-

прошені лікарі з Києва.
За словами головного лікаря Волинської 

обласної клінічної лікарні Івана Сидора, така 
допомога – це суттєве зниження вартості опе-
рації для пацієнтів завдяки оптовій закупівлі 
витратників.

Один штучний клапан серця вартує 35 тисяч
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Якщо батьки хочуть, щоб дитина нормально 
харчувалася, вона має бачити їхній приклад
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ПРОДУКТИ ПРО ЗАПАС – ХАРЧІ ДЛЯ МОЛІ

ЧАС ВИБИРАТИ ЦИБУЛЮ

РИЦИНОВА АТАКА НА 
ЗАШЛАКОВАНИЙ ОРГАНІЗМ

ПОМІДОРИ 
ДЛЯ САЛАТУ 

Помідори порізати на чотири частини, 
скласти в попередньо підготовлені літрові 
банки й додати 1 ст. ложку солі, 1 ст. ложку 
цукру. Закип’ятити воду, залити її у банки і 
стерилізувати 7-8 хв. 

ПОМІДОРИ В ЖЕЛАТИНІ 
На дно банки покласти шар цибулі, по-

тім помідорів. Так заповнити доверху. Ци-
булю потрібно різати кільцями, а помідори 
на чотири частини, менші – наполовину. 
Зверху в півлітрову банку всипати 1 ст. 
ложку желатину, а у літрову – 2 ст. ложки. 

Помідори залити гарячим маринадом. 
Для його приготування потрібно на 1 л 
води: 125 г оцту, 1 ст. ложка солі, 1 ст. ложка 
цукру. Стерилізувати 10 хв. 

ПОМІДОРИ 
З АСПІРИНОМ 
На 10 л води потрібно: 
• 1 скл. цукру • 1 скл. солі • 0,5 л оцту 
• 1 ст. ложка аспірину • кріп 
• перець гіркий • корінь і листя хрону 
• листя смородини 

Кріп, корінь і листя хрону, листя сморо-
дини порізати й перекласти ними помідо-
ри у банках. Аспірин розтовкти, розчинити 
у кип’яченій холодній воді, додати сіль, цу-
кор, оцет і залити цим маринадом помідо-
ри. Готовий продукт закрити капроновою 
кришкою і зберігати в підвалі. 

ПОМІДОРИ 
МАРИНОВАНІ 

У банки скласти: 
• помідори • цибулю (порізану кільцями) 
• часник • гвоздику • духмяний перець 
На 2 л води потрібно: 
• 70 г солі • 200 г оцту • 160 г цукру

Залити банки водою зі спеціями і сте-
рилізувати літрові 12 хв. Можна запарю-
вати двічі помідори кип’ятком, а на третій 
раз залити маринадом із вказаних склад-
ників та закатати. 

ПОМІДОРИ КВАШЕНІ 
На трилітрову банку потрібно: 
• 1 ст. ложка солі • 1 ст. ложка цукру 
• 1 ст. ложка гірчиці (сухої, меленої або 
соусу)  • лавровий лист • часник
• листя хрону та смородини
• перець гіркий чорний 

Усе скласти в банки, додати спеції, за-
лити холодною водою і закрити капроно-
вими кришками. 

смакота

Рицинова олія – 
чудовий рослинний 
очисний засіб, який 

люди застосовували 
здавна. Він такий 
потужний, що тягне в 
просвіт кишківника всі 
шкідливі накопичення з 
організму. 

ПОЧИНАЄМО У 
П’ЯТНИЦЮ ВВЕЧЕРІ 

У рициновій олії міститься ба-
гато органічних кислот. Завдяки 
їм посилюється перистальтика 
(автоматичний змієподібний рух). 
Рицинова олія не просто подраз-
нює слизову оболонку кишківни-
ка, вона змушує її ворсинки роби-
ти високочастотні коливання (як 
трава на вітрі). Навіть клітини са-
мих ворсинок активно пульсують, 
починаючи працювати, як помпа. 
І саме ця дія зумовлює посиле-
ний приплив крові й виведення 
токсичних метаболітів та рідини 
з крові в просвіт травного тракту, 
пояснює лікар-невролог Володи-
мир Болсун.

Найліпший день для рици-
нової атаки на різні відходи – 
п’ятниця. Ізвечора взяти 1-3 ст. 
ложки рицинової олії, запити 
перевареною водою. Три лож-
ки – людям із великою масою тіла, 
понад 100 кг. Ефект буде відчутно 
вже під ранок. Уранці в суботу зно-
ву прийняти 1-2 ст. ложки олії, але 

з дому вже нікуди далеко не йти. 
Через три години – легкий сні-
данок. Увечері, десь о 19-й, – ще 
один прийом олії, щоб травний 
тракт добре відреагував, і перед 
сном встигнути знову сходити в 
туалет. Тобто приймати рицино-
ву олію загалом тричі.

Неділя – день відпочинку. 
Рицинову олію вже не приймати, 
можна піти на прогулянку, поди-
хати глибоко й повільно, добре 
повправлятися в йозі. Щоденний 
рух, ходьба, біг (близько 15 км 
чи еквівалент цього) очищують 
психіку від перенапруження, а 
рицинова олія звільняє тіло.

Такі очисні заходи добре 

проводити три тижні поспіль. У 
кого занедбаний організм, мож-
на проводити курс 4-5 тижнів. 
Разом із прийманням рицинової 
олії обов’язково треба пити ве-
лику кількість мінеральної води, 
тому що зі звільненням кишків-
ника організм втрачає багато 
мінеральних солей.

УСУВАЄ ШЛАКИ 
ТА ЗАЙВІ КІЛОГРАМИ

Звісно, застосування рици-
нової олії – це легкий шок для 
організму, він «розгублений»: 
стільки ж усього накопичилося, 
стільки треба прибрати. Тому 
потрібно дати організмові час 

на адаптацію до нового ста-
ну внутрішнього середовища. 
Процес очищення благотворно 
впливає за алергійних та авто-
імунних захворювань. Зокрема, 
астми, ревматизму, поліартриту 
тощо.

Їсти після споживання ри-
цинової олії можна через три 
години. Бажано вівсянку на воді 
чи кефір із сухарем і більше ні-
чого. Увечері добре випити чаю 
з лимоном.

Під час очищення взагалі 
треба їсти багато лимона. Він до-
поможе печінці в нейтралізації 
вільних радикалів. Лимон мож-
на вживати у вигляді своєрід-
ного лимонаду. Для цього взяти 
1 л чистої води, додати дрібно 
порізаний лимон (приблизно 
половинку середнього), мед 
чи цукор за смаком, дві гілочки 
м’яти (порізані), часом додають 
свіжий огірок. Розмішати все 
й поставити в холодильник чи 
льох. Опісля акуратно перелити 
в інший посуд, якщо хочеться 
лимонаду без гущі.

P.S. Рицинова олія проти-
показана вагітним і людям із 
гострими запальними захворю-
ваннями травного тракту, ви-
разковою хворобою шлунка.

jw
om

an.in.ua

Міль у крупі та в інших сипких 
продуктах може завестися 

у будь-якої господині. Ви просто 
можете принести цю бридку комаху 
з магазину разом із купленим 
товаром. Як позбутися таких 
неприємних мешканців на кухні?

Крім крупи, харчова міль може оселитися 
в сухофруктах, горіхах, борошні, у всіх видах 
бобових і навіть у печиві та цукерках. Їсти за-
ражені продукти в жодному разі не можна. 
Викиньте їх без жалю, тому що після того, як 
у них оселилася міль, нічого корисного там 
уже не залишилося.

Ось практичні поради, як позбутися хар-
чової молі:

� викиньте всі заражені продукти, не на-
магайтеся їх «врятувати», перебираючи кож-
ну крупинку;

� ретельно вимийте шафки з оцтом, бор-
ною кислотою чи просто мильним розчином, 
щілини пройдіть ганчірочкою, змоченою в 
оцті.

Щоб захистити себе від небажаних 
«квартирантів», виконуйте прості рекомен-
дації.

� Не купуйте продукти про запас! Борош-
но, крупи, макаронні вироби краще з’їдати за 
3-4 тижні, а потім купувати нові. Минули роки 
дефіцитів, на полицях магазинів завше є свіжі 
продукти.

� Зберігайте у скляних банках усе, що 
тільки можна! Причому банки краще вибрати 
такі, які герметично закриваються. Крім того, 
у склі все добре видно. Якщо десь і завівся 
паразит, то ви його дуже швидко ліквідуєте. 
Та й викинути доведеться тільки одну банку, 
а не вміст усієї шафи.

� Міль у крупі боїться високих темпера-
тур. Якщо вам усе-таки треба придбати си-
пучі продукти у великій кількості, то зробіть 
наступне: прогрійте все в духовці протягом 
1-1,5 год. Ця процедура вб’є і личинок, і яйця, 
і дорослих особин.

� Харчова міль не витримує і низьких 
температур. Покладіть пакет із продуктом до 

Нинішнє літо прискорило дозрівання 
врожаю не лише зернових, а 

й овочів та фруктів. У волинських 
селах господині вже почали вибирати 
цибулю-кущівку, оскільки вона 
почала заново вростати у землю. 
Але зібрати врожай – півсправи. 
Як його правильно зберігати? 
Пропонуємо кілька нескладних порад, 
дотримуючись яких, ви довго зможете 
насолоджуватися смаком цього 
незамінного продукту. 

Правило №1. Вибирати цибулю треба 
після того, як її пір’я повністю пожовкне і 
виляже. У жодному разі не слід висмикува-
ти цибулини. Їх потрібно дбайливо підкопу-
вати, щоб не пошкодити. 

Правило №2. Після викопування ци-
буля має підсохнути. Її слід розстелити на 
рядні просто неба. Землю не варто обтру-
шувати силоміць, після просушування вона 
відокремиться сама. 

Правило №3. Якщо ви будете зберігати 
цибулю в ящиках, сухе пір’я треба обріза-

морозильної камери на 2-3 доби – й питання 
зникне. За температури, що нижча за –10°С, 
всі личинки також гинуть.

� Розкладіть на полицях кухонних шаф 
маленькі, злегка надрізані зубці часнику.

ти ножицями, залишаючи кінчики 3-4 см. 
Якщо ж любите плести цибулю у віночки, то 
додайте для міцності шпагат.

Правило №4. Найкраще тримати ци-
булю в картонних або дерев’яних ящиках, 
плетених кошиках або ж у капронових пан-
чохах. Найбільш оптимальним місцем для 
зберігання ріпчастої цибулі є приміщення 
з температурою +18-24°С. 

recepti.pp.ua
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У рициновій олії міститься багато органічних кислот

Міль у крупі боїться високих температур

Цибулини треба підкопувати, 
а не висмикувати
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ВІВТОРОК 24 липня
06.00, 09.45 М/с «Чорний 

Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 
21.00, 03.00 Новини

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

09.30, 14.20, 15.10 Погода
09.35 М/с «Гон»
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ц «Гордість світу»
12.00 Д/ц «Смачні історії»
12.25 Д/ц «Смаки Культур»
13.10 :РадіоДень
13.40 Лайфхак 

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

обов’язком»
18.00, 00.15 Інформаційна 

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

планети»
20.15 Д/с «Жива природа»
20.30 Наші гроші
21.25 Новини. Спорт
21.45 Д/с «Велике 

фотополювання Дага 
Гарднера»

22.40 Т/с «Дірк Джентлі»
23.50, 04.05 #KіноWALL
01.10 Розсекречена історія
02.30 До справи
04.30 Фольк-music
05.30 Д/ц «Незвичайні 

культури»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.20 Зона ночі

04.10 Абзац

06.04, 07.24 Kids Time

06.05 М/c «Хай живе 

король Джуліан»

07.25 Зоряні яйця

09.10 Ревізор. Крамниці

13.00, 16.00 Таємний агент

14.15, 17.20 Таємний 

агент. Пост-шоу

19.00 Хто зверху? 12+

21.00 Зоряні яйця 12+

22.50 Т/с «Клініка»

НОВИЙ КАНАЛ
06.45 За живе! 16+

08.00 Т/с «Тато Ден»

09.55 Зважені та щасливі 

12+

13.10 Битва екстрасенсів

15.25 Містичні історії з 

Павлом Костіциним 16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Т/с «Медики»

19.55 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

22.45 Х/ф «Кохання 

Надії»

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

Решка. Шопінг»
12.00, 20.00 «Орел і 

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

та пекло 2»
14.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
16.00, 00.00 «Орел і 

Решка. На краю світу»
21.00 «Орел і Решка. Рай 

та пекло»
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 «Вітряна жінка»
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, 16.50 Таємниці акул
09.20 Фестивалі планети
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
17.50, 23.10 Під іншим 

кутом
18.40 Їжа богів
20.40, 00.40 Речовий 

доказ
22.40 Погляд зсередини
01.40 Містична Україна
03.10 Скептик

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, 11.20 «Одруження 

наосліп»

13.10, 14.30, 15.50 «Міняю 

жінку»

17.05 Т/с «Моє чуже 

життя»

20.15, 20.55, 21.35, 04.20 

Т/с «Байки Мітяя»

22.00, 22.40, 23.10, 23.45 

Т/с «Недотуркані»

00.15, 01.20 Т/с «Хазяйка»

1+1

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, 12.25 Т/с «Спокуса»
12.50 Х/ф «Все 

можливо»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.15 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 03.00 «Подробиці»
20.40 Т/с «Східні 

солодощі»
22.30 «Лайма Вайкуле. 

Юрмала. Рандеву 2018»
01.15 Т/с «Батьківський 

інстинкт»
03.40 «Орел і Решка. 

Курортний сезон»
05.30 «Школа лікара 

Комаровського»

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
10.10 Багач-Бідняк. 

Реаліті-шоу
11.10 Стоп-5
12.15, 13.20 Х/ф 

«Бадьорість духів»
14.50, 16.20 Х/ф 

«Копальні царя 
Соломона»

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

«Менталіст»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
22.45, 02.30 Т/с 

«Винищувачі-2. 
Останній бій»

00.45 Т/с «Невиправні»
04.00 Скарб нації

ICTV

06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Барбі 

Дрімтопія. Фестиваль 
розваг»

11.00 Т/с «Усі жінки – 
відьми»

12.00 Битва салонів
13.00, 21.00 Т/с «Село на 

мільйон»
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 «Кров і 

Троянда»
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 «Сімдесятники. 

Сергій Параджанов»
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 «Острів 

Пахапахау»
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

АВЕРС 14.15 Джем
15.00, 23.00 Глобал 3000
15.30 Уроки тітоньки Сови
15.35 М/с «Острів 

Пахапахау»
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 Фільм «Надія»
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 13.00, 01.55 «Нове Шалене 

відео по-українськи»

15.30 Х/ф «Зворотній 

відлік»

19.25 Т/с «Команда»

21.35, 23.10 Т/с «Касл-4»

01.00 Т/с «Моссад» Фільм «Бадьорість духів»

12:15

m
oviestape.net

06.00, 09.45 М/с «Чорний 
Джек»

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

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

09.30, 14.20, 02.00 Погода
09.35 М/с «Гон»
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ц «Гордість світу»
12.00 Д/ц «Смачні історії»
12.25 Д/ц «Смаки Культур»
13.10 :РадіоДень
13.40 Лайфхак 

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

службовим обов’язком»
18.00, 00.15 Інформаційна 

година
19.00 Д/ц «Пліч-о-пліч»
19.25 Д/с «1000 днів для 

планети»
20.15 Д/с «Жива природа»
20.30 Посттравматичний 

синдром
21.25 Новини. Спорт
21.45 Д/с «Велике 

фотополювання Дага 
Гарднера»

23.50, 04.05 #МузLove
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, 11.15 «Одруження 

наосліп»

13.05, 14.20, 15.45 «Міняю 

жінку»

17.00 Т/с «Моє чуже 

життя»

20.15, 20.55, 21.35, 04.20 

Т/с «Байки Мітяя»

22.00, 22.40, 23.10, 23.45 

Т/с «Недотуркані»

00.15, 01.20 Т/с «Хазяйка»

05.40, 05.30 «Школа 
лікара Комаровського»

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»
10.00, 12.25 Т/с 

«Сільський романс»
14.00 Т/с «Ганна Герман»
16.10 «Жди меня. Україна»
18.00, 19.00, 04.15 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 03.00 «Подробиці»
20.40 Т/с «Східні 

солодощі»
22.30 «Лайма Вайкуле. 

Юрмала. Рандеву 2018»
01.15 Т/с «Батьківський 

інстинкт»
03.40 «Орел і Решка

05.40, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.30 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45Факти
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.10 Антизомбі. 

Дайджест
11.20, 13.20 Секретний 

фронт
14.10, 16.20 Х/ф «Година 

пік – 3»
16.35 Х/ф «Як викрасти 

хмарочос»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Багач-Бідняк. 

Реаліті-шоу
21.30 Т/с «Менталіст»
22.30, 02.30 Т/с 

«Винищувачі-2. Останній 
бій»

00.50 Т/с «Невиправні»
04.10 Скарб нації

06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Шлях до 

Ельдорадо»
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 «Село на 

мільйон»
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 «Сімдесятники. 

Володимир Дахно»
18.06 Д/ф «Іван 

Терещенко. Колекціонер 
справ благодійних»

18.31 Д/с «Незвичайні 
культури»

19.46 «Сонар»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.45 За живе! 16+

08.00 Т/с «Тато Ден»

10.00 Зважені та щасливі 

12+

13.10 Битва екстрасенсів

15.25 Містичні історії з 

Павлом Костіциним 16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Х/ф «Провідниця»

19.00 Т/с «Медики»

19.55 Хата на тата 12+

22.45 Х/ф «Кохання 

Надії»

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 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
16.00 «Орел і Решка. На 

краю світу»
22.00 «Вірю не Вірю»
23.00 Х/ф «Все можливо, 

бебі!»
01.50 «Нічне життя»

03.00, 02.45 Зона ночі
03.40 Абзац
05.29, 06.49 Kids Time
05.30 М/c «Хай живе 

король Джуліан»
06.50 Х/ф «Королівство 

мавп»
08.30 Х/ф «Патріот»
11.45 Х/ф «Брати Грімм»
14.00 Х/ф «Три 

мушкетери»
16.00 Х/ф «Робін Гуд-

Принц злодіїв»
19.00 Ревізор
21.40 Страсті за Ревізором
00.50 Т/с «Клініка»
02.40 Служба розшуку 

дітей

06.30, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00, 02.30 
Сьогодні

09.30, 03.20 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 «Вітряна жінка»
23.30 Х/ф «12 мавп»
02.00 Телемагазин

06.00 Бандитська Одеса
07.20, 14.00 Правда життя
08.20, 16.50 Таємниці акул
09.20 Фестивалі планети
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
17.50 Під іншим кутом
18.40 Їжа богів
20.40, 00.40 Речовий 

доказ
22.40 Погляд зсередини
01.40 Містична Україна
03.40 Там, де нас нема
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НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 КультУра!
06.30 Огляд світових 

подій
07.00 Новини «На Часі» 

Підсумки тижня
07.30 На Часі. Неділя. 

Повтор
08.00 Новини «На часі». 

Підсумки тижня
08.30 На Часі. Субота. 

Повтор
09.00 Новини «На часі». 

Підсумки тижня
09.30 Уроки тітоньки Сови
09.35 М/с «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 

АВЕРС подій
13.30 Євромакс
14.00 Джем
15.00 У фокусі Європа
15.30 Уроки тітоньки Сови
15.35 М/с «Острів 

Пахапахау»
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 Життя після смерті
05.30 ФІЗ КУЛЬТ УРА!

06.00 Мультфільми
08.00, 01.50 «Нове 

Шалене відео по-
українськи»

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

2+2 викликом-2 »
14.50 Х/ф «Допит»
16.20 Х/ф «Напролом»
19.25 Т/с «Команда»
21.30 Т/с «Касл-4»
23.05 Х/ф «Парниковий 

експеримент»
00.55 Т/с «Моссад »
03.05 «Облом.UA.»

НТН

06.30 Х/ф «Вірний 

Руслан»

08.30 «Свідок. Агенти»

09.10 Х/ф «Це було в 

Пенькові»

11.05 «Судіть самі»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.25 «Свідок»

12.50, 03.10 «Речовий 

доказ»

15.50, 16.50, 19.30 

«Легенди карного 

розшуку»

20.45, 00.45 Т/с 

«Елементарно – 4»

22.40, 23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»

02.55 «Випадковий 

свідок»

04.35 «Правда життя. 

Професії»

НТН

05.35 Х/ф «Не було б 

щастя...»

06.50 Х/ф 

«Кросмейстер»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Слідопит»

10.55 «Судіть самі»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.25 «Свідок»

12.50, 03.15 «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»

02.55 «Випадковий 

свідок»

Фільм «Брати Грімм»

11:45

anciacinem
a.com

.ua
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ЧЕТВЕР 26 липня

СЕРЕДА 25 липня
06.00, 09.45 М/с «Чорний 

Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 
21.00, 03.00 Новини

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

09.30, 14.20, 15.10 Погода
09.35 М/с «Гон»
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ц «Гордість світу»
12.00 Д/ц «Смачні історії»
12.25 Д/ц «Смаки Культур»
13.10 :РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак 

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

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

відпочинок»
19.25 Д/с «1000 днів для 

планети»
20.15 Д/с «Жива природа»
20.30 Складна розмова
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.45 Д/с «Велике 

фотополювання Дага 
Гарднера»

22.40 Т/с «Дірк Джентлі»
23.50, 04.05 #БібліоFUN
01.10 Розсекречена історія
02.30 До справи
04.30 Фольк-music
05.30 Д/ц «Незвичайні 

культури»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.20 Зона ночі
04.05 Абзац
05.55, 07.10 Kids Time
06.00 М/c «Хай живе 

король Джуліан»
07.15 Зоряні яйця
09.00 Ревізор. Крамниці
12.50, 15.50 Таємний агент
14.15, 17.10 Таємний 

агент. Пост-шоу
19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Зоряні яйця 12+
22.45 Т/с «Клініка»
02.15 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
05.30 За живе! 16+

06.45 Т/с «Тато Ден»

08.45 Зважені та щасливі 

12+

13.10 Битва екстрасенсів

15.25 Містичні історії з 

Павлом Костіциним 16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.05 Т/с «Медики»

19.55 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

22.45 Х/ф «Кохання 

Надії»

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»
14.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
16.00, 00.00 «Орел і 

Решка. На краю світу»
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 «Вітряна жінка»
23.30, 02.00 Т/с «CSI. 

Місце злочину»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса
07.20, 14.00, 03.10 Правда 

життя
08.20 Левиний рик
09.20 Дикий Індокитай
10.20 Ілюзії сучасності
11.10 Україна: забута 

історія
12.00 Запрограмовані долі
13.00 Код доступу
15.00, 23.40 Смертельний 

двобій
16.00, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра
16.50 Таємниці акул
17.50, 22.40 Під іншим 

кутом
18.40 Їжа богів
20.40, 00.40 Речовий доказ
01.40 Містична Україна

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, 11.10 «Одруження 

наосліп»

12.55, 14.10, 15.35 «Міняю 

жінку»

17.00 Т/с «Моє чуже 

життя»

20.15, 20.55, 21.35, 04.20 

Т/с «Байки Мітяя»

22.00, 22.40, 23.10, 23.45 

Т/с «Недотуркані»

00.15, 01.20 Т/с «Хазяйка»

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»

10.20, 12.25 Т/с «Спокуса»
12.50 Х/ф «Полину 

гіркого трава»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.50 «Подробиці»
20.40 Т/с «Східні 

солодощі»
22.30 «Лайма Вайкуле. 

Юрмала. Рандеву 2018» 
Закриття

01.15 Х/ф «Осінні 
клопоти»

03.30 «Орел і Решка. 
Курортний сезон»

1+1 ІНТЕР

05.35, 10.00 Громадянська 
оборона

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

новини
11.00 Стоп-5
12.10, 13.20 Х/ф 

«Копальні царя 
Соломона»

14.50, 16.20 Х/ф «Алан 
Квотермейн: У пошуках 
Золотого Міста»

17.25 «На трьох» 16+
17.35, 21.35 Т/с 

«Менталіст»
18.45, 21.15 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.50, 02.30 Т/с 

«Винищувачі-2. Останній 
бій»

00.50 Т/с «Невиправні»
04.05 Скарб нації

ICTV

06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Лускунчик і 

мишачий король»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00 Битва салонів
13.00, 21.00 Т/с «Село на 

мільйон»
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 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавСar
00.00 Т/с «Помста»
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.50 Корисні підказки

ТЕТ06.00 КультУра!
06.30 Глобал 3000
07.00, 08.00, 09.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На Часі»

07.30 На Часі 18.00. 
Повтор

08.30 На Часі 21.00. 
Повтор

09.30 Уроки тітоньки Сови
09.35 М/с «Острів 

Пахапахау»
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 «Острів 

Пахапахау»
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 «Звичайний 

Чорнобиль»
05.30 ФІЗ КУЛЬТ УРА!

06.00 Мультфільми
08.00, 01.40 «Нове 

Шалене відео по-
українськи»

09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАІ»
10.55 «Загублений світ»
12.55 «Помста природи»

2+2 15.25 Х/ф «Рожева 
пантера»

17.15 «Загублений світ»
18.50 1 тур ЧУ з футболу 

«Динамо»- «Ворскла»
20.50 «ПРОФУТБОЛ»
22.00, 22.55 Т/с «Касл-4»
00.45 Т/с «Моссад »
02.55 «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 «Кров і 
Троянда»

13.40, 19.20 Тема дня
14.10 «Модуль знань»
14.50 Світло
15.45 Wise Cow
16.08 Д/с «Неповторна 

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

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

Рибчинський»
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

05.10 «Правда життя. 
Професії»

06.55 Х/ф «Корупція»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф 

«Стамбульський 
транзит»

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

02.25 «Свідок»
12.50, 03.10 «Речовий 

доказ»
14.40, 16.50 «Страх у 

твоєму домі»
17.40, 19.30 «Легенди 

карного розшуку»
20.45, 00.45 Т/с 

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

партнери»
02.55 «Випадковий 

свідок»

06.00 Д/ц «Спільноти 
тварин»

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 Погода
09.35 М/с «Гон»
10.00 Додолики
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ц «Гордість світу»
12.00 Енеїда
12.25 Д/ц «Смачні історії»
13.10 :РадіоДень
13.40 Лайфхак 

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

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

планети»
20.15 Д/с «Жива природа»
20.30 Схеми
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.45 Д/с «Велике 

фотополювання Дага 
Гарднера»

22.40 Т/с «Дірк Джентлі»
23.50, 04.05 #NeoСцена
01.10 Розсекречена історія
02.05 Складна розмова
04.30 Фольк-music
05.30 Д/ц «Незвичайні 

культури»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.20 Зона ночі
03.55 Абзац
05.39, 06.55 Kids Time
05.40 М/c «Хай живе 

король Джуліан»
07.00 Зоряні яйця
08.45 Ревізор. Крамниці
12.35, 15.45 Таємний агент
13.45, 17.00 Таємний 

агент. Пост-шоу
19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Зоряні яйця 12+
22.45 Т/с «Клініка»
02.15 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.35 За живе! 16+
07.50 Т/с «Ден»
09.50 Зважені та щасливі 

12+
13.10 Битва екстрасенсів
15.25 Містичні історії з 

Павлом Костіциним 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.05 Т/с «Медики»
19.55 Я соромлюсь свого 

тіла 16+
22.45 Х/ф «Кохання 

Надії»
23.50 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»
14.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
16.00, 00.00 «Орел і 

Решка. На краю світу»
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, 03.40 
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 «Вітряна жінка »
23.20 Контролер
00.00, 02.15 Т/с «CSI. 

Місце злочину»
01.45 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.20, 14.00 Правда життя
08.20, 16.50 Таємниці акул
09.20 Дикий Індокитай
10.20 Ілюзії сучасності
11.10 Україна: забута 

історія
12.00 Потойбіччя. Сни
13.00 Код доступу
15.00, 23.40 Смертельний 

двобій
16.00, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра
17.50 Погляд зсередини
18.40 Їжа богів
20.40, 00.40 Речовий 

доказ
22.40 Під іншим кутом
01.40 Гордість України

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, 11.20 «Одруження 

наосліп»

12.55, 14.15, 15.40 «Міняю 

жінку»

17.00 Т/с «Моє чуже 

життя»

20.15, 20.55, 21.35, 04.20 

Т/с «Байки Мітяя»

22.00, 22.40, 23.10, 23.45 

Т/с «Недотуркані»

00.15, 01.20 Т/с «Хазяйка»

05.50 «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»
10.25, 12.25 Т/с «Спокуса»
12.50, 03.10 Х/ф «Осінній 

марафон»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00, 04.35 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.30, 05.20 

«Подробиці»
20.40 Т/с «Східні 

солодощі»
22.40 Д/п «Слідство вели... 

з Леонідом Каневським»
00.30 Х/ф «Прощання з 

Каїром»

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 Секретний фронт
11.15 Стоп-5
12.15, 13.20 Х/ф «Алан 

Квотермейн: У пошуках 
Золотого Міста»

14.55, 16.20 Х/ф «Сліпа 
лють»

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

«Менталіст»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.45, 02.30 Т/с 

«Винищувачі-2. Останній 
бій»

00.50 Т/с «Невиправні»
04.00 Скарб нації

ICTV

06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Пані 

Метелиця»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00 Битва салонів
13.00, 21.00 Т/с «Село на 

мільйон»
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 Готель Галіція
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 «Острів 

Пахапахау»
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

АВЕРС 15.00 Завтра сьогодні
15.30 Уроки тітоньки Сови
15.35 М/с «Острів 

Пахапахау»
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 «Пастка»
05.30 ФІЗ КУЛЬТ УРА!

06.00 Мультфільми
08.00 Відеобімба
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.00, 17.15 «Загублений 

світ»
12.05, 03.00 «Облом.UA.»

2+2 15.25 Х/ф «Рожева 

пантера-2»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Команда»

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 «Кров і 
Троянда»

13.40, 19.20 Тема дня
14.10 «Надвечір”я. Долі
14.40 «Мистецькі історії»
14.50 Світло
15.45 Wise Cow
16.08 Д/с «Неповторна 

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

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

Смолоскип»
18.31 Д/с «Незвичайні 

культури»
19.46 Д/с «Неповторна 

природа»
20.10 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
20.36 Погода
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

05.05 «Правда життя. 
Професії»

06.50 Х/ф «Декілька 
любовних історій»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.05 Х/ф «Йшов собака 

по роялю»
10.30 «Судіть самі»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.25 «Свідок»
12.50, 03.05 «Речовий 

доказ»
14.40, 16.50 «Страх у 

твоєму домі»
17.40, 19.30 «Легенди 

карного розшуку»
20.45, 00.45 Т/с 

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

партнери»
02.55 «Випадковий 

свідок»

«РОБОКОП» 
ПОВЕРТАЄТЬСЯ
Кінокомпанія MGM оголосила про 
роботу над фільмом «Робокоп 
повертається». У стрічці Робокоп – 
поліцейський з Детройта, який після 
смерті став кіборгом, пише «Медуза».

Фільм створено 
на основі сюжету 
1980 року, який не 
використовували для 
фільму «Робокоп-2». 
Сценаристи оригі-
нального фільму – 
Ед Ноймаєр і Майкл 
Майнер. 

Над оновленим 
сценарієм працює 
Джастін Родес (спів-

автор сценарію «Термінатор-6»). Зніме 
стрічку Ніл Бломкамп (відомий за фільмом 
«Район №9»), а Ноймаєр і Майнер виступи-
ли як продюсери. 

Перші частини «Робокопа» відзняв Пол 
Верховен. Стрічка вийшла у 1987 році й 
була дуже популярною. Пізніше відзняли 
продовження, телесеріали і римейк.

кіно

Фільм «Копальні царя Соломона»

12:10

telespektakli.ru

Фільм «Осінній марафон»

12:50

tv.akado.ru

ВИННИК – В 
УКРАЇНСЬКІЙ СТРІЧЦІ   
У комедії «Скажене весілля» зіграв 
український співак Олег Винник, 
повідомляє Державне агентство 
України з питань кіно. 

Фільм вийде в 
прокат 4 жовтня. За 
сюжетом, директор ра-
йонного краєзнавчого 
музею Василь Середюк 
відправив доньку Катю 
до Франції на навчан-
ня. Він аж ніяк не очі-
кував, що вона захоче 
заміж за французького 
кардіохірурга Франсуа. 
Тому батько вирішив організувати весілля 
так, щоб воно не відбулося. 

Головні ролі зіграли Назар Задніпров-
ський, Джиммі Воха-Воха, Поліна Василина 
та інші.

До проекту приєдналися й зірки шоу-
бізнесу: Потап та Monatik, Юрій Горбунов, 
Назар Запухляка, Олег Винник.

«Скажене Весілля» – переможець деся-
того конкурсного відбору Держкіно.

знімальний майданчик

1new
s.com

.ua

ukr.m
edia
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УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

k

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

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

Iгор ПАЛИЦЯ  

«ПОЛІСЬКА РЕГАТА 2018»: 
НА ВОЛИНІ ЗМАГАЛИСЯ БАЙДАРОЧНИКИ

20 команд із України, зокрема 
з Волині, Рівненщини, 

Львова, Києва та Дніпра, а 
також із Білорусі, долучилися 
до змагань на байдарках. Дуети 
курсували річками Прип’ять, 
Стохід та озером Люб’язь 
Любешівського району.

Змагання відбувалися в рамках 
ХІ Міжнародного фестивалю з екс-
тремального водного туризму «По-
ліська регата», який тривав протя-
гом 14-15 липня.

Уже вдев’яте спортивне свя-
то організував національний парк 
«Прип’ять-Стохід». Як розповів ке-
рівник відділу екологічної освіти та 
рекреації парку Віталій Веремчук, 
цього року, окрім безпосереднього 
влаштування спортивного дійства, 
особливу увагу було присвячено про-
веденню масового розважального за-
ходу для місцевих жителів і гостей на 
прибережній території озера Люб’язь.

– Ми намагалися максимально 
включити в програму фестивалю 
різноманітні заходи, цікаві для лю-
дей, наприклад, майстер-класи. Так, 
запросили майстрів, які вирізають 
із дерева різноманітні фігури, гонча-
рів, спеціалістів з боді-арту тощо, – 
зазначив Віталій Веремчук. 

Загалом же мета фестивалю 
упродовж років залишається незмін-
ною. Вона полягає в пропагуванні ак-
тивного відпочинку та популяризації 
екологічного туризму на Волині.

– Фестиваль пропагує еколо-
гічну форму туризму, адже багато 
людей, на жаль, віддають перевагу 
пасивному відпочинку, а ми намага-
ємося показати, що можна відпочи-
вати активно. Це найправильніший 
відпочинок, оскільки людина так не 
тільки набирається сил, а й оздоров-
люється, гартується, – наголосив Ві-
талій Веремчук.

Він зауважив, що справді рівень 
зацікавленості волинським краєм як 
туристичним регіоном зростає. 

– Із кожним роком більшає лю-
дей, які асоціюють відпочинок у на-
шому парку з насправді класно про-
веденим часом, – сказав чоловік.

Уже третій рік поспіль до прове-
дення фестивалю, зокрема в рамках 

програми «Волинь спортивна», до-
лучився Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом».

– Фонд не вперше підтримує 
«Поліську регату», тому що одним 
з основних напрямків його роботи 
є відродження спортивного духу, а 
цей фестиваль передбачає переду-
сім спортивні змагання, які є уні-
кальними для Волині. Справді, дуже 
мало водних змагань, які охоплюють 
стільки учасників, – сказав пред-
ставник Волинської обласної орга-
нізації «Українського об’єднання 
патріотів» Олександр Мельничук.

Він розповів, що Фонд на зма-
ганнях підтримував любешівську 
команду.

Керівник програми «Культура 
та духовність» Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Дмитро Зінько до-
дав, що завдяки Фонду вдалося за-
купити кубки, медалі та подарунки 
учасникам змагань, а також запро-
сити на свято музичних виконавців, 
зокрема гурт Carlos Bandos та учас-
ницю «Х-фактору», переможницю 
«Караоке на майдані», екс-солістку 
гурту «Пластилін» Анну Сліпчук.

– Цей фестиваль унікальний. 

Водночас він дуже потрібний саме 
на таких периферійних територіях, 
для тутешніх жителів. Зацікавлення 
ним чимале: щороку приїжджають 
учасники з Білорусі. Таким чином, 
вдається розвивати й туризм на Во-
лині, – акцентував Дмитро Зінько.

– Із року в рік «Поліська регата» 
збирає все більше людей. Цей фес-
тиваль знаний не лише на території 
Волині, а й загалом в Україні та на-
віть за кордоном. Це той захід, який 
прославляє нашу Волинь, який 
утверджує принципи здорового 
способу життя, фізичної культури 

загалом, – зазначила під час друго-
го фестивального дня народний де-
путат України Ірина Констанкевич.

Під час дійства вона вручила 
грамоти та подарунки від Фонду Іго-
ря Палиці «Тільки разом» видатним 
молодим легкоатлетам краю, зокрема 
майстрам спорту та призерам числен-
них змагань зі спортивної ходьби.

Водночас з основним спортивним 
дійством і концертною програмою за 
участю місцевих фольклорних колек-
тивів на спеціально облаштованих 
майданчиках відбувалися змагання з 
пляжного футболу та волейболу.

Святкове дійство тривало до 
пізнього вечора, аби всі гості фес-
тивалю отримали якнайбільше вра-
жень і задоволення.

Перше місце в турнірі посіла ко-
манда «Злюки Бобри ІІ» з Дніпра. 
Олександр Дзюба та Андрій Яковлев 
подолали дистанцію від Любешова 
до озера Люб’язь за 3 год 41 хв 57 с. 
Другою стала команда «Стохід» із села 
Бучин Любешівського району у складі 
Леоніда Фесіка та Костянтина Верем-
чука, які прибули до фінішу з резуль-
татом 4 год 25 хв 1 с. До слова, минуло-
річ і позаминулоріч вони виборювали 
першість. Третьою стала команда з 
села Троянівка Маневицького району 
«Волинь-Маневичі». Сергій Наумук 
та Микола Ясюк дісталися берега озе-
ра Люб’язь за 4 год 31 хв 59 с.

Ольга ШЕРШЕНЬ,
Любешівський район

У змаганнях взяли участь 20 команд Команда з Бреста «Мокрий зад»

Нардеп Ірина Констанкевич разом із призерами змагань зі спортивної ходьби

Переможці «Поліської регати» – 
команда «Злюки бобри ІІ» з Дніпра

До фестивалю долучилися 
аматорські фольклорні колективи

Концертна програма дійства 
тривала до пізнього вечора

На змагання учасники 
прибули разом із сім’ями Флешмоб «Україна єдина»

На святкування зібралися 
всі місцеві жителі
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РАТНІВЧАНИ ВІДЗНАЧИЛИ 
РІЧНИЦЮ СЕЛИЩА

СПІЛЬНЕ СВЯТО

ХОРОША СПРАВА

ТРАДИЦІЇ З ДОБРОМ У СЕРЦІ

ЩОБ ЧЕМПІОНІВ У СЕЛІ БІЛЬШАЛО

ІСТОРІЮ ТВОРЯТЬ НЕ ЦИФРИ, А ЛЮДИ БЛАГОДІЙНИКИ «БЕРЕГИНІ» 
ОТРИМАЛИ НОВУ ПОБУТОВУ ТЕХНІКУ

15 липня жителі Ратного 
відсвяткували 818-ту 

річницю заснування селища. 
На урочистості завітав і 
депутат Волинської обласної 
ради від УКРОПу Михайло 
Імберовський. 

Першу згадку про Ратне, що 
розкинулося над Прип’яттю, да-
товано ХІІ ст. Його історія над-
звичайно багата: селище у різний 
час було частиною Великого кня-
зівства Литовського і Речі Поспо-
литої, згодом увійшло до складу 
Російської імперії, витримало вог-
ненний вал Першої світової війни і 
перетворилося на один з осередків 
боротьби за незалежність України 
в 1917-1918 роках. Багатолітню іс-
торію свого селища знають і самі 
ратнівчани, а тому переконливо 
зазначають, що пишатися є чим, 
адже багато надбань минулого 
зберегли і примножили. 

– Усі ми живемо в скрутний 
для країни час, коли поняття миру, 
свободи та незалежності переста-
ли бути просто словами, перетво-
рившись на найбільше прагнення 
кожного українця. Надзвичайно 

важливо, що у день 818-річчя від 
першої писемної згадки про Ратне 
ви з таким трепетом ставитеся до 
свого минулого і водночас впев-
нено рухаєтеся вперед. Щасливий 
розділити свято з вами, адже тісне 
спілкування з людьми, усвідом-
лення всіх їхніх радощів та при-
крощів лежить в основі роботи де-

путата, лише так можна зрозуміти 
та допомогти. Цієї ж думки дотри-
мується і депутатський корпус об-
ласної ради, і Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом», які радо йдуть на-
зустріч будь-яким ініціативам ва-
шої громади, – зазначив Михайло 
Імберовський.

Під час святкування він вручив 

цінні подарунки директорам за-
гальноосвітніх навчальних закла-
дів селища Катерині Власюк та Іго-
рю Рудчику. Завдяки Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» тепер у Рат-
нівському НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№1 – гімназія» та ЗОШ №2 з’явилася 
нова комп’ютерна техніка. 

Не оминули увагою свято й 
очільники сільських рад району. 
Попри святковий настрій, розпо-
відали про щоденні труднощі, про 
перепони та завдання, які ставить 
перед ними громада. 

– На жаль, у нашій державі 
багато проблем лягає на плечі міс-
цевого самоврядування, – розпо-
вів голова Прохідської сільської 
ради Олександр Гресик. – Части-
ну проблем ми просто не в змозі 
розв’язати самотужки, а тому до-
водиться шукати підтримки у бла-
годійників. Завдяки співпраці з 
Фондом Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» зуміли забезпечити навчаль-
ні заклади нашої сільської ради 

меблями, музичною апаратурою, 
спортивним інвентарем.

З нагоди свята для дітей, а їх 
було дуже багато, встановили гір-
ки, батути й гойдалки. Вистачало 
розваг і для дорослих. У парку 
організували ярмарку, де гостей 
зустрічали піснями та жартами. З 
особливим теплом ратнівчани ві-
тали виступи соліста районного 
будинку культури Івана Юхим-
чука та народного аматорського 
фольклорного ансамблю «Дібро-
ва», якому вже понад 60 років. 
Нещодавно артисти отримали від 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» нові костюми. 

– Наш колектив налічує два 
десятки людей, у такому складі 
ми працюємо вже не перший рік. 
Усього, що ми пережили в колек-
тиві, вже й не пригадати. Трапля-
лися, звісно, і труднощі. Тоді на 
допомогу приходили небайдужі 
люди. Нещодавно завдяки Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» нам 
вдалося придбати ноутбук і нові 
концертні костюми – це для нас 
надзвичайно важливо, – розпові-
ла художній керівник ансамблю 
Олена Михалевич.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Ратнівський район

Разом з ратнівчанами святкував день селища 
й укропівець Михайло Імберовський

Відтепер у Деревку – чудові умови для 
занять різними видами боротьби. Адже 
за сприяння Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» спортзал місцевої школи оснащено 
бійцівськими матами, покриттям, двома 
величезними грушами, а також є цілий 
набір професійних рукавиць.

Те, що Деревок має славне спортивне 
минуле й сьогодення, – не новина для на-
ших читачів. Адже саме в цю поліську гли-
бинку прийшли східні єдиноборства завдя-
ки вчителю фізкультури Василю Корцю. На 
ентузіазмі цього чоловіка, який, до речі, є 
майстром спорту міжнародного класу, ба-
гаторазовим чемпіоном зі змішаних єдино-
борств, і тримається вся спортивна галузь 
у селі. Кілька років тому Василь Федорович 
вирішив навчити боротьби і своїх вихован-
ців. Ось так почала діяти в деревківській 
школі секція дзюдо, самбо. І результат не 
забарився – вихованці один за одним заво-
йовували п’єдестали першості на змаганнях 
різних рівнів. Суперництва організовували 
і в самому Деревку. Зокрема, до роковин за-
гибелі жителя цього села, Героя України, Ге-
роя Небесної Сотні Едуарда Гриневича від-
бувся всеукраїнський турнір з дзюдо. 

А ще саме Василь Корець помітив іскорку 
таланту у братів Івана та Юрія Пасичів, які 
починали тренуватися під його мудрим ке-
рівництвом. Нині хлопці тренуються у спор-
тивному клубі «Воїн» в Луцьку і впевнено до-
лають одну за одною вершини. Наразі вони 

є чемпіонами України з різних видів єдино-
борств, мають в арсеналі кожен до п’ятдесяти 
медалей та кубків (кімната хлопців уже не 
вміщає їх), а ще обоє відібрані на Чемпіонат 
Європи з бойового самбо, який відбувати-
меться невдовзі. Тож не дивно, що лише хо-
роші відгуки про хлопців – у представників 
СК «Воїн» Сергія Поліщука та Андрія Зінчу-
ка, який і вів урочистість з нагоди вручення 
спортивного обладнання в Деревку. 

– Я гордий, що ваше село має такі талан-
ти. Тож при нагоді щиро дякую батькам цих 
юних обдарувань. Упевнений, що невдовзі 
завдяки новим можливостям для тренувань 

у Деревку побільшає чемпіонів, – зазначив 
Андрій Зінчук. 

Придбання усього бійцівського споря-
дження стало можливим завдяки небайду-
жості до розвитку спорту Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» та безпосередньо Ігоря 
Петровича. Адже саме за фінансової під-
тримки цих меценатів відтепер юні дерев-
чани матимуть змогу професійно займатися 
вільною боротьбою, самбо, сумо.

– Спорт – це здоров’я. І мені особливо 
приємно, що у нашій поліській глибинці від-
тепер є хороші умови для відродження схід-
них єдиноборств. Гідний приклад ми уже 

маємо. Віриться, невдовзі список чемпіо нів 
збільшиться. Охочих тренуватися буде ба-
гато, і не лише з Деревка, й а із інших на-
селених пунктів Любешівщини. Ми завжди 
підтримуємо таку ініціативу, – підсумував 
побачене помічник народного депутата Іри-
ни Констанкевич, представник голови Во-
линьради в районі Сергій Неймарк.

А затим усі присутні насолодилися пе-
реглядом відкритого тренування, показо-
вих боїв вихованців СК «Воїн», серед яких, 
звісно, були Юрій та Іван Пасичі.

Наталія МУХА,
Любешівський район

Побутову техніку, бойлер, 
електричну плитку та чайник 
отримали від Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» активісти 
благодійного центру Суспільної 
служби України «Берегиня», що 
працює в Нововолинську. Нову 
техніку передали соціальному 
закладу з нагоди його 25-річчя.

Керівник осередку Марія Кар-
пінська вдячна усім, хто зважає на 
обділених долею містян. Благодійни-
ки двічі на день по чотири рази на 
тиждень харчують людей із вразли-
вих категорій населення: пенсіонерів, 
інвалідів, одиноких тощо. Щороку 
збільшується кількість тих, кому по-
трібна допомога. На застарілій техні-
ці оперативно готувати їжу для бага-
тьох людей ставало все важче.

Представник ініціативної гру-
пи Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-

зом» Назарій Недбайло та керівник 
Нововолинської міської організації 
УКРОПу, депутат міськради Олег 
Приступчук ознайомилися з можли-
востями благодійного центру.

– У складний для України час 
приємно, що є структури, які опіку-
ються соціально вразливими людьми 
й об’єднують навколо себе усіх небай-
дужих. Ми, укропівці, спільно з Фон-
дом Ігоря Палиці «Тільки разом» пра-
цюємо над тим, аби такі громадські 
організації мали для цього хороші 
умови й відповідне обладнання, – за-
уважив Назарій Недбайло.

Центр постійно чекає підтримки 
від підприємців, релігійних громад, 
фондів, аби забезпечувати гарячи-
ми обідами й вечерями тих, хто того 
найбільше потребує.

Світлана ЧУНЬ,
Нововолинськ

Днями виповнилося 740 років від першої 
писемної згадки про село Судче Любешівської 
селищної ради, датованої 1278 роком. Це 
найстаріше поселення Любешівщини.

Щиро привітала всіх присутніх зі святом і на-
родний депутат від УКРОПу Ірина Констанкевич.

– Вік вашого села дуже поважний. Але істо-
рію творять не цифри, а люди. Сьогодні тут зі-
бралося багато представників різних поколінь, 
а це є свідченням того, що село живе активним 
життям, розвивається, – зауважила Ірина Кон-
станкевич.

За вагомий особистий внесок у соціально-
економічний розвиток  територіальної громади, 
активну життєву  позицію, добрі справи, ро-
зуміння проблем і вміння знаходити шляхи їх 
розв’язання, щирість та небайдужість до проблем 
земляків та з нагоди Дня села Судче подяками на-
родного депутата відзначено в. о. старости Суд-
ченського старостинського округу Любешівської 
ОТГ Олену Бас, настоятеля церкви преподобної 
Параскеви Сербської Дмитра Лапка, а також 

Олександра Сергуца, Віталія Домашича, Романа 
Некоза, Миколу Хвальчика.

Ірина Констанкевич передала вітання від го-
лови Волинської обласної ради, засновника Фонду 
«Тільки разом» Ігоря Палиці та вручила мульти-
медійний комплекс для будинку культури. 

Петро РОЙКО, 
Любешівський район 

Ірина Констанкевич відзначила подякою 
активіста громади Романа Некоза

У Деревку створено чудові умови для 
занять різними видами боротьби

Наставники вірять, що невдовзі 
чемпіонів з Любешівщини побільшає
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БЛАГОДІЙНІСТЬ

СВЯТО В СЕЛІ СМАЧНИЙ ФЕСТ

ВОЛОНТЕРИ «СЕРЦЯ ПАТРІОТА» ВИРУШИЛИ 
НА СХІД ІЗ ВАНТАЖЕМ ДЛЯ БІЙЦІВ 

Волонтери везуть благодійний вантаж бійцям 14-ї бригади 

Волонтерський центр 
«Серце патріота» разом із 
небайдужими волинянами 
знову зібрали гуманітарну 
допомогу для військових, які 
боронять кордони України на 
сході. Відремонтований джип, 
уживана техніка, маскувальні 
сітки, продуктові суміші, 
смаколики, м’ясні вироби, 
кава, чай – це аж ніяк не весь 
перелік речей, які везуть 
волонтери на чолі з депутатом 
Луцької міської ради від партії 
УКРОП Сергієм Балицьким. 

– Їдемо у 14-ту бригаду. Якраз їм 
передаємо джип, що його майже рік 
не могли відремонтувати. Але знай-
шли комп’ютерника з Турійська, і 
він дав йому друге життя, – розпо-
вів Сергій Балицький. – Тепер ма-
шина чудово заводиться і, думаю, 
ще добре послужить нашим бійцям. 
Дуже важко організувати ремонт 
автомобілів, які передають військо-
ві з передової. А цього вони потре-
бують найбільше. З ремонтом джи-
па допомогли Сергій Приходько, 
його друзі та громада Ковельщини.

Ще, за словами укропівця, во-

лонтери відвідають розвідників та 
снайперів у Золотому, Попасній, 
Гірському й інших населених пунк-
тах Донецької та Луганської облас-
тей. Там вони планують відвідати 
чотири військові підрозділи, яким 
везуть, окрім зібраних речей, що 
їх замовили бійці, адресні посил-
ки. До формування вантажів тра-
диційно долучається ківерцівська 
громада на чолі з волонтером, під-
приємцем Сергієм Гетманчуком.

Цього разу разом з «Серцем 
пат ріота» до побратимів їде ківер-

чанин, майор запасу, який у люто-
му повернувся із зони бойових дій, 
Олег Кухарчук. Його не полишають 
думки про тих, хто залишився на 
передовій. 

– У 2014 році частіше приїж-
джали волонтери до бійців, а тепер 
усе рідше, – стверджує Олег Кухар-
чук. – А хлопці так чекають вісточ-
ки з дому! В принципі, продуктів 
вистачає, але дуже потрібна увага. 
14-та бригада, у якій служив, по-
над рік не була на ротації, військові 
довго не були вдома, тому будь-яка 

підтримка їм дорога. Навіть тим, 
хто повертається, насамперед важ-
ливі моральна підтримка й увага 
громадськості.

Провести волонтерів прийшли 
колеги з депутатського корпусу 
Луцької міської ради, укропівці 
Юлія Дацюк та Юрій Безпятко.

– Намагаємося допомагати во-
лонтерам усім, чим можемо: долу-
чаємося до формування вантажів, 
у тому числі організаційно, а ще 
морально підтримуємо. Для них це 
також важливо, – розповіла Юлія 
Дацюк. – Дедалі важче згуртувати 
людей навколо цієї справи. Україн-
ці забувають, що вже четвертий рік 
у державі йде війна, саме війна, а не 
АТО чи ООС, як називає це чинна 
влада. Допомога хлопцям на пере-
довій потрібна! Прошу лучан і во-
линян не забувати про це!

«Серце патріота» цього разу 
везе вантаж бійцям меншим авто-
мобілем, бо два волонтерські авто 
чекають ремонту. Та до них ніяк 
не може дійти черга, бо усі зусилля 
спрямовано на ремонт машин для 
військових. От і тепер, за словами 

Сергія Балицького, бійці просять 
забрати на ремонт три автомобілі. 

– Їдемо невеликою машиною, 
тому заберемо УАЗ для ремонту, – 
зазначив укропівець. – Та й важ-
ко знайти кошти для відновлення 
авто. Це дуже дорого, особливо, 
коли йдеться про джипи.

Волонтер Ольга Балицька вкот-
ре просить усіх небайдужих воли-
нян долучатися до доброї справи, а 
наразі висловлює слова вдячності 
Фонду «Серце для України», керів-
нику обласного осередку УКРОПу 
Вячеславу Рубльову, директору 
ПАТ «Теремно Хліб» Андрію Ти-
щенку, керівнику ФГ «Поляна», що 
виготовляє м’ясні вироби під тор-
говельною маркою «Тростянецькі 
ковбаси», Сергію Мосійчуку, ко-
вельській громаді й укропівцю Іго-
рю Пінісу, ківерцівській громаді та 
Сергію Гетманчуку, підприємцям 
Ігорю Куриліну, Віталію Пернарів-
ському, Андрію Гаврильчаку, на-
родній майстрині Наталії Бугай та 
іншим небайдужим волинянам. 

Світлана ЧУНЬ,
Луцьк

Разом із жителями відзначити свято при-
були депутат Волинської обласної ради від 
УКРОПу, радник голови облради Вячеслав 
Рубльов та голова Копачівської об’єднаної 
територіальної громади Олександр Совтис. 

Башова – одне із сіл Копачівської ОТГ, що 
утворилася наприкінці 2017 року. В цьому 
населеному пункті живе близько 300 людей. 
Саме тут було реалізовано перший в ОТГ 
проект від Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» – біля клубу встановили дитячий май-
данчик.

– Наша громада налагодила активну 
співпрацю з Волинською обласною радою, 
з Фондом Ігоря Палиці «Тільки разом». Ми 
продовжуємо спільно працювати над втілен-
ням тих задумів, які покращили б життя се-
лян, – зазначив Олександр Совтис.

У селі Світязь, що в Шацькому районі, 
започаткували перший в Україні Фестиваль 
світязького пончика. Одними з засновників 
та натхненників свята стали депутати Шаць-
кої районної ради на чолі з укропівцем Сер-
гієм Карпуком.

– Ідея виникла тому, що Шацький край 
стає щороку популярнішим, до нас приїж-
джає багато туристів, та не завжди кожен зна-
ходить те, що йому до душі, погода не завжди 
дає можливість покупатися, відпочити на 
пляжі, тому ми працюємо над тим, щоб наші 
туристи мали альтернативу, щороку приду-
муємо відпочинкові заходи, аби кожен зміг 
себе знайти на Шацьких озерах, – зазначає го-
лова Шацької районної ради Сергій Карпук.

За словами укропівця, у фестивалі взяли 
участь близько 30 господинь, які випікають 
такі популярні тут смаколики. За словами 
однієї з учасниць свята, рецепт випікання 
здоби їй дістався від мами.

– Головне – вкладати душу в те, що при-
готувала, – усміхається пані Галина. – Наші 
пончики стали візитівкою Шацького райо-

СПІЛЬНА РОБОТА У ЛУЦЬКУ ВІДКРИЛИ 
ВІДРЕМОНТОВАНУ АМБУЛАТОРІЮ 

У мікрорайоні Вересневе 
відкрили амбулаторію 

загальної практики сімейної 
медицини №3 КЗ «Луцький 
центр первинної медико-
санітарної допомоги №1» після 
капітального ремонту. Тепер 
близько п’яти тисяч мешканців 
мікрорайону та прилеглих 
вулиць отримуватимуть якісну 
й доступну медичну допомогу. 

Для жителів Вересневого від-
криття амбулаторії, оснащеної 
новим сучасним медичним облад-
нанням, з комфортними умовами 
стало справжнім святом.

Як розповідає головний лі-
кар Луцького центру первинної 
медико-санітарної допомоги №1 
Лідія Кривдік, у приміщенні ам-
булаторії капітального ремонту не 
проводили з кінця 50-х років мину-
лого століття. 

– За час експлуатації примі-
щення всі комунікаційні системи 
вичерпали свій ресурс, а сама спо-
руда руйнувалася через аварійний 
стан даху. Через це перебувати в 

приміщенні було некомфортно і 
працівникам амбулаторії, і пацієн-
там, – каже Лідія Кривдік.

Нині тут проводять прийом 
три сімейні лікарі, працює відділен-
ня денного стаціонару та функціо-
нальної діагностики, роблять забір 
аналізів, ведуть прийом вузькі спе-
ціалісти. В амбулаторії будуть на-
давати медичну допомогу першого 
рівня в повному обсязі: лаборатор-
ні та ЕКГ-обстеження, проведення 
маніпуляцій (внутрішньовенних, 
внутрішньом’язових, підшкірних).

Радник міського голови, очіль-
ник фракції УКРОП у Луцькраді 
Ігор Поліщук зазначив, що відкрит-
тя цієї амбулаторії стало можли-
вим завдяки ініціативі депутата від 
УКРОПу Бориса Смаля та активних 
мешканців мікрорайону Вересне-
ве, які неодноразово зверталися до 
міської ради з проханням провести 
капітальний ремонт цього примі-

щення, яке протягом тривалого часу 
перебувало в аварійному стані. 

– Кілька років тому частина 
приміщення цієї амбулаторії була 
повністю знищеною: зірвана підло-

га, розбиті стіни, вибиті вікна, зараз 
там напіврозвалене приміщення. 
Була загроза, що стеля – перекрит-
тя між першим і другим повер-
хом – просто впаде. Тож ми спільно 

з людьми почали працювати над 
тим, аби розв’язати проблему ам-
булаторії, – каже Борис Смаль.

– Ця амбулаторія є найбільшою 
в нашому місті. А тепер, без сумні-
ву, вона найкраща не лише у Луць-
ку, а й в області. За дуже короткий 
термін вдалося провести якісний 
капітальний ремонт, – зазначає 
Ігор Поліщук. – Мікрорайон Верес-
неве є найвіддаленішим від центру 
міста, тому наявність тут сучасно-
го медичного осередку з денним 
стаціонаром та аптечним пунктом 
є необхідністю. Також тут неза-
баром з’явиться пункт базування 
екстреної медичної допомоги. Спо-
діваюся, що мешканці Вересневого 
та прилеглих вулиць будуть отри-
мувати якісні медичні послуги в 
комфортних умовах.

Також Ігор Поліщук наголосив, 
що у перспективі в рамках роз-
ширення меж міста та об’єднання 
обласного центру з прилеглими се-
лами жителі цих населених пунктів 
також отримуватимуть медичну 
допомогу в амбулаторії.

Ірина МАТВІЇВА,
Луцьк

«Оновлена амбулаторія – найбільша в Луцьку 
й чи не найкраща в області», – Ігор Поліщук

У СВІТЯЗІ ВІДГУЛЯЛИ ФЕСТИВАЛЬ 
ПОНЧИКА

У БАШОВІЙ 
ВІДСВЯТКУВАЛИ 
ДЕНЬ СЕЛА

ну, тому те, що для нас придумали такий 
фестиваль і відзначили нашу працю, дуже 
приємно.

Жінка переконана: наступного року 
у святі братиме участь ще більше госпо-
динь, які славляться своїми виробами.

До слова, крім того, що на фести-
валі можна було накупити цих смако-
ликів, охочі мали нагоду позмагатися у 
швидкос ті поїдання пончиків, а закохані 
могли годували одне одного наосліп со-
лодкою випічкою.

Анна ВОЛОЩУК,
Шацький район

Шацькі смаколики оцінили і 
найменші відвідувачі фестивалю

Під час відвідин села Вячеслав Рубльов та 
голова ОТГ оглянули приміщення будинку 
культури, адже тут, крім залу клубу, розта-
шований ще й фельдшерсько-акушерський 
пункт. За словами завідувачки ФАПу Ірини 
Ковалик, у кабінетах потрібно замінити две-
рі й полагодити стелю, а приміщення клубу 
утеплити. 

– Крім того, в нас з опаленням проблеми. 
Тут встановлено грубку, її потрібно переро-
бити, – розповідає жінка. – Щойно ми закін-
чили фарбувати підлогу. Всі роботи тут про-
водимо власними силами.

– Дуже тішить те, що дитячий майданчик, 
який спільно з Фондом «Тільки разом» вста-
новили у вашому селі, ви бережете, – каже 
Вячеслав Рубльов. – Разом із головою ОТГ 
ми вирішили відшукати кошти, аби заверши-
ти ремонт ФАПу та двох сусідніх кімнаток, і 
спільно далі працюватимемо над розбудовою 
вашої ОТГ.

Анна ВОЛОЩУК,
Рожищенський район

Разом із жителями Башової День 
села відсвяткували Вячеслав 
Рубльов та Олександр Совтис 
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УКРОПУКРОП

Facebook: Ірина Констанкевич – 
офіційна сторінка; 

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

Булінг (англ. bullying, від bully – хуліган, забіяка, 
задирака, грубіян, насильник, to bully – задиратися, 
знущатися, змушувати погрозами, bully – 
залякувати, цькувати) – вияв агресії з подальшим 
залякуванням особистості й можливістю її 
повного   підпорядкування собі та своїм інтересам. 
Це повторювані, свідомі, навмисні й обдумані дії 
з наміром нашкодити, викликати страх шляхом 
погрози подальшою агресією.

Постановою визначаються кандидатури на призначення 
у 2018 році 30 іменних стипендій Верховної Ради для 
найталановитіших молодих учених. Щомісячно вони 
отримуватимуть по 2000 гривень упродовж року. Голова 
ВР Андрій Парубій ставив проект цієї постанови на 
голосування двічі: першого разу схвально проголосували 
200 парламентарів, другого – 232. При цьому спікер також 
тричі ставив це питання на повернення до розгляду. 
Ухваленою постановою надано відповідне доручення 
Апарату Верховної Ради щодо виплати іменних стипендій 
Верховної Ради для найталановитіших молодих учених, 
починаючи з 1 січня 2018 року. 

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: 
«УКРАЇНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ 
ПЕРЕТВОРИВСЯ НА ТЕАТР АБСУРДУ»

РЕАЛІЇ

НАРДЕПИ ЗАПРОПОНУВАЛИ 
СПОСІБ ПОДОЛАТИ 
НАСИЛЬСТВО В ШКОЛІ

НА ЗАХИСТІ ПРАВРЕАЛІЇ

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»: 

В УКРОПі вимагають 
розв’язання проблеми 

шкільного булінгу на 
законодавчому рівні. З 
цією метою у Верховній 
Раді зареєстрували проект 
закону про внесення змін 
до деяких законодавчих 
актів України щодо протидії 
булінгу.

Документ розробили на-
родні депутати з «Українсько-
го об’єднання патріотів» Ірина 
Констанкевич та Віктор Шев-
ченко у співпраці з представ-
никами інших політичних сил 
за ініціативи профільного ко-
мітету парламенту. Йдеться про 
свідоме фізичне та психологічне 
насилля, цькування й переслі-
дування чи інші дії, вчинені для 
того, щоб викликати страх чи 
тривогу в дітей, підлітків та мо-
лоді. Так само булінг може сто-
суватися працівників освітніх 
закладів – і вчителів, і технічно-
го персоналу.

– Ми мали на меті ввести 
в законодавче поле України 
саме поняття булінгу та визна-
чити засоби й механізми про-
тидії цьому ганебному явищу. 
Йдеться передусім про превен-
тивну роботу – попередження, 
роз’яснення і покарання за 
неналежне виконання адміні-
страцією навчальних установ 
своїх обов’язків із протидії 
булінгу, – пояснила Ірина Кон-
станкевич.

За її словами, законопроект 
має зобов’язати керівників на-
вчальних установ самостійно 
розробляти й дотримуватися 
плану заходів з протидії булін-
гу. Такі програми мають роз-
міщуватися у відкритому до-
ступі, приміром, публікуватися 
на офіційному сайті освітнього 
закладу. Адміністраціям шкіл, 

Системі вищої освіти в Україні загрожує 
повний колапс через брак фінансування. 
Йдеться, зокрема, про технікуми та 
коледжі, які входять до складу вищих 
навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 
акредитації. Про це на нещодавньому 
засіданні парламентського комітету з 
питань науки і освіти заявила народний 
депутат від УКРОПу Ірина Констанкевич.

За її словами, наразі на сумарні видатки, 
пов’язані із зарплатами та нарахуваннями 
працівникам коледжів і технікумів та опла-
тою комунальних послуг, бракує близько 
2 млрд грн.

– Не реагувати на цю ситуацію та лише 
говорити про відсутність коштів – нечесно й 
безвідповідально стосовно освітян, які пра-
цюють у таких закладах, сумлінно виконують 
свою роботу та надають освітні послуги. На 
місцях є велика тривога за долю коледжів і 
технікумів, які входять до складу університе-
тів, – підкреслила Ірина Констанкевич.

На її переконання, проблему можна було 
передбачити ще взимку, бо вже тоді було зро-
зуміло, що університети, до складу яких вхо-
дять коледжі й технікуми, не мають додаткових 
коштів на їхнє утримання. Труднощі, пов’язані 
з нестачею асигнувань, виникли вже у січні-
травні. У зв’язку з цим депутати від УКРОПу 
запропонували компенсувати частину дефі-
циту за рахунок коштів резервного фонду.

Відповідна ініціатива передбачена зако-
нопроектом щодо збільшення видатків для 
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акре-
дитації, які входять без статусу окремих юри-
дичних осіб до складу вищих навчальних за-
кладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

– Ми запропонували знайти ці кошти у 
резервному фонді. Йдеться про 1 мільярд 200 
тисяч гривень, які зможуть хоча б частково 
покрити найгостріші потреби таких освітніх 
закладів, – зауважила Ірина Констанкевич.

На початку липня парламентський комітет 
з питань науки і освіти одноголосно схвалив 
законопроект, який запропонували укропів-
ці, та рекомендував Верховній Раді ухвалити 
його за основу та в цілому. Крім того, члени 
комітету рекомендували парламенту при-
швидшити розгляд відповідного документа.

– Я можу тільки низько вклонитися тим, 
хто написав цей законопроект, і депутатам, 
які його зареєстрували. Якщо нічого не змі-
нити, то в четвертому кварталі цього року 
зарплати не буде не лише в коледжах і тех-
нікумах, а й в університетах. Таким чином, 
до кінця року ми можемо взагалі зупинити 
навчальний процес у всій вищій освіті, – на-
голосив перший заступник міністра освіти і 
науки Володимир Ковтунець.

Борис ХВИЦЬ, 
Київ 

Верховна Рада 
перетворилася на 
театр абсурду. Про це 
під час обговорення 
проекту постанови «Про 
призначення у 2018 
році іменних стипендій 
Верховної Ради України для 
найталановитіших молодих 
учених» заявила народний 
депутат від УКРОПу Ірина 
Констанкевич.

За її словами, в парламенті 
відбуваються дискусії навколо 
очевидних речей, які насправді 
не потребують обговорення.

– Сьогодні всі ми перебуває-
мо не у парламенті, а в теат рі аб-
сурду, де самі є головними геро-
ями. Ми обговорюємо стипендії 
для кількох десятків найтала-
новитіших студентів і вчених. 
Але наше ставлення до цього 
свідчить про те, що ми спрофа-
нували саме питання освіти й 
науки, – зауважила Ірина Кон-
станкевич.

Нардеп зазначила, що така 
профанація стосується не лише 
студентів і вчених. Верховна 
Рада також ігнорує проблему 
мізерних заробітних плат ви-
кладачів вищих навчальних за-
кладів.

– Невже 5-7 тисяч гривень – 
це гідна зарплата для викладача 
українського університету? На 
що ми сподіваємося в найближ-
чій перспективі? У прийдешні 

СИСТЕМІ ВИЩОЇ СИСТЕМІ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ ЗАГРОЖУЄ ОСВІТИ ЗАГРОЖУЄ 
КОЛАПС ЧЕРЕЗ БРАК КОЛАПС ЧЕРЕЗ БРАК 
ФІНАНСУВАННЯФІНАНСУВАННЯ

які не виконуватимуть вимоги 
законодавства, загрожує адміні-
стративна відповідальність.

З цією метою законопроект 
передбачає внесення змін до 
Кодексу про адміністративні 
правопорушення та до закону 
«Про освіту». Нове законодав-

ство має надати право освіт-
ньому омбудс мену перевіряти 
заяви про випадки булінгу та 
інспектувати заклади освіти на 
предмет невиконання заходів з 
протидії цьому явищу або при-
ховування таких фактів. 

– На жаль, явище булінгу 

для України не нове. Щоб зро-
зуміти це, достатньо пригадати 
класиків української літерату-
ри. У творах Івана Франка мож-
на знайти численні приклади 
знущання з дітей у тогочасних 
школах, здебільшого на ґрунті 
соціальної нерівності, – заува-
жила народний депутат.

Втім у сучасному суспільстві 
цькування та приниження дітей 
у школах знову стає більш по-
ширеним і жорстоким. 

– Особливо дивує, що неке-
ровану злість і агресію стосовно 
однолітків усе частіше виявля-
ють дівчата. Це дуже насторо-
жує, – додала Ірина Констанке-
вич.

За інформацією Дитячого 
фонду ООН (ЮНІСЕФ), із бу-
лінгом у колі однолітків в Украї-
ні стикалися близько 67% дітей. 
Найбільш вразливими до нього 
є сором’язливі, зі зразковою 
поведінкою діти, а також ті, які 
в силу різних життєвих обста-
вин замкнуті в собі, закриті для 
спілкування. Дані соціологіч-
них досліджень свідчать про те, 
що майже чверть українських 
школярів вважають себе жерт-
вами булінгу, а близько 40% 
дітей, які зіткнулися з його ви-
падками, ніколи не розповіда-
ють про це батькам. При цьому 
44% із тих, хто спостерігав, як 
знущаються з їхніх однолітків, 
не реагували на такі факти че-
рез страх піддатися аналогічно-
му знущанню.

Борис ХВИЦЬ, 
Київ 

п’ять років на нас чекають де-
стабілізоване суспільство та не-
грамотність. Тому я звертаюся 
до голови з проханням закрива-
ти цю роботу, адже це не робо-
та, а театр абсурду, – наголосила 
нардеп.

Укропівка звернула увагу 
парламентарів на те, що рейтинг 
фінансової забезпеченості кра-
їни безпосередньо залежить від 
освіченості її громадян. Сьогодні 
освіта стає запорукою глобаль-
ного розвитку, змінює стратегію 
розвитку держави та залучає 
новий капітал. Однак в Україні 
все відбувається з точністю до 
навпаки.

– Якщо такий стан справ 
буде й надалі, то ми позбавимо 
дітей майбутнього, остаточно 
знищимо інтелектуальний по-
тенціал суспільства, доведемо 
країну до прірви. Це стосується 
і вищої, і фахової передвищої 
та професійно-технічної освіти. 
Жалюгідний стан справ і в під-
тримці талановитої молоді та 
молодих вчених, – підкреслила 
Ірина Констанкевич.

Нагадаємо, представни-
ки УКРОПу зареєстрували у 
Верхов ній Раді більш як десять 
освітніх законопроектів. Укро-
півці, зокрема, запропонували 

парламенту збільшити стипен-
дії та заробітні плати виклада-
чів закладів професійної та фа-
хової передвищої освіти. Однак 

жодна з ініціатив не потрапила 
на розгляд Верховної Ради.

Алла САДЕЦЬКА, 
Київ

На фінансування системи вищої 
освіти бракує майже 2 млрд грн

67%  школярів страждають від булінгу

Заступник голови комітету Верховної Ради 
з питань науки і освіти Ірина Констанкевич



Веселощі – це не те, про що думаєш, коли створюєш баланс у всесвіті. Але це... викликає у мене посмішку. 
Фільм «Месники: Війна нескінченності» www.volynnews.com
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СУБОТА 28 липня

П’ЯТНИЦЯ 27 липня
06.00 Д/ц «Спільноти 

тварин»
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, 22.40, 
23.45, 02.00 Погода

09.35 М/с «Гон»
10.00 Додолики
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ц «Гордість світу»
12.00 Енеїда
12.25 Д/ц «Смачні історії»
13.10 :РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак 

українською
13.55 Схеми
14.30 :Радіо. День
15.25 Д/ц «Смаки Культур»
16.50, 04.30 Фольк-music
18.00, 00.15 Інформаційна 

година
19.00 Букоголіки
19.25 Д/с «1000 днів для 

планети»
20.15 Д/с «Жива природа»
20.30 Перша шпальта
21.25 Новини. Спорт
21.40 Сильна доля
22.50 Честь професії
23.50 Як дивитися кіно
01.10 52 вікенди
01.35 Роздягалка
02.05 Складна розмова
02.30 До справи
05.30 Д/ц «Незвичайні 

культури»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.35 Зона ночі

04.05 Абзац

05.59, 07.15 Kids Time

06.00 М/c «Хай живе 

король Джуліан»

07.20, 19.00 Хто зверху? 

12+

21.00 Зоряні яйця 12+

22.45 Т/с «Клініка»

01.30 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.05 Х/ф «Осінній 

вальс»

09.20 Т/с «Тато Ден»

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.00 Т/с «Медики»

19.55 Х/ф «Діамантова 

рука»

22.45 Х/ф «Чужі душі»

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 «Орел і Решка. 

Ювілейний 2»
13.00, 21.00 «Орел і 

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

Незвідана Європа»
16.00, 23.50 «Орел і 

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

Ювілейний сезон»
22.00 «Бєдняков+1»
22.50 «Вірю не Вірю»
00.50 «Вечірній квартал»
02.20 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.10 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 02.50 
Сьогодні

09.30, 05.20 Зірковий шлях
10.50 Реальна містика
12.50 Х/ф «Усміхнися, 

коли плачуть зорі»
14.45, 15.25 Т/с «Тест на 

любов»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00, 00.00 Т/с «Вітряна 

жінка»
23.20 Слідами
01.40 Телемагазин
02.10 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
07.20, 14.00 Правда життя
08.20 Таємниці акул
09.20 Дикий Індокитай
10.20 Ілюзії сучасності
11.10 Україна: забута 

історія
12.00 Таємниці пірамід
13.00 Жертви краси
15.00, 23.40 Смертельний 

двобій
16.00, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра
16.50 Левиний рик
17.50 Погляд зсередини
18.10 Під іншим кутом
18.40 Їжа богів
20.40 Речовий доказ
01.40 Містична Україна
03.10 Таємниці 

кримінального світу

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»

13.00, 14.20, 15.45 «Міняю 

жінку»

17.05 Т/с «Моє чуже 

життя»

20.15, 22.10 «Ліга сміху»

00.55, 05.35 «Ігри 

приколів»

01.55 «Вечірній Київ»

06.00 М/ф «Казка про 
царя Салтана»

07.00 Марафон до Дня 
Хрещення Русі «Наша 
віра»

13.00 Трансляція Молебню 
з Володимирської гірки 
та Хресного ходу

15.15 Х/ф «Не стріляйте в 
білих лебедів»

17.30 Х/ф «Весна на 
Зарічній вулиці»

19.00 Д/п «Києво-
Печерська Лавра. 
Фотографія тисячоліття»

20.00, 04.25 «Подробиці»
20.40 Концерт «Весна на 

Зарічній вулиці»
22.00 Х/ф «Піп»
00.05 Х/ф «Про нього»
01.30 «Речдок»
03.45 Д/п «Два 

Миронова»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 02.40 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Інсайдер
11.15 Стоп-5
12.15, 13.25 Х/ф «Сліпа 

лють»
14.40, 16.20 Х/ф 

«Максимальний 
ризик»

17.10, 21.30 Скетч-шоу 
«На трьох» 16+

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

поліція. Спецвідділ»

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Замок 

Шрекенштейн»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00 Битва салонів
13.00 Т/с «Село на 

мільйон»
14.00, 19.30, 20.30 Одного 

разу під Полтавою
15.00, 03.50 Віталька
16.00, 03.00 Панянка-

селянка
17.00 Чотири весілля
18.00, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька
18.30 Країна У
21.00 М/ф «Ріо 2»
23.00 Х/ф «Винні зірки»
01.30 Т/с «Помста»
02.30 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 «Кров і 

Троянда»
13.40, 19.20 Тема дня
14.10 «Модуль знань»
14.50 Світло
15.45 Wise Cow
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 «Острів 

Пахапахау»
10.00 Т/c «Справа Дойла»
10.45, 15.00, 18.30, 19.05 

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 «Це хлопчик»
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»
04.30 Наш чудовий 

Всесвіт
05.30 ФІЗ КУЛЬТ УРА!

08.00, 02.55 «Облом.UA.»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55 «Загублений світ»
13.00 Х/ф «Ділянка 

лейтенанта Качури. 
Фільм 3. Смертельний 
танець»

2+2 19.25 Х/ф «Числова 
радіостанція»

21.10 Х/ф 
«Страхувальник»

23.20 «Змішані 
єдиноборства. UFC. 
Найкращі бої Джонсона 
та Рейса»

01.40 «Нове Шалене відео 
по-українськи»

НТН

05.00, 03.40 «Правда 
життя. Професії»

06.45 Х/ф «Іподром»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.05 Х/ф «Зникнення»
10.50 «Судіть самі»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.30 «Свідок»
12.50, 03.15 «Речовий 

доказ»
14.40, 16.50 «Страх у 

твоєму домі»
17.40, 19.30 «Легенди 

карного розшуку»
20.45, 00.50 Т/с 

«Елементарно – 4»
22.40, 23.50 Т/с «Кулагін та 

партнери»
03.00 «Випадковий 

свідок»
04.40 Х/ф «Вірність»

06.00 Хто в домі хазяїн?
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, 16.15, 04.20 Погода
09.35 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.05 Сильна доля
11.00 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»
12.00 Х/ф «Дивна 

подорож Мері 
Брайант»

13.40 Д/ц «Гордість світу»
14.05 Телепродаж
14.25 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 Д/ц «Спільноти 

тварин»
23.50 Д/ц «Незвідані шляхи»
01.10 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 
терція»

02.10 Д/ц «Смачні історії»
02.30 Д/ц «Смаки 

Культур»
03.20 Інтермаріум
04.25 Війна і мир

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі

05.49, 07.34 Kids Time

05.50 М/c «Лунтик і його 

друзі»

07.35 Дешево та сердито

09.00 Хто зверху? 12+

19.00 Х/ф «50 перших 

поцілунків»

21.00 Х/ф «Змішані»

23.15 Х/ф «Вен Вайлдер 

– король вечірок»

01.10 Т/с «Клініка»

НОВИЙ КАНАЛ
05.55 ВусоЛапоХвіст
07.45 Караоке на Майдані
08.45 Все буде смачно!
10.40, 12.40 Т/с «Медики»
12.00 Заходи щодо 

відзначення 1030-річчя 
Хрещення Київської 
Русі-України за участю 
Президента України П. 
Порошенка

16.55 Х/ф «Діамантова 
рука»

19.00 Х/ф «Торгаші»
22.50 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

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

Шопінг»
11.10 «Ух ти show»
11.45 «Ух ти show 2»
12.15 М/ф «Сміливий 

великий панда»
14.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
00.00 Х/ф «Щоденник 

кар’єристки»
01.45 «Бєдняков+1»
02.25 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 03.10 

Сьогодні

07.15, 05.30 Зірковий шлях

08.00 Т/с «Вітряна жінка»

13.30, 15.20 Т/с «Коли 

на південь полетять 

журавлі»

17.50, 19.40 Т/с «Лист 

надії»

22.30, 02.20 Т/с 

«Однолюби»

01.50 Телемагазин

03.50 Реальна містика

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
08.40, 18.50 Таємний код 

зламаний
11.30 Смертельний двобій
13.10 Подорож на край 

всесвіту
15.00 Дикий Індокитай
17.00, 00.00 Фестивалі 

планети
21.30 Титанік: народження 

легенди
23.00 Прокляття двійників 

Титаніка
00.30 Незвичайні культури
01.50 Містична Україна
03.20 Прихована 

реальність

МЕГА

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

Вихідний»
10.05 «Життя без обману»
11.25 «Світське життя. 

Дайджест»
12.00 «1030-річчя 

Хрещення Русі»
12.20 «Вечір прем’єр з 

Катериною Осадчою»
14.20 «Ліга сміху»
16.20, 21.15 «Вечірній 

квартал»
18.30, 05.35 «Розсміши 

коміка 8»
20.15 «Українські сенсації»
23.20 «Світське життя. 

Дайджест»
00.20, 02.00 «Вечірній 

Київ»

1+1

05.35 Х/ф «Про нього»
07.00 «Мультфільм»
07.30 Д/п «Києво-

Печерська Лавра. 
Фотографія тисячоліття»

09.00 «Трансляція 
Божественної Літургії 
з Києво-Печерської 
Лаври»

11.00 Х/ф «Дорога моя 
людина»

13.10 Х/ф «Мачуха»
15.00 Х/ф «Весна на 

Зарічній вулиці»
17.00, 20.30 Т/с «Що 

робить твоя дружина?»
20.00, 03.15, 05.30 

«Подробиці»
22.35 Т/с «Джерело 

щастя»
02.25 Д/п «Володимир 

Басов. Бігун на довгі 
дистанції»

ІНТЕР

05.00, 04.50 Скарб нації
05.05 Еврика!
05.15, 12.45 Факти
05.45 Стоп-5
07.30 Я зняв!
09.30 Дизель-шоу 12+
10.50, 11.45 Особливості 

національної роботи
13.00 «На трьох» 16+
16.30 Х/ф «Індіана 

Джонс: У пошуках 
втраченого ковчега»

18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.10 Х/ф «Індіана 

Джонс і Храм Долі»
22.30 Х/ф «Індіана 

Джонс і Останній 
хрестовий похід»

01.00 Т/с «Морська 
поліція. Спецвідділ»

02.35 Провокатор

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Мураха Z»
12.15 Х/ф «Лускунчик і 

мишачий король»
13.30 Чотири весілля
14.30 М/ф «Цирк! Цирк! 

Цирк!»
16.00 Вечірка
19.00 Т/с «Село на 

мільйон»
21.00 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 «Фіалка терору»

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

«Страхувальник»
18.50 Х/ф «Чужий»

2+2 21.05 Х/ф «Ласкаво 
просимо у Гамбург»

23.00 Х/ф «Транзит»
00.45 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.50 «Облом.UA.»
05.00 «Змішані 

єдиноборства. UFC FN 
Alvarez-Poirier »

НТН

06.10 Х/ф «Зворотного 
шляху немає»

10.05 Х/ф «Єдина 
дорога»

12.00 «Свідок. Агенти»
12.40, 03.55 «Речовий 

доказ»
15.40 «Склад злочину»
17.10 «Круті 90-ті»
18.05 «Переломні 80-ті»
19.00, 02.55 «Свідок»
19.30 Х/ф 

«Приборкувачка 
тигрів»

21.30 Х/ф «Сліпий»
23.20 Х/ф «Втеча з 

в’язниці»
01.20 «Таємниці 

кримінального світу»
03.25 «Випадковий 

свідок»
04.55 «Легенди 

бандитської Одеси»

ВЄРКИ СЕРДЮЧКИ 
БІЛЬШЕ НЕ БУДЕ 

Український артист Андрій Данилко 
оголосив, що він більше не 

виступатиме як Вєрка Сердючка. 
Перш ніж завершити кар’єру, 
Сердючка вирушить у всеукраїнський 
тур. Його заплановано на наступний 
рік, пишуть «Вести». 

«Дякую тим людям, які дали мені, хлоп-
чикові з Полтави, що жив у прибудові з 
обдертими шпалерами, можливість забез-
печити себе фінансово, жити на Хрещатику 
і не працювати», – 
каже Данилко.

В образі про-
відниці Вєрки Сердюч-
ки Данилко виступає 
від початку 1990-х. У 
2007 році Сердючка 
взяла участь у кон-
курсі «Євроба-
чення», де з піс-
нею Dancing 
Lasha Tumbai 
посіла дру-
ге місце. 

заява

m
oviestape.net

Фільм «Винні зірки»

23:00

КНИГУ СЕРГІЯ ЖАДАНА 
ЕКРАНІЗУВАЛИ 

Сюжет книги Сергія Жадана 
«Ворошиловград» невдовзі 

з’явиться на телеекранах з назвою 
«Дике Поле». 

Фільм розповідає 
історію хлопця з не-
звичним ім’ям Герман. 
Парубок повертаєть-
ся до рідного міста на 
Донбасі та намагається 
протистояти людям, 
які прагнуть відібрати в 
нього сімейний бізнес – 
стару бензоколонку. 

«Його старший брат зник, і тепер герою 
доведеться захистити сімейний бізнес, а 
разом із ним – друзів дитинства та кохання 
в боротьбі проти тих, хто захоплює шматок 
за шматком землю, перетворюючи її на ку-
курудзяні поля та залізницю, що нікуди не 
веде», – йдеться в анонсі фільму.

Головні ролі у кінострічці зіграли акто-
ри Олег Москаленко, Олексій Горбунов та 
учасниця групи Dakh Daughters Руслана 
Хазіпова.

прем’єра

Фільм «50 перших поцілунків»

19:00

m
oviepilot.de
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Ми були разом – я забув увесь світ. Фільм «Пробач за любов»
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ФУТБОЛ 1
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06.00, 08.00, 15.40, 17.45, 
20.05, 22.30 Топ-матч 06.10, 
20.35 Ліверпуль – Боруссія (Д). 
Міжнародний кубок чемпіонів 
08.05 Шахтар – Динамо. 
Суперкубок України 10.15 
«Великий футбол» 12.05 Челсі 
– Тоттенгем. Чемпіонат Англії 
13.55 Наполі – Феєнорд. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 15.55 Баварія 
– ПСЖ. Міжнародний кубок 
чемпіонів 18.15 Арсенал-
Київ – Львів 22.45 Чорномо-
рець – Олімпік 00.35 Атлетік 
– Марсель. 1/8 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА 02.20 Ман Сіті 
– Боруссія (Д). Міжнародний 
кубок чемпіонів 04.05 Бернлі – 
Тоттенгем. Чемпіонат Англії 

06.00, 08.00 Топ-матч 06.10 
Баварія – ПСЖ. Міжнародний 
кубок чемпіонів 08.10 Лестер 
– МЮ. Чемпіонат Англії 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.15, 02.20 Арсенал-Київ – 
Львів 12.05 «Великий футбол» 
13.55 Челсі – Рома. Ліга Чемпі-
онів УЄФА 15.55 Чорноморець 
– Олімпік 17.45, 20.50 «Студія 
LIVE» 18.40 Шахтар – Динамо. 
Суперкубок України 21.35 
Голи сезону. Чемпіонат Англії 
22.45 Ліверпуль – Боруссія (Д). 
Міжнародний кубок чемпіонів 
00.35 Лейпциг – Марсель. 
1/4 фіналу. Ліга Європи УЄФА 
04.05 Тоттенгем – Саутгемп-
тон. Чемпіонат Англії 

06.00, 08.00, 17.45, 21.25, 22.15, 
05.30 Топ-матч 06.10 Ман Сіті 
– Боруссія (Д). Міжнародний 
кубок чемпіонів 08.10 Челсі 
– Брайтон. Чемпіонат Англії 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.15 Чорноморець – 
Олімпік 12.00, 14.55 «Студія 
LIVE» 12.55 Шахтар – Динамо. 
Суперкубок України 15.55 
Ліверпуль – Боруссія (Д). 
Міжнародний кубок чемпіонів 
18.15, 20.55 «Тур ONLINE» 18.55 
LIVE. Десна – Шахтар 21.45, 
05.00 Світ Прем’єр-Ліги 22.45 
Арсенал-Київ – Львів 00.35 
Марсель – Лейпциг. 1/4 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА 02.20 Огляд 
матчів 1/4 фіналу. Ліверпуль/
Ман Сіті. Ліга Чемпіонів УЄФА 
03.00 LIVE. Ман Сіті – Ліверпуль. 
Міжнародний кубок чемпіонів 

06.00 LIVE. Мілан – МЮ. Міжна-
родний кубок чемпіонів 08.00 
Топ-матч 08.10 Челсі – Сток Сіті. 
Чемпіонат Англії 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS 10.15, 22.45 
Десна – Шахтар 12.05 Боруссія 
(Д) – Бенфіка. Міжнародний 
кубок чемпіонів. Прем’єра 
13.55 Ювентус – Баварія. 
Міжнародний кубок чемпіонів 
15.55 Арсенал-Київ – Львів 
17.30 Рома – Тоттенгем. Міжна-
родний кубок чемпіонів 19.15, 
21.55 «Студія LIVE» 19.55 LIVE. 
Юргорден – Маріуполь. Ліга 
Європи УЄФА 00.35 Марсель 
– Зальцбург. 1/2 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА 02.20 Атлетіко – 
Арсенал. Міжнародний кубок 
чемпіонів 04.05 МЮ – Бернлі. 
Чемпіонат Англії 

06.00, 08.00, 03.00, 03.40 
Топ-матч 06.10 Арсенал-Київ – 
Львів 08.10 Ньюкасл – Ман Сіті. 
Чемпіонат Англії 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS 10.20 Рома 
– Тоттенгем. Міжнародний 
кубок чемпіонів 12.05 Мілан 
– МЮ. Міжнародний кубок 
чемпіонів 13.55 Чорноморець 
– Олімпік 16.00, 18.25 «Студія 
LIVE» 16.40 Юргорден – Марі-
уполь. Ліга Європи УЄФА 19.00 
Ман Сіті – Ліверпуль. Міжна-
родний кубок чемпіонів 20.45 
Десна – Шахтар 22.50 Боруссія 
(Д) – Бенфіка. Міжнародний 
кубок чемпіонів 00.35 Заль-
цбург – Марсель. 1/2 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА 03.10 Світ 
Прем’єр-Ліги 03.55 Ліверпуль – 
Свонсі. Чемпіонат Англії 

06.00 Ман Сіті – Ліверпуль. 
Міжнародний кубок чемпіонів 
07.45, 12.05, 17.45, 22.00 Світ 
Прем’єр-Ліги 08.15 МЮ – Саут-
гемптон. Чемпіонат Англії 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 10.20 
Ювентус – Баварія. Міжнарод-
ний кубок чемпіонів 12.35, 15.05 
«Студія LIVE» 13.15, 22.50 Юр-
горден – Маріуполь. Ліга Європи 
УЄФА 16.00 Рома – Тоттенгем. 
Міжнародний кубок чемпіонів 
18.15 Атлетіко – Арсенал. Між-
народний кубок чемпіонів 20.00 
LIVE. Бенфіка – Ювентус. Між-
народний кубок чемпіонів 00.40 
Огляд матчів 1/8 фіналу. Порту/
Ліверпуль. Ліга Чемпіонів УЄФА 
01.20 Огляд матчів 1/8 фіналу. 
Реал/ПСЖ. Ліга Чемпіонів УЄФА 
02.00 LIVE. Баварія – Ман Сіті. 
Міжнародний кубок чемпіонів 
04.00 Кристал Пелес – Арсенал

06.00 LIVE. Барселона – Тот-
тенгем. Міжнародний кубок 
чемпіонів 08.00 Топ-матч 08.10 
Юргорден – Маріуполь. Ліга 
Європи УЄФА 10.00, 15.40, 
20.15 Футбол NEWS 10.20 Олек-
сандрія – Зоря 12.05 Арсенал 
– ПСЖ. Міжнародний кубок 
чемпіонів 13.55 Львів – Динамо 
16.00 Світ Прем’єр-Ліги 16.30, 
18.55 «Тур ONLINE» 16.55 LIVE. 
Олімпік – Ворскла 19.25 LIVE. 
Шахтар – Арсенал-Київ 21.20 
«Великий футбол» 23.00 МЮ 
– Ліверпуль. Міжнародний 
кубок чемпіонів 00.50 Марсель 
– Атлетіко. Фінал. Ліга Європи 
УЄФА 03.00 Журнал Ліги Євро-
пи 03.55 Кристал Пелес – Ман 
Сіті. Чемпіонат Англії 

НЕДІЛЯ 29 липня
06.00 Хто в домі хазяїн?
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, 21.25, 22.30, 

02.00 Погода
09.40 Х/ф «Дивна подо-

рож Мері Брайант»
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
15.25, 21.30 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
23.55 Д/ц «Зустріч Лувру 

та Забороненого міста»
01.10 Д/ц «Гордість світу»
01.35 Букоголіки
02.10 Д/ц «Смачні історії»
02.30 Д/ц «Смаки Куль-

тур»
03.20 Інтермаріум
04.25 Війна і мир
05.05 Розсекречена історія

05.00 Еврика!
05.05, 12.45 Факти
05.35 Стоп-5
07.30 Т/с «Невиправні»
09.20 Т/с «Відділ 44»
11.10, 13.00 Х/ф «Індіа-

на Джонс: У пошуках 
втраченого ковчега»

13.50 Х/ф «Індіана 
Джонс і Храм Долі»

16.05 Х/ф «Індіана 
Джонс і Останній 
хрестовий похід»

18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Година 

пік-3»
21.45 Х/ф «Загублений 

світ»
23.40 Х/ф «Блакитна 

безодня»
02.45 Провокатор

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
11.45 Х/ф «Замок Шре-

кенштейн»
13.30 Чотири весілля
14.30 Танька і Володька
17.00 М/ф «Ріо 2»
19.00 Т/с «Село на міль-

йон»
21.00 Одного разу під 

Полтавою
22.30 Х/ф «Винні зірки»
01.00 Х/ф «Лимерівна»
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»

05.55 ВусоЛапоХвіст

08.05 Полювання

09.10 Все буде смачно!

10.05 Караоке на Майдані

11.05 Вагітна у 16 16+

12.05 Доньки-матері 16+

13.05 Хата на тата 12+

15.05 Х/ф «Торгаші»

19.00, 20.05 Слідство ве-

дуть екстрасенси 16+

23.05 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 «Сміливий 

великий панда»

12.30, 02.10 «Орел і Реш-

ка. Перезавантаження»

00.30 «Вечірній квартал»

03.00 «Нічне життя»

06.00 Бандитська Одеса
08.20, 18.50 Таємний код 

зламаний
11.00 Смертельний двобій
12.40 Титанік: народження 

легенди
14.00 Прокляття двійників 

Титаніка
15.00 Дикий Індокитай
17.00, 23.30 Фестивалі 

планети
17.30 Незвичайні культури
21.30 Подорож на край 

всесвіту
01.20 Бандитський Київ
04.30 Містична Україна

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.10, 19.30, 05.35 «ТСН»

07.05 «Українські сенсації»

08.00 «Сніданок. Ви-

хідний»

09.00 «Лото-Забава»

09.45 М/ф «Маша і 

ведмідь»

10.00, 11.00, 12.00 «Світ 

навиворіт – 8»

13.05 Х/ф «Біженка»

17.25, 20.15 Х/ф «Па-

параці»

22.20 «Голос. Діти 4»

00.20 «Ліга сміху»

04.50 «Світське життя. 

Дайджест»

06.00 Мультфільм
06.25 Х/ф «Добрі на-

міри»
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 «Людина з 
Ріо»

14.40 Х/ф «Бінго Бонго»
16.45, 20.30 Т/с «Що ро-

бить твоя дружина?»
20.00 «Подробиці»
22.20 Х/ф «Як одру-

житися і залишитися 
холостяком»

00.10 «Речдок»

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.40, 07.59 Kids Time
06.45 М/c «Хай живе 

король Джуліан»
08.00 М/ф «Елвін та 

бурундуки»
09.50 М/ф «Планета 

скарбів»
11.45 Х/ф «План гри»
14.00 Х/ф «Вен Вайлдер 

– король вечірок»
15.50 Х/ф «50 перших 

поцілунків»
17.45 Х/ф «Змішані»
20.00 Х/ф «Пригоди у 

Вегасі»
22.00 Х/ф «Секс-відео»
23.55 Х/ф «Київський 

торт»

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 Т/с «Справа Дойла»
17.00 Княжий 2018
18.00 На Часі 18.00

АВЕРС 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 Т/с «За службовими 

обов’язками»
23.00 Завтра сьогодні
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, 00.00 «Змішані 
єдиноборства. UFC FN 
Alvarez-Poirier »

09.00 «ДжеДАІ. Дай-
джест»

10.00 «Зловмисники»
11.30 Т/с «Ментівські ві-

йни. Київ»

2+2 15.30 Х/ф «Числова 
радіостанція»

17.05 Х/ф «Ласкаво 
просимо у Гамбург»

19.00 Х/ф «Нікова 
помста»

21.00 Х/ф «Уцілівша»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»
02.00 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

НТН

06.10 Х/ф «Де ви, 

лицарі?»

07.30 «Страх у твоєму 

домі»

11.20 Х/ф «Зайчик»

13.00 Х/ф «Ділові 

люди»

14.35 Х/ф «Ще один 

зв’язок»

17.05 Х/ф «Сліпий»

19.00 Х/ф «Зимова 

вишня»

20.40 Х/ф «Вихід»

22.30 Т/с «Я повернуся»

01.30 Х/ф «Втеча з 

в’язниці»

03.15 «Речовий доказ»

Фільм «Секс-відео»

22:00

kino-nik.ru

06.30 Сьогодні

07.10 Зірковий шлях

08.15 Т/с «Вітряна жінка»

13.45 Т/с «Лист надії»

17.45, 19.40 Т/с «Все по-

вернеться»

19.00 Події

22.20, 02.30 Т/с «Одно-

люби»

02.00 Телемагазин

05.30 Реальна містика

«ІНТЕР» ОШТРАФУВАЛИ 
ЗА РОЗПАЛЮВАННЯ 
ВОРОЖНЕЧІ

Національна рада з питань 
телебачення та радіомовлення 

проголосувала за стягнення штрафу 
з телеканалу «Інтер» у розмірі 25% 
ліцензійного збору – понад 4 млн грн. 

Регулятор одержав численні листи зі 
скаргами від Департаменту захисту на-
ціональної державності Служби безпеки 
України, Київської міської організації Полі-
тичної партії «Українська Галицька партія».

9 травня 2018 року телеканал «Інтер» 
транслював у своєму ефірі концерт «Пере-
мога. Одна на всіх», зміст якого принижує 
гідність громадян України, розпалює во-
рожнечу, закликає до підриву цілісності 
держави та містить ознаки пропаганди, яка 
створює викривлене уявлення про окремі 
аспекти історичного розвитку України. 

Представниця телеканалу Ольга Мусій-
ко заявила, що це рішення є безпідставним 
і його буде оскаржено в суді.

пропаганда

korrespondent.net
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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

ЯКЩО В ЖИВОТІ – УРАГАН фітотерапія смачні ліки

ЦІЛЮЩІ ЗБОРИ 
Змішати в рівних частинах сухі подрібнені квітки ромашки аптечної 
й траву материнки. 2 ч. ложки суміші залити 1 скл. окропу, настояти, 
закутавши, 30 хв, перецідити. Пити по чверті склянки тричі на день до їди.
Змішати в рівних за вагою частинах трави звіробою і золототисячнику. 
1 ч. ложку сухої подрібненої суміші залити 1 скл. окропу, тримати під 
кришкою на слабкому вогні 5-7 хв, настояти, закутавши, 30 хв, перецідити. 
Пити по 1 скл. перед їдою.
Ромашка аптечна (квітки) – 5 частин, материнка звичайна (трава) – 
4 частини, валеріана лікарська (коріння) – 1 частина. Приймати у вигляді 
настою по 0,5 скл. вранці й увечері через 1 год після їди.
М’ята перцева (листя) – 1 частина, ромашка аптечна (квітки) – 1 частина, 
фенхель звичайний (плоди) – 1 частина. 1 ч. ложку збору залити 1 скл. 
окропу. Пити по 1 скл. настою вранці та ввечері.

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).

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.

ПРОТИ ХРОНІЧНИХ 
ХВОРОБ – 
МЕДОВА ВОДА

У здорової дорослої людини 
в шлунку й кишечнику 
міститься близько 

літра газів, що утворюються 
переважно внаслідок 
життєдіяльності мікроорганізмів 
мікрофлори кишківника. 
Неприємний стан за метеоризму 
супроводжується відрижкою, 
гикавкою, відчуттям важкості, 
здуттям живота, нападами 
переймоподібного болю, що 
зникає після відходження 
газів. Іноді діарея чергується із 
закрепом.

ПРИЧИНИ ЗДУТТЯ ЖИВОТА
• Порушення (найчастіше запальні) в 

роботі травного тракту та органів черевної 
порожнини (коліт, ентерит, перитоніт, гепа-
тит; цироз печінки, панкреатит тощо).

• Дисбактеріоз, кишкова непрохідність.
• Гострі кишкові інфекції та гельмінтоз 

(кишкові паразити).
• Нервові розлади.
Багато захворювань травної системи 

призводять до уповільнення моторики ки-
шечника, посилення бродильних та гниль-
них процесів і підвищення газоутворення. 
Емоційні навантаження завжди супрово-
джуються перезбудженням нервової сис-
теми, що зумовлює спазм гладких м’язів 
кишечника й скупчення газів.
ПРОДУКТИ, ЩО СПРИЧИНЯЮТЬ 
ПІДВИЩЕНЕ ГАЗОУТВОРЕННЯ

• Їжа, що містить велику кількість целю-
лози (капуста, бобові та грубоволокнисті 
культури), розщеплюється кишковими бак-
теріями з підвищеним утворенням газів.

• Деякі продукти (баранина, чорний 
хліб, свіжовичавлений буряковий сік) по-
силюють бродильні реакції, що може при-
звести до здуття живота. Подібний ефект 
має також їжа, в якій відбуваються процеси 
бродіння (пиво, квас).

• Вживання молока й молочних продук-
тів, коли є непереносність лактози.

• Шкідливі звички (покваплива їжа, 

Мед, розчинений у воді, – унікальний 
лікувальний засіб, доступний 

абсолютно кожному. Його позитивний 
вплив на організм годі переоцінити.

Медова вода нормалізує травлення, покра-
щує роботу всіх ланок шлунково-кишкового 
тракту, зміцнює імунітет. У результаті такого смач-
ного лікування минають хронічні нежиті, брон-
хіти, розріджується і виходить слиз із легенів 
(природним шляхом – через кишківник). Ще один 
позитив – медова водичка виводить паразитів та 
прияє схудненню, оскільки розчиняє калові маси 
й виводить їх із організму. Доведено, що підсоло-
джена медом вода очищає організм на клітинно-
му рівні, підсилює противірусний ефект та норма-
лізує роботу товстої кишки.
ЯК ПРИГОТУВАТИ? 

1 ч. ложку меду розбавити в 1 скл. сирої води. 
Отримуємо 30% розчин меду, який за складом 
ідентичний плазмі крові. Мед у сирій воді струк-
турує її, чим підвищує цілющі властивості. Медова 
вода засвоюється організмом швидко і повністю.

Із профілактичною метою таку воду слід пити 
вранці натще, причому залпом. Це важливо. 
Сфінктер шлунка відразу ж відкриється і рідина 
потрапить у кишечник, після чого – в кров. 

Медовою водою протирають обличчя, вона 
живить шкіру і робить її м’якою, шовковистою та 
ніжною. 

А ще це – натуральна косметика. Найдавніша 
і найсучасніша водночас.

під’їдання на ходу, жвава бесіда за столом; 
куріння, жуйка) призводять до заковтуван-
ня повітря – аерофагії, що також може стати 
причиною скупчення газів у кишечнику та 
інших неприємних явищ.
ПЕРЕВІРЕНІ ЗАСОБИ

Насіння коріандру. 1 ч. ложку по-
дрібненого насіння залити 1 скл. окропу, 
кип’ятити 2 хв, настояти 15 хв, перецідити. 
Пити настій коріандру по чверті склянки 
тричі на день до їди. Живіт «заспокоюєть-
ся» моментально.

Насіння кропу. 2 ч. ложки насіння кро-
пу залити 2 скл. окропу, 10-15 хв настояти 
та пити по 0,5 скл. тричі на день за півгоди-
ни до їди. Це ефективний засіб.

Любисток. У разі здуття, болю в кишеч-

нику, закрепів 1 ст. ложку сухого подріб-
неного коріння любистку залити 1,5 скл. 
води, нагріти на слабкому вогні до кипін-
ня, кип’ятити 10 хв, настояти 1 год, переці-
дити й пити по 1 ст. ложці 3-4 рази на день 
за 30 хв до їди. Курс лікування – 12-15 днів. 
Любисток дуже добре діє на весь травний 
тракт, уже наступного дня зникає важкість 
у ділянці здуття, з’являється здоровий 
апетит.

Насіння моркви. 1 ст. ложку насіння 
залити 1 скл. окропу, настояти ніч у термо-
сі. Пити тричі на день по 0,5 скл. гарячого 
настою. Приймати по 1 г сухого порошку з 
насіння моркви тричі на день.

Кропова й анісова олії. На шматочок 
цукру капнути 4-7 крапель кропової чи ані-
сової олії (аптечні препарати) й з’їсти. Роби-
ти так 3-4 рази на день.

Імбир. Приймати порошок на кінчику 
ножа 2-4 рази на день через 15 хв після 
їди, запиваючи 0,5 скл. води. Добре до-
помагає в разі великого скупчення газів у 
кишечнику.

Петрушка. 2 ст. ложки сухого подріб-
неного коріння (можна також застосовува-
ти свіже) залити 0,5 скл. окропу, настояти, 
закутавши, 8-10 год, відцідити. Пити по 1 ст. 
ложці 3-4 рази на день за 20 хв до їди.

Полин. 1 ч. ложку трави полину гіркого 
залити 2 скл. окропу, настояти, закутавши, 
20 хв, перецідити, додати мед за смаком. 
Пити по чверті склянки тричі на день за 
30 хв до їди.
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Медова вода нормалізує травлення

Багато захворювань травної 
системи призводять до 
уповільнення моторики кишечника



www.volynnews.com
Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й

ЖИТТЯ18 www.volynnews.com

Ми рідко думаємо про те, що в нас є, зате завжди – про те, чого нам бракує. Артур Шопенгауер
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  Тетяна БОЯРИН
Рожищенський район

  Олександр СЕРЕДЮК
Львівська область 

відзнака

батьківський подвиг

повороти долі

Добра батьківська 
наука, засвоєна 
з дитинства, стає 

міцною основою щасливої 
сім’ї в майбутньому. 
Так склалося життя, 
що волинянин Сергій 
Литвинюк став двом синам 
і татом, і мамою. Чоловік 
не розгубився в складних 
життєвих обставинах та 
доклав усіх зусиль, щоб 
діти не відчули браку 
материнської любові. 

МАМА ПОЇХАЛА 
В РАЙЦЕНТР І НЕ 
ПОВЕРНУЛАСЯ

З дружиною Анжелою Сергій 
зустрівся в рідному селі Оленівка. 
Жінка приїздила на гостину до по-
други. Познайомилися, а згодом 
і одружилися. Трирічного Віталія, 
сина Анжели від першого шлюбу, 
Сергій прийняв за рідну дитину, 
привів молоду дружину до батьків-
ської оселі.

Спочатку все складалося добре. 
Сергій працював трактористом, 
Анжела влаштувалася на приватне 
підприємство «Чебені плюс» у су-
сідньому Кобчі. Через певний час 
молода сім’я поповнилася синоч-
ком Владиславом, який народився 
у 2008 році.

– І варила, і прала, і дітей догля-
дала, – так згадує про свою вже ко-
лишню дружину Сергій Литвинюк. 
– А коли малому було рік і два міся-
ці, попросилася разом з колегами 
поїхати на екскурсію в Карпати. У 
переддень поїздки вибралася до 
райцентру скупитися і... слід її за-

  Марта ЮЛАНТОВА

Ліда беззвучно плакала, 
стискаючи від 

безвиході кулаки. Таки 
правду казала тоді стара 
ворожка: не випробовуй 
терпеливість чоловіка, 
бо наробиш біди. Не 
послухала, кинулася у вир 
почуттів, наче з моста в 
воду...

...Тієї осені три першокурсниці 
технікуму гуляли в міському скве-
рику. Раптом ніби з-під землі вири-
нула стара циганка й напросилася 
поворожити. Оленці напророкува-
ла щасливе заміжжя в рідному селі. 
Ритці передбачила переїзд в іншу 
країну. А Лідину долоню довго роз-
дивлялася, потім сказала:

– Ти вийдеш заміж за нелюба, але 
він тебе на руках носитиме, дитину 
любитиме. Тільки шануй чоловіка, 
не роби дурниць. Інакше залишиш-
ся ні з чим, – цим словам Ліда тоді не 
надала значення. А даремно... 

У листопаді познайомилася з 
Олегом – студентом педінституту. 
Коли хлопець запросив її до себе 
додому зустрічати Новий рік, не ва-
галася ні секунди. Вона вже бачила 
себе законною дружиною Олега і 
жителькою обласного центру. Та 
хлопець зник із її життя, щойно ді-
знався, що дівчина вагітна. Ліда тоді 
мало не отруїлася. Добре, що по-
други вчасно нагодилися і виклика-
ли швидку. 

На День Валентина Оленка за-
просила Ліду до себе в село і по-
знайомила з Антоном. Ліда думала, 
що так буває тільки в кіно: хлопець 
ходив слідом, як телятко, заглядав у 
вічі, заміж кликав.

– Ти чого вагаєшся? Думаєш, 
Олежик твій повернеться? Аяк-

Броніслав Котвіцький з 
селища Рокині Луцького 
району вже втретє 
став переможцем 
ІІ Всеукраїнського пісенного 
фестивалю сучасної 
української пісні, що 
проходив у курортному 
місті Трускавці на базі 
санаторію «Карпати» з 
30 червня до 1 липня.

«Трускавецька фієста» – патріо-
тичний мистецький захід, покли-
каний популяризувати найкращі 
зразки сучасної української пісні.  

Броніслав Котвіцький вибо-
ров перше місце серед 60 учас-
ників і став лауреатом цього по-
чесного фестивалю. Він завоював 
право на виступ у гала-концерті. 
Лише шістьох лауреатів було удо-
стоєно честі виконати свої пісні, а 
решту співали вже члени журі: на-
родні артисти України Віктор Пав-
лік і Микола Свидюк, Олександр 
Василенко і Гурбан Аббасов, за-
служені діячі мистецтв України та 
артисти Олег Гафткович і Наталя 
Кудряшова, Леонід Дехтяренко і 
Микола Гриценко та інші.

Композиція Броніслава Кот-
вицького «Пісня лісова», присвя-
чена унікальному санаторію «Лі-
сова пісня», підкорила серця журі 
та слухачів. 

У 2016 році його композиція 

ВОЛИНСЬКИЙ БАРД 
ТРИЧІ СТАВ ЛАУРЕАТОМ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ФЕСТИВАЛЮ

ЦИГАНКА НАВОРОЖИЛА 

РОЗЛУКУ

«Будуть заздрити нам» завоювала 
перше місце на цьому ж конкурсі. 
У 2017 році він написав і виконав 
патріотичну пісню «Прозрійте, 
українці!», яка також перемогла 
на цьому фестивалі. 

– Почав писати пісні у старших 
класах, – зізнається Броніслав 
Котвіцький. – А уже в інституті од-
ногрупники використовували мої 
пісні на вечорах і КВН-ах. У 1970-х 
роках написав кілька пісень на ту-
ристичну тему. Перейнявся цією 
тематикою й підготував цілісну 
20-хвилинну програму на перший 
туристичний зліт, що проходив у 
Яремчі. Тоді Волинь виборола по-
чесне третє місце. А через чотири 
роки ми вже завоювали перше 
місце. Мою пісню «Ложка» співали 
туристи по всій Україні. 

же! – повчали подруги. – Виходь за-
між, поки пропонують, а там видно 
буде!

І Ліда здалася. До шлюбу йшла 
вагітною від Олега, хоча про це 
знали тільки вона і подруги. Анто-
на переконала, що син народився 
семимісячним. Чоловік повірив, от 
лише свекруха завше якось підо-
зріло дивилася на внука. Тому Ліда 
почала пиляти Антона, що варто 
відокремитися від батьків. Чоловік 
поїхав на заробітки, за кілька років 
таки стягнулися на двокімнатну хру-
щовку в місті. Жінка водила сина до 
школи, записала в басейн та спор-
тивну секцію. Антон навіду вався до 
них кілька разів на рік – погостює і 
знову за кордон, щоб кохана дру-
жина й син ні в чому собі не відмов-
ляли. 

Якось перед святами Ліда ходи-

ла базаром, вибираючи подарунки. 
В іграшковому павільйоні серед 
покупців помітила чоловіка, схожо-
го на Олега – її першу й незабутню 
любов. Серце шалено забилося, за-
бракло повітря... Але вона опанува-
ла себе і таки підійшла до Олега:

– Ви не підкажете, яку іграшку 
краще вибрати для семирічного 
хлопчика? А то наш тато постійно 
у відрядженнях, нема кому пора-
дити, – почала здалеку Ліда.

– Привіт, Лідусю, невже ти? – 
ласо посміхнувся Олег. – Що, ваш 
татко справді  така зайнята людина? 

Ліда ніби цього й чекала. Поча-
ла торохтіти, що вийшла заміж за 
нелюба, що чоловік їздить на заро-
бітки... І якось несподівано для себе 
запросила Олега в гості.

– Зайди коли на каву, все одно я 
нуджуся вечорами, – прощебетала. 

Олег таки зателефонував! Ліда 
пообіцяла відвезти сина до мами і 
пригадати молоді роки. Вона зов-
сім не чекала, що додому навіда-
ється Антон. Він приїхав уночі, від-
чинив двері своїм ключем та застав 
у подружньому ліжку дружину з 
коханцем...

Олег за лічені секунди одягнув-
ся і щез із квартири. Ліда переляка-
но думала, що вона скаже чоловіко-
ві. Та Антон мовчки зібрав свої речі 
та спокійно сказав: 

– Квартиру я лишаю тобі й сино-
ві. Йому допомагатиму, а тобі не да-
ватиму ні копійки. Хай коханці утри-
мують. І не шукай мене. Прощавай!

Ліда швиденько одягнулася, ви-
кликала таксі й поїхала до свекрухи. 
Та Антона там не було. Телефонува-
ла на мобільний – абонент поза зо-
ною. Ні з чим повернулася додому...

СТАВ ДЛЯ СИНІВ 
І ТАТОМ, І МАМОЮ

губився.
Ці події дев’ятирічної давнини 

Сергій Литвинюк і нині згадує з не-
прихованим хвилюванням. Тоді ж 
і чоловіка, і його батьків охопив 
справжній шок, бо в головах роїли-
ся різні думки. Минув день, другий, 
а жінка не давала про себе знати, 
тож Сергій подав заяву про розшук 
у правоохоронні органи.

– Кілька разів приїздили до 
нас міліціонери, брали відбитки 
пальців, оглядали кімнату, де жили 
молоді, – згадує мати Сергія Марія 

Петрівна. – Навіть у газету подава-
ли, можливо, обізветься.

Та молода мати так і не повер-
нулася в сім’ю. А Сергій ухвалив для 
себе відповідальне рішення – ви-
ховувати обох синів, бо за два роки 
спільного проживання душею при-
кипів до малого Віталика, який з 
перших днів називав його татом.

– Порозмовляв зі своїми батька-
ми, порадився, бо саме вони стали 
для мене найбільшою підтримкою в 
житті, – згадує ті нелегкі часи Сергій 
Литвинюк.

для мене – найрідніший.
Лише за фото, які залишилися 

після тих недовгих щасливих часів, 
знає маму і десятирічний Влади-
слав.

Доки розмовляємо, хлопчик 
все тулиться до тата, йому ще так 
хочеться батьківської любові й теп-
ла. У Віталія ж із татом теплі, навіть 
дружні стосунки. Це йому першому 
хлопець розповів, що мріє здобути 
професію у професійно-технічному 
училищі в Колках, аби почути та-
тову пораду. І в господарстві, коли 
батька нема вдома, прагне стати 
йому хорошою заміною.

– Він не цурається жодної робо-
ти. І попоратись допоможе, і коня 
виведе, і в хаті наведе лад, – розпо-
відає про онука Марія Петрівна.

Коли ж заводжу мову з хлопця-
ми про татове виховання, Влади-
слав зізнається, що батько ніколи 
його не б’є. А Віталій констатує: 
якщо тато сказав, то це неодмінно 
має бути зроблено.

– Батько завжди був для нас із 
братом авторитетом, він нас не бив, 
от і я намагаюся просто пояснити 
дітям, і поки що нам вдається по-
розумітися, – каже Сергій Микола-
йович.

У свої тридцять сім цей скром-
ний та небагатослівний чоловік пе-
режив чимало душевних потрясінь. 
Але не втратив віри у власні сили, в 
те, що зможе вивести синів у люди, 
що сповна виконає батьківський 
обов’язок. Він щодня докладає чи-
мало зусиль, аби хлопці почувалися 
затишно в родині, адже перекона-
ний, що не матеріальні статки роб-
лять дитину щасливою, а відчуття її 
потрібності в цьому житті. І так хо-
четься, щоб зустрілася йому та, яка 
повернула б довіру до жінок, стала 
розрадою, щоб і хлопці відчули не 
тільки захист та підтримку тата, а й 
ніжність та любов мами.

А згодом було офіційне розлу-
чення, позбавлення Анжели батьків-
ських прав (пізніше правоохоронні 
органи таки розшукали її в Луцьку), 
оформлення опіки над Віталиком 
(бо ж у хлопця є бабуся по лінії по-
мерлого тата) і нове життя, до якого 
слід було звикати. Адже відпові-
дальність за дітей подвоїлася.

БАТЬКОВЕ СЛОВО – 
ЗАКОН ДЛЯ СИНІВ  

– Доглядати синів допомагали 
всі: батьки, сестра Наталія, доки 
не створила власну сім’ю, брат 
Юра, – розповідає Сергій Мико-
лайович. – Та, звичайно, левова 
частка роботи припала і припадає 
на маму й бабусю Марію Петрівну. 
Вона пере, готує, всю жіночу робо-
ту по господарству виконує. Онуки 
стали їй ще й дітьми. 

До першого класу Віталика зби-
рала бабуся, а тато вів за руку на 
перший урок. Нині хлопець уже за-
кінчив дев’ятий клас, відсвяткували 
випускний. І знову в найвідповідаль-
ніший життєвий момент поряд були 
його найближчі та найрідніші – тато 
і бабуся. Щоправда, приїхала підтри-
мати онука й рідна бабуся Світлана, 
яку хлопець навідує на канікулах. От 
тільки на мамин вальс на випускно-
му не було кого запросити, бо за ці 
дев’ять років Анжела не виявляла 
до дітей жодного інтересу.

– Мама – це жінка, яка мене наро-
дила, але я її зовсім не пам’ятаю, її не 
було в моєму житті, – по-дорослому 
виважено каже Віталій. – Я вдячний 
татові, що виростив і виховав, він 

Чоловік зізнається, що 
пише пісні зі школи 

volynnew
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з особистого архіву

Сергій робить усе, щоб сини не 
відчували браку материнської любові

Сама собі долю перекроїла
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екзотика НА ВОЛИНІ РОСТЕ КОРКОВЕ ДЕРЕВО

  Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ
Київ

як це було ВОРОГИ ЧИ СОЮЗНИКИ: 
СПІЛЬНА ІСТОРІЯ СЛОВ’ЯН І ТАТАР 

Горохівський район

На території Ново-Зборишівського 
лісництва росте рідкісне для 

нашого краю дерево – бархат 
амурський. Ботанічну пам’ятку 
природи місцевого значення 
«Ділянка лісу» створили ще у 
1972 році з метою збереження 
рідкісних насаджень. Тут прекрасно 
почуваються також сосна звичайна, 
липа дрібнолиста, граб звичайний та 
клен гостролистий, повідомляє прес-
служба Волинського ОУЛМГ.

Росія століттями 
нав’язувала думку, 
що татари були 

споконвічними ворогами 
слов’ян. Однак два народи 
півтора тисячоліття 
мирно уживалися на 
одній території. Як їм 
це вдавалося, дослідив 
волинський історик 
Петро Кралюк. Свою 
книгу «Півтори тисячі 
років разом. Спільна 
історія українців і 
тюркських народів» автор 
презентував у Києві. 

РУСЬ І ПОЛЕ 
ПОЛОВЕЦЬКЕ 
БУЛИ ДЕРЖАВОЮ-
КОНФЕДЕРАЦІЄЮ

Насправді український та тюрк-
ські народи не одну сотню років 
проживали разом, між ними були 
контакти, які нагадують про себе 
донині. На жаль, у підручниках з 
української історії та літератури є 
доволі сильні антитюркські момен-
ти: автори говорять про те, що по-
ловці нападали на Київську Русь. 
Для цього використовують «Слово 
о полку Ігоревім». Хоча, на думку 
Петра Кралюка, цей твір з’явився 
не в ХІІ столітті, а у ХVІІІ чи навіть 
ХІХ. Насправді Русь і поле Поло-
вецьке були фактично державою-
конфедерацією, князі Київської Русі 
одружувалися з половецькими дів-
чатами. У Києві є Труханів острів, на-
званий на честь хана Трухана, який 
походив із половців.

У підручниках з історії України 
постійно йдеться про те, що тата-
ри нападали на українські землі, 
брали ясир, були ворогами укра-
їнців тощо. Але тоді виникає пи-
тання: чому в українській культурі 
так багато елементів, запозичених 
у тюркських народів, зокрема, в 
кримських татар? Приблизно три 
тисячі слів в українській мові мають 
тюркське походження (козак, бай-
рак тощо). Елементи традиційного 
українського одягу теж мають чи-
мало тюркських рис (це і шаровари, 
і оселедець), у музиці теж можна 
зустріти тюркські мотиви. Навіть 
ідеал жіночої краси – «карі очі, чор-
ні брови» – пов’язаний із тюркськи-
ми народами, адже слово «карий» 
тюркського походження і це не 
слов’янський тип.

ПЕРЕМОГИ БОГДАНА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО – 
ЗАВДЯКИ КРИМСЬКИМ 
ТАТАРАМ   

Як зауважує автор книги, коза-
цтво з’явилося у результаті синтезу 
слов’янських та тюркських елемен-
тів. Коли говорять про знаменні 
козацькі повстання, чомусь не зга-
дують, що саме в цей період козаки 
укладали не один договір з ханами 
Кримського ханства. Це у підручни-
ках абсолютно замовчується. Навіть 

повстання Богдана Хмельницького 
було, по суті, походом хана Іслам 
Гірея на терени України. Половина 
війська була кримськотатарською, 
і всі перемоги Богдана Хмельниць-
кого були неможливі без татар. Це 
стосується і Конотопської битви. 
Таких прикладів союзу українців з 
тюрками надзвичайно багато.

На думку Петра Кралюка, україн-
ці мають нарешті звернути увагу на 
кримськотатарський народ, з яким 
вони мали і мають спільні проб-
леми. У майбутнє варто дивитися 
разом із сусідами – кримськими та-
тарами. Автор книги переконаний, 
що має відбуватися діалог між укра-
їнськими та кримськотатарськими 
істориками.

ТУРЕЦЬКИЙ ШОВК 
ВИРОБЛЯЛИ УКРАЇНЦІ 

Щодо походів кримських татар 
на терени України по ясир, Петро 
Кралюк зауважує, що, по суті, це 
були походи по робочу силу. За-
раз чимало українців вирушають 
за кордон у пошуках роботи. А тоді 
багато українців опинялися в Крим-
ському ханстві, працювали та дося-
гали непоганих статків, потрапляли 
в Туреччину. Наприклад, відомо, що 
турецький шовк виробляли пере-
важно вихідці з України, які потрап-
ляли в ясир. Ці моменти неодно-
значні, але, на думку історика, не 
можна вважати, що це лише зло.

СВОЮ ІСТОРІЮ 
ТРЕБА ЗНАТИ

Голова Меджлісу кримськота-
тарського народу, нардеп Рефат 
Чубаров зазначив: ті народи, які 
зберігають колективну пам’ять, опи-
нившись у скрутній ситуації, можуть 
мобілізуватися. Відколи на терени 
України почала наступати Москва, 
наступні покоління поневолених 
народів вивчали свою історію очи-
ма російської історіографії. Коли 
таке роблять століттями, вихову-

ється дуже деформована менталь-
ність. Нині ми пожинаємо її плоди 
у свідомості українців та кримських 
татар. Це особливість російської 
державної політики: завойовуючи 
території та народи, надавати їм ро-
сійський погляд на часи, які навіть 
передували підкоренню територій. 
Так вони відірвали Київську Русь, 
побудували параметри сприйняття 
українців та кримських татар сто-
совно одне одного.

Рефат Чубаров зауважив, що не 
варто нехтувати важливістю віднов-
лення нашої пам’яті. Держава має 
знаходити відповідні точки опори. 
Однією з них може стати Конотоп-
ська битва як етап взаємодії укра-
їнців і кримських татар. Наступного 
року минає 350 років від цієї битви. 
На думку Рефата Чубарова, на дер-
жавному рівні потрібно провести 
заходи, щоб українське суспільство 
розуміло, які події відбувалися ба-
гато років тому. І що історія могла 
піти кардинально по-іншому, якби 
люди заради своїх інтересів тоді 
максимально мобілізувалися. Він 
зауважив, що десятиліття тому, 
коли кримських татар просто зни-
щували, ті пам’ятали, що у них була 
велика могутня держава. Пам’ять 
про державність зберігає мобіліза-
ційний ресурс кримськотатарсько-
го народу.

«Будь-яка нація – українська, 
кримськотатарська, чеська, чи ес-
тонська – завжди має зберігати 
чистим розуміння своїх витоків, на 
які опирається сьогодні й опирати-
меться століттями. Ця книга є одні-
єю зі спроб нагадати про такі вито-
ки», – відзначив голова Меджлісу.

КРИМСЬКЕ ХАНСТВО 
ЗНИЩИЛА МОСКОВІЯ

Петро Кралюк погодився, що 
Кримське ханство було могутньою 
розвинутою державою на одному 
рівні з великими державами Євро-
пи епохи Середньовіччя. Кримське 

ханство було основним конкурен-
том Московії, і московські князі та 
згодом царі визнавали свою ва-
сальну залежність від кримського 
хана. Це тривало до часів Петра І. 
У літературі поширена думка, що 
Кримське ханство було васальною 
державою Туреччини. Насправді це 
було лише формально, а турецький 
султан щороку платив Кримському 
ханству певну суму. Турецькі султа-
ни були зацікавленими в тому, щоб 
кримські хани лишалися їхніми со-
юзниками. Отже, це був союзник 
Туреччини, а не васальна держава у 
прямому сенсі.

Кілька розділів книги присвя-
чені антитюркському дискурсу, 
який  спеціально культивувався в 
Російській імперії. Московія розу-
міла, що на східноєвропейському 
просторі були дві великі держа-
ви – Московія і Кримське ханство. І 
одна з них має бути знищена. Далі 
були наміри підкорити Туреччину, 
в російській культурі нав’язувався 
антитюркський дискурс, чимало 
видатних російських письменників 
писали твори, у яких тюркський 
світ поставав у непривабливому ви-
гляді. Це стосувалося і української 
літератури, зокрема козацьких лі-
тописів, що мали москвофільський 
характер.

Кримські татари пережили ве-
лику трагедію в 1944 році. Про них 
досі розповідають байки, начебто 
ті були зрадниками та усі служили 
німцям. Однак, якщо порівняти ар-
мію Власова і кількість колаборан-
тів серед росіян, кримські татари 
на цьому фоні – янголи. Так, не було 
спеціальних загонів кримських та-
тар, які служили б німецькій армії. 
СРСР планував після завершен-
ня війни в Європі почати війну з 
Туреччиною. Для цього потрібно 
було виселити кримських татар та 
народи Північного Кавказу, які спо-
відували іслам і мали протурецьку 
орієнтацію.

КРИМ МАЄ БУТИ 
В СКЛАДІ УКРАЇНИ

Повернення Криму є ключем 
для розв’язання низки проблем з те-
риторіальною цілісністю різних дер-
жав, переконаний Рефат Чубаров.

Він зазначає, що Росія пере-
творює півострів на військовий 
форпост. Там відбуваються щоден-
ні жорсткі репресії, щоб витиснути 
кримських татар. Для Росії це звичне 
завдання, так було ще після першої 
анексії Криму в 1783 році, і тепер 
кримськотатарської діаспори біль-
ше, ніж кримських татар у Криму.

Вважається, що в Туреччині 
живе від трьох до п’яти мільйонів 
тих, чиї прадіди були змушені по-
кинути Крим унаслідок першої його 
анексії Росією. У 1775 році було 
зруйновано Запорізьку Січ, а вже 
за вісім років Росія окупувала Крим. 
Зараз вона використовує його як 
потужний гачок, щоб не дати Укра-
їні вирватися з-під московської опі-
ки. Намагаючись зберегти Крим за 
собою, росіяни хочуть кардинально 
змінити політичну ситуацію. Тобто 
утримати біля себе не лише Україну, 
а й Грузію, від якої з початку 1990-х 
років стали відокремлювати Абха-
зію та Південну Осетію.

Росія намагається утворити 
певний ареал, де можна було б реа-
лізовувати імперські амбіції.

Тому повернення Криму Україні 
є життєво важливим з точки зору 
збереження держави та єдиною 
умовою, щоб кримські татари збе-
реглися як нація на своїй землі. 
Втрата Криму для Росії є остаточ-
ним похованням імперських амбі-
цій. А для усього світу повернення 
Криму та змушення Росії поверну-
тися у межі міжнародного права є 
запобіганням більш кривавій кризі. 
Також це єдиний шанс, щоб Росія 
спромоглася нарешті розвиватися 
як демократичне утворення. Отже, 
Росія вважає, що Крим – це єдина 
умова для її подальшого життя. А 
світ має розуміти, що повернення 
півострова під контроль України – 
єдина умова, щоб зберегти мир.

На великому просторі від На-
горного Карабаху в Азербайджані 
до Придністров’я та Гагаузії в Мол-
дові виникають конфліктні ситуації, 
спровоковані Росією. Всі ці питання, 
мовляв, потрібно буде колись-таки 
розв’язати відповідно до міжнарод-
ного права.

«Від повернення Криму зале-
жить майбутнє і української нації, 
і кримськотатарського народу», – 
відзначає нардеп.

Рефат Чубаров не вірить, що 
Україна зможе вистояти та розви-
ватися, втративши частину своєї те-
риторії. Він обіцяє робити все, щоб 
ці території було повернуто, інакше 
це буде великим ризиком для Укра-
їни. Адже відомо, чим закінчували 
держави, які поступалися своєю 
територією.

За словами лісничого цього лісництва 
Миколи Романюка, саме дерево походить 
із Росії. Також його висаджують у Кореї, 
Китаї та Японії. Лісничий пояснює, що в 
Україні бархат амурський посадили зара-
ди експерименту: «Заввишки це дерево 
може сягати до 30 метрів, але на україн-
ських землях воно таким високим не ви-
росте», – зазначає лісівник.

Цікаво, що цю породу дерева назива-
ють корковим. Бархат амурський цінний 
для промисловості, з нього виходять хо-
роші меблі. А з кори роблять корки для 

пляшок. Також у дерева є судинки, які 
мають жовтий колір та добре перено-
сять воду. Ця властивість робить бархат 
амурський придатним для фарбування 
технічних культур (наприклад, бавовни 
чи льону).

Плодоносить дерево у віці 18-20 років. 
Зацвітає в червні, а збирати насіння мож-
на в кінці вересня. Бархат амурський має 
антисептичні властивості, у східних краї-
нах із нього навіть роблять ліки. У молодо-
му віці його листя є хорошим кормом для 
диких тварин.
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Петро Кралюк презентував у Києві свою книгу «Півтори тисячі 
років разом. Спільна історія українців і тюркських народів».

Бархат амурський виростає 
до 30 м заввишки
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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 Бути чемпіоном означає діяти як чемпіон. 

Ви маєте навчитися перемагати, а не тікати, коли програєте. Ненсі Керріган

«ВОВЧИЦІ» 
ВІДМІНИЛИ МАТЧ
МАТЧ «КАРПАТ» ПРОТИ 
«ЧОРНОМОРЦЯ» ПЕРЕНЕСЛИ 
ЧЕРЕЗ КОНЦЕРТ ОЛЕГА 
ВИННИКА
Одеса

У другому турі УПЛ львівські «Карпа-
ти» мали провести матч проти «Чорно-
морця» в Одесі 29 липня. Однак гру пе-
ренесли до Львова. За день до матчу на 
стадіоні «Чорноморець» заплановано 
концерт виконавця Олега Винника.

Варто зазначити, що УПЛ розвела 
домашні матчі «Львова» та «Карпат» у 
чемпіонаті. Однак через перенесен-
ня гри «Карпати» – «Чорноморець» до 
Львова в місті на вихідних відбудуться 
одразу дві гри – у суботу, 28 липня, ФК 
«Львів» прийматиме «Динамо» (поча-
ток матчу о 19:30), а в неділю, 29 липня, 
«Карпати» зіграють проти «Чорноморця 
(гра розпочнеться о 17:00).

ПОВХ ПРИВЕЗЛА З 
ДНІПРА ТРИ ЗОЛОТА
Дніпро

Луцька байдарочниця Марія Повх 
на чемпіонаті України в Дніпрі стала 
триразовою чемпіонкою.

Спочатку за зустрічного вітру Марія 
у складі четвірки виграла коронну 500-
метрівку з результатом 1 хв 36,22 с. У на-
ступні дні Марія перемогла на дистанції 
500 м в одиночці та двійці, причому в 
парі з Людмилою Кукліновською воли-
нянка показала результат високого між-
народного рівня – 1 хв 41,37с.

Крім Повх, на чемпіонаті у Дніпрі 
перші місця здобули Юрій Вандюк та 
Андрій Рибачок. Вони перемогли у двій-
ці на дистанції 1000 м. Варто зазначити, 
що волиняни здолали при цьому брон-
зових призерів Олімпійських ігор в Ріо 
Дмитра Янчука і Тараса Міщука. Окрім 
того, в змаганнях байдарочників у скла-
ді четвірки на дистанції 500 м чемпіон-
ство здобув волинянин Віталій Цуркан.

УЗИМКУ ДО КАТАРУ – 
НЕ ПО СНІГ
Швейцарія

Президент ФІФА Джанні Інфантіно 
підтвердив, що Чемпіонат світу-2022 в 
Катарі пройде взимку. Причина – жах-
лива спека, яка у випадку проведення 
мундіалю влітку може доконати футбо-
лістів.

ЧС-2022, який відбуватиметься в 
Катарі, розпочнеться 21 листопада та 
триватиме до 18 грудня. Також у планах 
ФІФА збільшити кількість учасників тур-
ніру до 48 команд.

У ФІФА вже є договір з Катаром. Ін-
фантіно вважає, що розширення до 48 
команд дозволить загладити деякі, як 
він сказав, «регіональні напруженості у 
футболі».

ЧС-2022 у Катарі стане першим мун-
діалем в історії, який відбудеться взим-
ку. Для цього європейські федерації бу-
дуть змушені перелаштувати календарі 
національних чемпіонатів та систему 
відбору на Чемпіонат світу.

шоу має тривати

веслування

мундіалі

дива та й годі

історія

мільйони грають у футбол

  Іван БОГДАНОВИЧ

Ключовий гравець 
збірної Нігерії і 
колишній хавбек 

«Челсі» Джон Обі Мікел 
пережив справжній 
стрес та серйозну 
моральну травму під час 
Чемпіонату світу в Росії. 
За кілька годин до матчу 
за вихід в 1/8 фіналу 
проти Аргентини Джону 
повідомили, що його 
батька викрали в Нігерії 
і за нього вимагають 
викуп, погрожуючи 
вбивством.

Па Майкла Обі викрали на пів-
денному сході Нігерії, де він опи-
нився не зі своєї волі, а поїхавши 
на похорон когось із близьких. 
Очевидно, що викрадачі знали, 
кого вони беруть у заручники, і 
розуміли, чим усе може закінчи-
тися.

Обі Мікел був в автобусі збірної 
на шляху до стадіону, коли йому 
зателефонував родич і повідо-
мив, що батька викрали бандити 
й вимагають викуп. Джон навіть не 
говорив ні з ким із Федерації і сам 
для себе вирішив, що буде грати.

Грати не для себе, а для 
180 мільйонів жителів своєї кра-
їни, які чекали на вихід команди 
в 1/8 фіналу.

Для Обі Мікела критично важ-
ливо було, щоб ніхто не дізнався 
про цей інцидент. Однією з вимог 
викрадачів було повне мовчання 
з боку гравця. Будь-який витік 
інформації міг коштувати життя 
його батькові.

...Поліцейська операція зі 
звільнення Па Майкла Обі трива-
ла тиждень. Родичі гравця пішли 
в поліцію, все відбувалося в сек-

Фінляндія

Спортсменка з Ефіопії Гірмавіт 
Гебржіхейр прославилася 

своєю зовнішністю на юніорському 
чемпіонаті світу з легкої 
атлетики, що відбувся у Тампере 
(Фінляндія).

Гірмавіт посіла третє місце в бігу на 
5000 м, встановивши особистий рекорд. 
Цікаво, що у листопаді 2017 року ефіопка 
показала феноменальний для свого віку ре-
зультат на 10000 м. Із її успіхами не все так 
просто.

Згідно з офіційною інформацією, вка-
заною у профілі спортсменки на сайті IAAF, 
Гебр жіхейр наразі тільки... 17 років, вона 2001 
року народження. Однак багато спортсменів 
та вболівальників сумніваються в цьому.

Зокрема, новозеландський легкоатлет 

Італія

Італійська профспілка 
Unione Sindacale di Base, 
яка представляє інтереси 
співробітників Fiat, 
підбурила працівників 
автовиробника провести 
дводенний страйк через 
покупку «Ювентусом» 
Кріштіану Роналду за 
€112 млн. 

Частину цієї суми виплатить ком-
панія Exor, яка є одним з ключових 
власників і туринського футбольного 
клубу, і концерну Fiat. Страйк співро-
бітників Fiat на заводі в місті Мельфі 
відбувся 15-17 липня. 

У профспілці вирішили, що ви-
трачати великі гроші на футболіста є 
неприйнятною практикою в той час, 
коли права робітників порушують і їм 
заявляють про «важкі часи» та кризу.

У заяві профспілки наголошено: 
«Поки робітники та їхні сім’ї затягують 
пояси тугіше, компанія вирішує інвес-
тувати купу грошей в одного-єдиного 
співробітника – футболіста».

Нагадаємо, що вперше Роналду 
заявив про можливий відхід з «Реала» 
у травні після того, як уп’яте виграв 
Лігу чемпіонів. Згодом повідомляли, 
що Кріштіану готовий залишитися в 
«Реалі» ще на три роки, але тільки у 
випадку збільшення його зарплати 
вчетверо. 

ДЖОН ОБІ МІКЕЛ: 
ГРА ЖИТТЯ І СМЕРТІ

ретному режимі.
Батька Обі Мікела звільнили 

минулого тижня й відразу від-
правили в лікарню. Викрадачі 
особливо з ним не церемонили-
ся і, щоб натиснути на родичів, 
катували. Про його стан не пові-
домляють, але чоловік живий – і 
це найголовніше.

До слова, в 2011 році батька 
Джона Обі Мікела вже викрадали. 
Він провів 10 днів у руках злочин-
ців, яких також затримали. Тоді 
ситуація була публічно відомою, 
футболіст навіть зробив офіційне 
звернення до викрадачів з про-
ханням просто звільнити батька.

Для країн Африки і Латин-
ської Америки це досить по-
ширене явище. За аналогією 
з кіднепінгом, навіть з’явився 
термін футнепінг – викрадення 
футболістів і членів їхніх родин. 
Свого часу постраждав батько 
аргентинця Карлоса Тевеса. Що-
правда, в його випадку викрадачі 

не знали, хто їхня жертва, а коли 
з’ясували, то суттєво збільшили 
суму викупу. Свобода батька обі-
йшлася футболісту в $50 тис., при 
цьому бандити зізналися батько-
ві, що їм дуже подобається гра 
Тевеса й вони обурені рішенням 
головного тренера збірної Ар-
гентини Алехандро Сабельї не 
заявляти гравця на ЧС-2014. До 
речі, сума викупу – це зарплата 
Тевеса за півдня, коли він через 
кілька років подався до Китаю, на 
рекордну для світового футболу 
зарплату у $850 тис. на тиждень.

За шість тижнів до початку ЧС-
1994 в Бразилії викрали тата на-
падника «Барселони» Ромаріо. За 
легендою, замість викупу ($7 млн) 
футболіст пригрозив викрадачам 
відмовою виступати на чемпіона-
ті світу за збірну Бразилії. Через 
тиждень батько Ромаріо повер-
нувся додому, а сам футболіст 
став найкращим гравцем, привів-
ши команду до чемпіонства.

Дісталося й екс-нападнику 
збірної Бразилії Робіньйо. У 2004 
році маму 20-річної зірки ви-
крали під дулом пістолета. Двоє 
озброєних чоловіків увірвалися 
до будинку 43-річної Марини 
де Соуза, коли там відбувала-
ся вечірка. Понад 40 днів жінку 
тримали в фавелах Сан-Паулу. За 
повернення мами Робіньйо за-
платив півмільйона доларів. 

Страждали також брати і 
сестри футболістів. Наприклад, 
за звільнення 18-річного брата 
аргентинець Рікельме випла-
тив $160 тис. Бразильцеві Халку 
збирати гроші не довелося, ви-
крадачів його сестри через добу 
знайшли і дівчину звільнили.

Гучний випадок був у Гру-
зії. 2001-го викрали молодшого 
брата Кахи Каладзе Левана. Бан-
дити відразу ж висунули вимогу – 
$600 тис. Суму згодом знизили, 
одні джерела повідомляли, що 
Каха заплатив $200 тис., згодом 
генпрокурор сказав, що спроби 
отримати викуп зірвалися. Лева-
на через місяць задушили, а його 
тіло виявили лише через п’ять 
років, коли затримали чотирьох 
викрадачів.

Погрожували зловмисники і 
самим футболістам. Легендарний 
Йохан Кройф з цієї причини на-
віть пропустив Чемпіонат світу 
1978 року. Зловмисники приста-
вили йому до скроні гвинтівку, 
зв’язали його і дружину перед 
очима в дітей у квартирі в Бар-
селоні. Після всього, що сталося, 
він просто не міг брати участь в 
Чемпіонаті світу, який відбувався 
в Аргентині.

sm
otrisport.tv

Батька півзахисника збірної Нігерії Джона Обі Мікела викрали 
перед матчем нігерійської команди з Аргентиною на ЧС-2018

ЮНІОРКА ЧИ БАБУСЯ?
ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ СВІТ ГАДАЄ, ЯКИЙ 
НАСПРАВДІ ВІК ЕФІОПСЬКОЇ СПОРТСМЕНКИ

СПІВРОБІТНИКИ FIAT ОГОЛОСИЛИ СТРАЙК ЧЕРЕЗ ПЕРЕХІД РОНАЛДУ В «ЮВЕНТУС»

Однією з можливостей виїхати з бідних 
африканських країн у Європу є спортивні 
успіхи. У гонитві за ними часто правила 
відсутні. Невже цій жінці тільки 17 років?..

Марія Повх здолала конкуренцію 
молодших суперниць і 
тріумфувала в Дніпрі

Зейн Робертсон, рекордсмен Нової Зеландії 
з 10000 м та півмарафону, в своєму Instagram 
виклав фото ефіопки з іронічним підписом 
«Юніорський чемпіон світу».

Іспанський спринтер Оскар Усільос, ба-
гаторазовий чемпіон Іспанії на 200 й 400 м, 
віджартувався на своїй сторінці у Twitter: 
«Напевне, її діти/онуки з трибуни спостеріга-
ють за її успіхом на юніорському чемпіонаті 
світу».

Маніпуляції з реальним віком спортсме-
нів не є новиною для юніорських чемпіонатів 
світу, на яких мінімальна різниця у віці має 
велике значення. Тепер ефіопці загрожує 
розгляд за підозрою в навмисному заниженні 
фактичного віку.

sport.se.pl

canoe.in.ua

РОБІТНИКИ СКИНУЛИСЯ НА РОНАЛДУ

На початку липня королівський клуб 
продав свого найкращого гравця італійцям 

M
arca
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Я зазнавав поразок знову, знову і знову. І саме тому домігся успіху. Майкл Джордан

  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

НОВЕНЬКИЙ СТАДІОН 
РОЗВАЛИВСЯ, НЕ 
ДОЧЕКАВШИСЬ 
ЗАВЕРШЕННЯ ЧС-2018
Росія

Не дочекавшись буквально кілька 
годин до кінця Чемпіонату світу 
з футболу, стадіон у Волгограді 
вирішив поплисти у Волгу.

«Зараз вам почнуть розповідати, що 
це надзвичайна ситуація, що так буває. 
Але за кілька сотень метрів від стадіону 
у Волгограді стоїть знаменитий меморі-
альний комплекс Мамаїв Курган, і його 
десятки років не змиває», – розповів Ілля 
Варламов, який і зробив фото стадіону.

«Так буває, якщо будувати з порушен-
ням технологій, поспішати, красти, не 
думати», – написали інші коментатори у 
Facebook. 

Нещодавно після першого дощу зми-
ло благоустрій в Нижньому Новгороді. 
Законів фізики ніхто не скасовував: якщо 
не продумати водовідведення, якщо не 
зміцнити схили, то перша злива все може 
змити. 

ФАНАТИ «ВОЛИНІ» – 
НАЙАКТИВНІШІ У 
ПЕРШІЙ ЛІЗІ
Луцьк

Луцькі ультрас виявилися 
найактивнішими уболівальниками 
Першої ліги. Про це йдеться на 
українському ультрас-порталі. 
Він підсумував старий сезон на 
початку нового футбольного 
сезону 2018/2019 років.

Водночас активність футбольних фа-
нів стрімко зменшується, а цьогоріч по-
казники статистики чи не найменші за 
останнє десятиліття.

Натомість найактивніші лучани змог-
ли кілька разів організувати виїзд трьом 
десяткам фанатів і щоматчу заповнювали 
свій домашній сектор.

ПЕРЕМОГИ ВОЛИНЯН 
МИНУЛОГО ТИЖНЯ

ПЛАВАННЯ. У Бресті відбувся відкри-
тий чемпіонат Білорусі з плавання. Для 
чотирьох вихованців луцької СДЮШОР 
плавання це був завершальний старт 
цього навчального року. 

Два спортсмени вперше виконали 
нормативи майстра спорту України – Ан-
дрій Наумов на дистанції 100 м батер-
фляєм та Антон Карасійчук на дистанції 
100 м вільним стилем. Загалом школа 
підготувала вже п’ятьох майстрів спорту 
України.

Фіналістами чемпіонату Білорусі ста-
ли Дана Ахмедова на дистанціях 50, 100, 
200 м брасом, Андрій Наумов на дистан-
ціях 200 м батерфляєм і 200 м у комплекс-
ному плаванні.

ДЗЮДО. Волинська збірна виборола 
третє місце серед жінок на командному 
чемпіонаті України з дзюдо в Сумах. У 
складі команди виступали Алла Онищук, 
Христина Янчук, Аліна Протасова, Дари-
на Ляшук, Анастасія Врублевська.

за поребриком

відданість

сильні та витривалі

легка атлетика

фанати

бокс стронгмени

мільйони не грають у футбол

З 18 до 21 липня на 
луцькому стадіоні 
«Авангард» триває 

Чемпіонат України з легкої 
атлетики. Це головний 
легкоатлетичний старт 
в Україні у 2018 році 
та відбіркові змагання 
на Чемпіонат Європи з 
легкої атлетики, який 
відбудеться у серпні в 
Берліні. 

До Луцька приїхали понад 
півтисячі спортсменів з усіх об-
ластей України, зокрема чем-

ГОЛОВНА СПОРТИВНА ПОДІЯ КРАЇНИ – 
НА ЛУЦЬКОМУ «АВАНГАРДІ»

піони та призери світових і єв-
ропейських чемпіонатів Ольга 
Саладуха, Юлія Левченко, Хрис-
тина Стуй, Анастасія Бризгіна, 
Аліна Шух, Сергій Смєлік, Олексій 
Касьянов та інші.

У завершальний день чем-
піонату – в суботу, 21 липня, у 
Луцьку підпишуть меморандум 
між Федерацією легкої атлетики 
України та Національною радою 
спортивної реабілітації ветеранів 
України, а в межах програми чем-
піонату відбудеться два забіги за 
участі українських військових, 
поранених у боях на східному 
фронті, – на 400 та 1500 м. 

facebook.com
/volatletics

Напередодні чемпіонату учасники забігів Андрій 
Зань, Павло Ковальський, Андрій Степасюк та 
Олександр Хващук тренувалися на «Авангарді»

НАЙСИЛЬНІШІ УКРАЇНЦІ 
ЗМАГАЛИСЯ ПІД ПЛЕСКІТ СВІТЯЗЮ

ПІВМІЛЬЙОНА НА БЛАГОДІЙНІСТЬ

Росія

Російський суд призначив 
15 діб арешту й заборону 
терміном на три роки на 
відвідування спортивних 
заходів усім чотирьом 
учасникам акції «Міліціонер 
вступає в гру». Четверо 
учасників гурту Pussy Riot, 
переодягнені в міліцейську 
форму, вибігли на поле 
під час фінального матчу 
Чемпіонату світу з футболу.

Вони вимагали від російської 
влади звільнити всіх політичних 
в’язнів, не саджати за лайки, 
припинити незаконні арешти на 
мітингах, допустити політичну 

«МІЛІЦІОНЕР ВСТУПИВ У ГРУ»: 
УЧАСНИКАМ ЗАБІГУ ПІД ЧАС ФІНАЛУ ПУТІНІАЛЮ 
ЗАБОРОНИЛИ ВІДВІДУВАТИ СПОРТИВНІ ПОДІЇ ТРИ РОКИ

конкуренцію в країні, а також не 
фабрикувати кримінальні спра-
ви й не тримати без причин лю-

дей у СІЗО.
Учасників затримали та скла-

ли адміністративні протоколи за 

Щойно збудований стадіон 
добряче вимило водою

Ілля Варлам
ов

Лучани успішно закрили 
плавальний сезон

facebook.com
/D

SM
SLutsk  

Невідомо, чим хорват Домагой Віда був спантеличений 
більше – рахунком 1:3 на користь французів чи 
красунею, яка прибігла до нього в супроводі стюарда

M
eduza 

статтями «Порушення правил 
поведінки глядачів під час офі-
ційних спортивних змагань» та 
«Незаконне носіння одягу з сим-
волікою державних воєнізованих 
організацій, правоохоронних або 
органів контролю».

Подія сталася в середині 
другого тайму фінального мат-
чу. Хлопці й дівчата прорвалися 
крізь охорону, їх затримали стю-
арди в центрі поля. 

Учасники гурту заздалегідь 
готувалися до акції – щонаймен-
ше тиждень. Квитки на матч вони 
купили як звичайні люди, мілі-
цейську форму взяли напрокат у 
кіношників. Охорона стадіону ні-
чого не запідозрила під час про-
ходу учасників на матч. 

Шацький район

На центральному пляжі села 
Світязь 14 липня за титул 
найсильнішого змагалося 19 
богатирів з України та Білорусі. 

Під час турніру стронгмени виконали 
п’ять вправ, більшість із них – на піску та у 
воді.

Головним рефері турніру був дворазо-
вий володар титулу «Найсильніша людина 
світу» Василь Вірастюк. 

Чи не вперше стронгмени змагалися у 
воді, що додало їм навантаження, а гляда-
чам – адреналіну. Змагатися у воді важче, 
адже предмети, які піднімають силачі, мо-
жуть вислизнути з рук.

Попри негоду на Світязі, на пляжі зібра-
лося багато людей. 

Стронгмени змагалися у витягуванні з 
води яхти на швидкість, перекиданні авто-
мобільних коліс завважки 350 кг, тяганні 100-
кілограмових мішків із піском на 15-метрову 
відстань, підійманні над головою залізних 

Франція

Нападник збірної Франції Кіліан 
Мбаппе, якого визнали найкращим 
молодим футболістом Чемпіонату 
світу-2018, відмовився від грошей, 
зароблених у складі національної 
команди на турнірі. Він передав їх на 
благодійність, зазначивши, що добре 
заробляє в своєму клубі.

Гравець «Парі Сен-Жермен» отримав 
у збірній по €20 тис. за кожен проведений 
матч на ЧС-2018, а також бонуси за голи, що 
в сумі становить близько €470 тис.

Ці гроші 19-річний нападник вирішив 
віддати на потреби дітей з інвалідністю. 

Мбаппе провів сім матчів на турнірі, в 
яких забив чотири голи. Після закінчення 

Росія

Промоутер українського чемпіона світу 
з боксу Олександра Усика Олександр 
Красюк повідомив, що команда 
українця вирушить до Москви на бій з 
Муратом Гассієвим. 

«Ще поки не все залагоджено. Менше з 
тим, ми летимо, – заявив Красюк і додав: – Ро-
сійська сторона каже, що не розуміє наших 
претензій? Вмикають дурня. Усе вони розу-
міють. Більшістю побутових питань ми опіку-
ємося самостійно. Тому з цим у нас проблем 
немає. Є проблема з тим, що сторона, яка при-
ймає, не виконує взяті на себе зобов’язання! 
Питання безпеки ми не могли довірити ко-
мусь, тому клопоталися ним, власне, самі. 
Сподіваємося, що здоровий глузд перемо-
же», – додав промоутер.

На питання, коли буде ухвалено остаточне 
рішення щодо бою, Красюк відповів: «У нас є 
час до суботи». Нагадаємо, раніше менеджер 
Усика Егіс Клімас звинуватив російську сторо-
ну в невиконанні взятих на себе зобов’язань. 
Пізніше генеральний директор промоутер-
ської компанії K2 Promotions Ukraine Олек-
сандр Красюк повідомив, що бій між Усиком 
та Гассієвим – під загрозою зриву. 

Фінальний бій Всесвітньої боксерської су-
персерії (WBSS) між українцем Олександром 
Усиком і росіянином Муратом Гассієвим за-
плановано на 21 липня в Москві.

Усик про зрив поєдинку висловився так: 
«Хіба в мене такий вигляд, ніби боюся битися 
де-небудь? Я – атлет і воїн, мені не важливо, 
де буду битися, я просто хочу цього».

ПРОМОУТЕР УСИКА: 
«РОСІЯНИ УВІМКНУЛИ 
ДУРНЯ ПЕРЕД БОЄМ»

boxingscene.com

Олександр Усик

ЗІРКА ЗБІРНОЇ ФРАНЦІЇ ВІДДАВ МАЙЖЕ 
ПІВМІЛЬЙОНА ЄВРО ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ

російського мундіалю він отримав приз 
найкращому молодому гравцеві Чемпіо-
нату світу. Крім того, Кіліан став першим 
футболістом з часів Пеле, кому вдалося 
забити гол у фінальному матчі ЧС у віці до 
20 років.

90-кілограмових коліс, перекиданні бочок 
через планку заввишки 3,5 м. Під час завер-
шального випробування треба було винес-
ти з води бочки та мішки з піском. 

Переміг у Світязі львів’янин Павло Кор-
діяка, друге місце – в Андрія Бурденюка з 
Чернівців, третє – у киянина Олександра 
Соловйова.

volyn24.com
lequipe.fr

Світязька вода й пісок 
додали стронгменам турбот 

19-річний Кіліан Мбаппе став 
найкращим молодим гравцем ЧС-2018
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Звичка до невдачі є матір’ю страхів. Генрі Форд
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смішного

Якщо чоловік довго не одружується, 
можливо, він просто все ще чекає принце-
су на свою горошину...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краще гірка правда по 0,5, ніж напівсо-
лодка брехня по 0,7.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Моню, перед весіллям хочу тобі зі-
знатися у всіх своїх гріхах.

– Сарочко, я тебе благаю, ти тиждень 
тому зізнавалася!

– Таки є свіжі дані...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Бізнес-ідея.
1. Беремо «платний номер» (номер, за 

дзвінки на який тобі платять).
2. Беремо кредит у банку.
3. Не платимо кредит.
4. Колектори дзвонять на платний но-

мер цілодобово.
5. Гребемо бабло лопатою.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Так мило, коли кожна з двох дівчат 
думає, що взяла з собою страшненьку по-
дружку.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Здається, маршрутка – єдине місце в 
Україні, де фінансовий потік проходить 
трьох (або й більше) посередників, і ніхто 
не бере відкат.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сьогодні бачив, як батюшка сперечав-
ся зі свідками Єгови. Свідків було більше, 
але переміг батюшка. Бо брошурки – це 
брошурки, а кадило – це кадило!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

09:15.
– Я тебе не відволікаю?
23:44.
– Ні.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Отже, чим відрізняється актив від па-
сиву?

– Ну... Актив – це коли ти, а пасив – це 
коли тебе.

– Хм... Бухгалтер ви так собі.

№

Жартівливий гороскоп на 19 – 25 липня
Овен (21.03 – 20.04)
Тарас Літковець 
5 квітня 1967 р.
Політолог, журналіст
Розподіліть правильно сили, 
щоб упоратися зі всіма 
завданнями самостійно. Не 
варто довіряти людям, які 

вам лестять і намагаються видати бажане за 
реальність. Спробуєте порівняти теорію з 
книжок із суворою реальністю буття.

Телець (21.04 – 21.05)
Орест Маховський 
26 квітня 1977 р.
Помічник народного депутата
Тиждень буде сприятливим 
для впровадження всього 
нового. Розплануйте список 
важливих справ, щоб 

виконати всі завдання примхливого Часу. 
Його, як завжди не вистачатиме, але зорі 
загалом віщують спокійний тиждень.

Близнята (22.05 – 21.06)
Юрій Безпятко 
7 червня 1975 р.
Депутат Луцькради
Ваш емоційний підйом чудово 
вплине на зміни в особистому 
житті. Розпаліть пристрасть 
і чуттєвість у стосунках 

за допомогою романтичних вчинків. 
Результати роботи залежатимуть від вашого 
настрою і бадьорості духу. 

Рак (22.06 – 23.07)
Ігор Поліщук 
1 липня 1988 р.
Радник міського голови Луцька
Зорі адекватно оцінили 
ваші намагання створити 
проблеми тим, хто руйнує, 
гальмує і оббріхує. 

Найкращий час для планування нових цілей 
з урахуванням бар’єрів на шляху до них. 
Імовірно, виведете когось на чисту воду.

Лев (24.07 – 23.08)
Михайло-Мирослав Леміщак 
26 липня 1960 р.
Начальник ГУ Державної 
казначейської служби 
у Волинській області
Не варто ухвалювати 
раптових рішень, зважуйте 

кожну свою дію. Вам бракуватиме витримки 
й холоднокровного ставлення до подій, 
тому зірки радять впасти в літню сплячку. Це 
допоможе відновити сили.

Діва (24.08 – 23.09)
Анатолій Силюк 
16 вересня 1958 р.
Директор Волинського 
краєзнавчого музею
Колега спробує втягнути 
вас в інтригу. Завдяки 
наполегливості маєте 

загалом переможний гороскоп. Доведеться 
боротися з конкурентами й долати складні 
перешкоди. 

Терези (24.09 – 23.10)
Микита Чибар 
5 жовтня 1989 р.
Телеведучий
Зможете впоратися з будь-
якими робочими завданнями, 
якщо захочете їх розв’язати. 
Намагайтеся не впадати в 

меланхолійний стан, адже вам все одно 
доведеться виконати роботу. Колегам 
влаштуєте романтичну вечерю.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Віктор Карпук 
28 жовтня 1953 р.
Директор санаторію «Лісова пісня»
Нудних рекомендацій на 
зразок «не робіть помилок» 
зорі давати не наважаться. 
Маючи купу огріхів, 

тримайтеся до останнього. Будьте вперті, не 
визнавайте, що помилялися. Коли припруть 
до стіни, виявиться, що вашу стійкість 
помітили й оцінили.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Олег Кіндер 
10 грудня 1960 р.
Міський голова Ковеля
Найбільш сильний в 
енергетичному плані час. 
Не можна проводити його 
пасивно, тому пора поганяти 

несанкціоновану торгівлю та спиртових 
контрабандистів. А можна витратити цю 
енергію на щось корисне й вічне і навіть 
попрацювати розумово. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Валерій Маренич 
1 січня 1946 р.
Народний артист України
Осяє натхнення і хвиля 
творчих ідей. Зможете втілити 
задумане завдяки допомозі 
однодумців. Не варто 

реагувати на авантюрні пропозиції колег, бо 
ризикуєте найдорожчим – авторитетом. Зорі 
радять частіше крутити педалі.  

Водолій (21.01 – 19.02)
Юрій Гупало 
29 січня 1973 р.
Депутат Волиньради, бізнесмен
На вас чекають глобальний 
прорив і підкорення нових 
вершин. Поновлення 
ділових стосунків з давніми 

партнерами принесе нову стабільну 
перспективу. Однак не забувайте про 
відпочинок.

Риби (20.02 – 20.03)
Надія Боровська 
25 лютого 1981 р.
Легкоатлетка
Шукатимете мотивацію, а 
також залишки емансипації у 
своїй щоденній роботі. Зорі 
радять озирнутися й більше 

навантажувати чоловіків навколо вас. 
Ходитимете ще довго і багато, розвідаєте 
нові доріжки.

СПОГАДИ ПЕДАГОГА
КОВЕЛЬСЬКИЙ 
ВОКЗАЛ ВІДОМИЙ НЕ 
ТІЛЬКИ ПОТЯГАМИ

колесо історії

  Олександр КОТИС
hroniky.com

Будівля старого 
ковельського 
вокзалу посідає 

вагоме місце в 
архітектурній історії 
волинської залізниці.

Це зумовлено периферій-
ним розташуванням Волинської 
губернії у складі Російської імпе-
рії. Тобто залізниця тут розвива-
лася не так швидко й динамічно, 
як, наприклад, в «австрійській» 
Галичині. Проте містить вона 
чимало цікавинок і неймовір-
них фактів. Залізницю на Волині 
стали будувати з 1870-х років, а 
станція в Ковелі почала діяти уже 
в 1873-му. Цими шляхами Києво-

Брестської залізниці з Російської 
імперії везли сільськогосподар-
ські товари, ліс, будматеріали в 
порти Піллау, Кенігсберга, Дан-
ціга.

У Ковелі одразу із заснуван-
ням станції відкрили депо. Це 
зумовило економічний розви-
ток міста і збільшення кількості 
жителів. За два десятиліття на-
селення Ковеля збільшилося 
уп’ятеро. Потік пасажирів і това-
рів зростав, усе гострішою става-
ла потреба в новому вокзалі. За 
проектування взявся майбутній 
автор київського вокзалу Олек-

сандр Вербицький. Він здобув 
практичний досвід будівництва 
під час спорудження Київського 
оперного театру.

У 1907 році нове приміщення 
ковельського вокзалу урочисто 
відкрили. Воно мало характер-
ні риси модерну – популярного 
стилю будівництва тих часів. Цей 
вокзал пережив Першу світову, 
міжвоєнний час. Не витримала 
будівля перипетій Другої світо-
вої війни. У 1943 році вокзал ще 
був, проте згодом його підірвали. 
Нову будівлю, яка й стоїть досі, 
відкрили вже у 1951 році.

polona.pl

Старий ковельський вокзал на поштовій листівці

  Микола ДЕМ’ЯНЕНКО

Кілька слів про викладачів 
Запорізького педагогічного 
інституту, де я навчався і 
працював багато років. 
Дуже веселим, 
дотепним 
був доктор 
філологічних 
наук, професор, 
завідувач 
кафедри 
української мови 
Степан Пилипович 
Самійленко.

Його дуже любили студен-
ти за гумор, людяність і скром-
ність. На його лекціях завжди 
було весело, бо він прекрасно 
володів аудиторією, часто до-
тепно жартував і в той же 
час прищеплював студен-
там глибоку любов до слова...

Запам’яталася його блискуча лек-
ція на тему: «Про культуру мови». Ось 
уривочок із тієї лекції: «Мене зацікави-
ло, як студенти першого курсу пишуть 
заяви. Одна студентка (тільки це не в 
нашому інституті...) пише на ім’я дека-
на: «Прошу відпустити мене додому, 
бо я з одного боку хвора, а з другого 
боку не маю грошей».

А ось професор Самійленко ви-
ступає у Кримському педагогічному 
інституті на республіканській науковій 
конференції. Обговорювали пробле-
ми мови і мовлення. Він сказав так: «Ця 
тема дуже складна й заплутана, і якщо 
я її ще більше заплутаю, то вважатиму 
своє завдання виконаним». Ці сло-
ва викликали сміх у залі. Без гумору 

професор не міг обійтися. Наприклад, 
коли побудували навпроти другого на-
вчального корпусу педінституту (нині 
університету) студентський гуртожиток 

№2 (дуже близько), він зауважив:
– Багато невмиваних 

студентів буде на лекці-
ях...

Не менш цікавою 
людиною був і доцент 

Михайло Тихонович 
Чемерисов. Він мріяв стати 

письменником, а став уче-
ним, писав підручники з 
української мови для шко-

ли, а також для вишів. 
Михайло Тихонович за-

лишив прекрасний афо-
ризм: «Треба зберегти себе як 
біологічну одиницю». Всі його 

колеги часто згадували цей 
вислів...

Закоханий у мову, літе-
ратуру, поезію, він міг годи-

нами читати вірші напам’ять.
Одного разу (він був деканом літ-

факу Запорізького педінституту) на фа-
культеті трапилася якась пригода. Його 
як декана викликає директор (доцент 
М. Б. Шакало) і каже:

– Назвіть, Михайле Тихоновичу, 
прізвища старост груп, де скоїлася 
пригода!

– Миколо Борисовичу! Моя голова 
таких дурниць не тримає! Я вам краще 
вірші почитаю, — відповів Чемери-
сов...

Він відрізнявся оригінальністю по-
ведінки, дотепністю, гумором. Коли 
був дуже зайнятий, то казав:

– От роботи багато! Ніколи й ши-
рінку застібнути!
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Людині можна багато чого пробачити, якщо вона здатна цитувати Шекспіра 
в часи економічної кризи. Принц Філіп
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19 липня – Антон, Валентин, 
Василь, Уляна, Гліб, Анатолій, 
Марфа, Архип, Інокентій, Віктор
20 липня – Герман, Євдокія, 
Хома, Сергій, Лук’ян
21 липня – Прокіп, Олександр, 
Дмитро
22 липня – Олександра, 
Кирило, Федір, Панкрат, 
Іван, Андрій, Костянтин
23 липня – Антон, 
Данило, 
Леонтій, 
Георгій, Петро
24 липня – 
Ольга, Єфимія, 
Аркадій, Олена
25 липня – 
Михайло, 
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Вероніка, Іван

19 липня – Антон, Валентин, 
Василь Уляна Гліб Анатолій
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   Ігрове поле складається з квадрата 

розмі ром 9х9, розділеного на менші 
квадрати (їх ще називають «регіони») зі 
стороною 3х3 клітинки. Таким чином, 
усе поле налічує 81 клітинку. У деяких 
із них вже на початку гри розташовані 
числа (від 1 до 9). Мета голово ломки – 
заповнити вільні клітинки цифрами 
від 1 до 9 так, щоб у кожному рядку, 
в кожному стовпці і в кожному 
малому квадраті 3х3 кожна цифра 
траплялася лише один раз. Правильна 
головоломка має тільки один 
розв’язок.

Відповіді на сканворд 
від 12 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 19 – 25 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 показі мод у 
Парижі в липні 
1946 року вперше 

показали купальник бікіні. 
Стриптизерка Мішелін 
Бернардіні з «Казино де 
Парі» продемонструвала 
купальний костюм, що 
складався з невеликих 
окремих частин. Його 
створив модельєр Луї 
Ріерд.

Решта моделей відмовлялися зі 
страху осоромитися. Світ моди був 
шокований. Ніхто не повірив, що 
жінка сповна розуму зможе отаке 
носити на пляжі. А Мішелін Бернар-
діні за кілька тижнів після показу 
отримала від чоловіків з усієї Єв-
ропи близько 50 тисяч пропозицій 
вийти заміж.

Луї Ріерд успадкував від мате-

рі салон дамської білизни і при-
думав новий купальник. Знизив 
лінію купальних шортів аж до сте-
гон. Закритий бюст на кісточках 
перетворив на два трикутники. За 
п’ять днів до дефіле Мішелін Бер-
нардіні американці випробували 
нову атомну бомбу на острові 
Бікіні в південній частині Тихого 
океану. Тому Ріерд назвав комп-
лект, як острів.

У той час церква обіцяла кару 
небесну за те, що жінка одягне таке 
аморальне вбрання. На пляжах Єв-
ропи бікіні заборонили. В Італії, 
Португалії й Іспанії жінок у таких 
купальниках арештовували. Через 
десять років після того на екрани 
вийшов фільм «І Бог створив жін-
ку», де Бріджит Бардо з’явилася в 
бікіні, і купальники стали популяр-
ними.

ВЛАСНИЦЯ ПЕРШОГО БІКІНІ 
ОТРИМАЛА 50 ТИСЯЧ ОСВІДЧЕНЬ

buzzfeed.com

«Бікіні відкриває 
на дівчині все, крім 
дівочого прізвища 
її матері», – писали 
у газетах



Успіх робить нас нетерпимими до невдачі. Невдача робить нас нетерпимими до успіху. 
Вільям Федерwww.volynnews.com
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Сухий закон набув чинності 16 січня 
1920 року з ухваленням 18-ї поправки 
до конституції США. Ініціаторами зако-
ну були протестанти з правлячих партій 
Конгресу і товариство непитущих. Аргу-
менти – здоров’я нації, вигоди експорту 
пшениці, розвиток автопрому й індустріа-
лізація, що вимагали тверезих водіїв і за-
водських працівників.
З 1920 до 1930 року понад 34 тисячі аме-
риканців померли від фальсифіковано-
го алкоголю. У перестрілках вбито 2000 
гангстерів і 500 федеральних агентів.

Заборона діяла до 1933 року на всій те-
риторії США, поки нова поправка до кон-
ституції не надала штатам право самим 
регулювати виробництво алкоголю.
У наш час Сухий закон діє в 2/3 округів 
Алабами, у половині округів Міссісіпі, май-
же в 1/3 техаських округів і в 83 населе-
них пунктах Аляски.
Виробництво алкоголю для продажу без 
ліцензії і сплати зборів переслідують у 
США за законом. За самогонниками сте-
жать оперативники Бюро алкоголю, тютю-
ну, вогнепальної зброї і вибухових речовин.

наливай і володарюй

ЖІНКИ, ЩО 
СПОЮВАЛИ 
АМЕРИКУ 

У ДАНІЇ ЗНАЙШЛИ 
ОТРУЙНІ КНИГИ 
У бiблioтeцi Унiвeрситeту 
Пiвдeннoї Дaнiї виявили три 
стaрoвиннi книги, oтруєнi 
миш’якoм, пише The Conversation.

Книги дaтовано XVI i XVII стoлiттями. 
Під час вигoтoвлeння їх oбклaдинoк 
викoристoвувaли фрaгмeнти сeрeдньo-
вiчних рукoписiв з тeкстaми із римсько-
го прaва.

Oбклaдинки книг було пoкрито 
зeлeнoю фaрбoю, щo усклaднювaлo 
прoчитaння тeкстiв, тoму вчeнi 
зaбрaли їх у лaбoрaтoрiю для 
рeнтгeнoфлуoрeсцeнтнoгo aнaлiзу, який 
дoзвoляє дiзнaтися хiмiчний спeктр 
мaтeрiaлу.

Дoслiдники виявили, щo фaрбa 
мiстить миш’як. Нa їхню думку, 
зeлeний пiгмeнт мoжe бути пaризькoю 
зeлeнню – змiшaним aцeтaт-aрсeнiтoм 
мiдi. Iмoвiрнo, пoкривши цiєю фaрбoю 
книги, видaвцi хoтiли зaхистити їх вiд 
кoмaх i шкiдникiв.

Вчeнi вiдзнaчили, щo виявлeнa 
рeчoвинa – oднa з нaйбiльш тoксичних 
у свiтi. Її вплив мoжe призвeсти дo 
рiзних симптoмiв oтруєння, рoзвитку 
рaку й нaвiть смeртi. Отрутa нe втрaчaє 
влaстивoстeй з чaсoм.

У КИТАЇ СТВОРИЛИ 
РОБОТА-МОНАХА
У Пекіні в буддійському храмі 
Лук’ян почав службу робот-монах 
Xian’er заввишки півметра, пише 
TechCrunch.

Прототипом для дизайну став по-
пулярний у Китаї мультиплікаційний 
персонаж. Робот може говорити, він 
вітає відвідувачів храму. Взаємодіяти з 
ним можна за допомогою невеличкого 
планшета у нього на животі або пульта 
управління. Крім того, роботу можна по-
ставити сотню різних запитань.

У 2015 році цю роботизовану версію 
створювали кілька китайських техніч-
них фірм, у тому числі Tencent і iFlytek. 
Цей робот слугуватиме посередником 
між духовним вихованням дітей та тех-
нологічним прогресом ХХІ століття.

неабияка знахідка

cвіт вражає

zik.ua
independent.co.uk

Не дивно, що самогонниць і 
контрабандисток було дуже бага-
то. Деякі з них прославилися.

ДОВГОЖИТЕЛЬКА 
БІЗНЕСУ

Меггі Бейлі, Кентуккі. Гнала і 
продавала самогон з 17 років до 
самої смерті в 101 рік. Сива, в ко-
льоровому фартуху, вона вправ-
но морочила голову федеральній 
владі. Жила дуже скромно. Не про-
давала затятим алкоголікам. Ма-
лозабезпеченим давала самогон у 
кредит, щоб ті могли заробити на 
перепродажах. Часто приносила 

Сухий закон 
породив у США 
кримінальний 

бізнес з доставки 
та виробництва 
алкоголю. Вище 
за всіх на ньому 
піднялися італійські 
мафіозі. Серед 
відомих бутлегерів 
були й жінки.

Запроваджений у США в 
1920 році Сухий закон спри-
чинив рух підпільних поста-
чальників спиртного. Їх на-
зивали бутлегерами (від слів 
boot – черевик і leg – нога), 
оскільки фляги спочатку хо-
вали в халявах чобіт. Згодом 
способи доставки вдоскона-
лювалися: пляшки алкоголю 
перевозили в муляжах Біблій, 
зашивали у свинячі туші, мас-
кували під фруктові компо-
ти, ховали під днища човнів, 
пише Was.media.

У кожному штаті була 
своя специфіка нелегального 
бізнесу. В Детройт спиртне з 
Канади переправляли взимку 
караванами машин, які їхали 
замерзлими річками. Водії не 
зачиняли дверцята, щоби ви-
скочити в разі провалу криги. 
Бідніші контрабандисти їхали 
на ковзанах, тягнучи за собою 
санчата з товаром. У Монтані 
й західних штатах процвіта-
ло самогоноваріння. Безкраї 
малолюдні поля були засіяні 
пшеницею, що ускладнюва-
ло стеження й полегшувало 
виробництво. Жителі Аппа-
лачів ночами гнали муншайн 
(з англ. – «місячне сяйво»). На 
південь завозили морем ром 
з Багамських островів, де 
плантації цукрової тростини 
забезпечували дешеве ви-
робництво.

Ці напої не вирізнялися 
високою якістю. Щоби надати 
самогону кольору віскі, в ньо-
го додавали яблуневі бруски 
або йод. Джин готували з 
низькосортного спирту із до-
даванням ялівцевої олії.

У нелегальному бізнесі 
активно брали участь жінки. 
По-перше, в багатьох шта-
тах чоловіки-поліцейські не 
мали права їх обшукувати. 
По-друге, під пишними спід-
ницями і широкими пальтами 
можна було приховати фляги, 
прив’язані на грудях, стегнах 
і животі. По-третє, спіймані 
бутлегерки часто отримува-
ли легке покарання: місяць у 
в’язниці, $200 штрафу або два 
роки відвідувань недільної 
церковної служби.

їжу в бідні родини й оплачувала 
навчання їхніх дітей. Доброчинна 
діяльність Бейлі так впливала на 
присяжних, що за вісім десятків 
років у цьому бізнесі вона відсиді-
ла лише 18 місяців.

БАГАМА-МАМА
Гертруда Ліфго, вона ж Грейс 

Ліфго, вона ж Клео. Десята дитина 
англійського батька і шотландської 
матері, стенографістка за про-
фесією. Була схожа на Клеопат ру, 
представлялася то циганкою, то іс-
панкою, то росіянкою. Налагодила 
постачання дешевого рому в США 
через Багами. Тримала офіс на ост-
ровах Насау й особисто стояла на 
капітанських містках суден з ван-
тажем алкоголю.

МІЛЬЙОНЕРКА
Марі Вейт. Височенна дама, яка 

прибрала до рук бізнес після заги-
белі чоловіка від рук конкурентів. 
Конвоєм з чотирьох кораблів до-
правляла спиртне з Гавани в Кі-
Вест. Там його перевантажували 
на 15 швидкісних катерів, здатних 
відірватися від суден берегової 
охорони, і розвозили в інші порти 
Флориди. За рік Марі заробила на 
контрабанді $1 млн.

КОРОЛЕВА БУТЛЕГЕРІВ
Дженні Хусто, уроджена Він-

ценза Ді Гілормо. Народилася в Ме-
дісоні, штат Вісконсин, у сім’ї зло-
чинців. Симпатична й життєрадісна 
власниця найпопулярнішого бару 
міста, облаштованого в її власному 
будинку. Кілька разів її заарештову-
вали. Постійні клієнти, серед яких 
було багато студентів Університету 
Вісконсина, зустрічали бутлегерку 
на свободі з квітами й оваціями. 
Вийшла заміж за гравця команди з 
американського футболу «Чиказькі 
ведмеді» Артура Брамхалла і після 
скасування Сухого закону відкрила 
легальний клуб Justo’s.

ЛЕДІ З ЛЬОДОВИКА
Жозефіна Доуді була дружи-

ною рейнджера Національно-
го парку льодовиків Глeйшер в 
Монтані. Мешкала у віддаленій 
дерев’яній хатині на березі річки. 
Разом з чоловіком вдавалася до 
браконьєрства й бутлегерства. 
Найкращими її клієнтами були за-
лізничники, які розробили свій 
шифр: скільки гудків дає поїзд, що 
проїжджає, стільки галонів треба 
переправити в домовлену точку.

МІСЯЧНА МАРІЯ
Емігрантка з Польщі Мері Вазе-

ньяк продавала муншайн – само-
гон власного виробництва – прос-
то у себе вдома. Один з покупців, 
напившись, впав у болото й по-
мер. Мері стала першою жінкою, 
заарештованою в Іллінойсі за про-
даж самогону.

СІМЕЙНИЙ АЛКОТЮНІНГ
Віллі Картер Шарп працювала 

в окрузі Франклін, Вірджинія. У 26 
років вона створила підприємство 
з доставки алкоголю через кордо-
ни штатів і з 1926 до 1931 року пе-
реправила понад 220000 галонів. 
Її чоловік переробляв автомобілі, 
встановлюючи на «Форди» потуж-
ні двигуни з «Кадилаків». Такі тачки 
вважалися крутими бутлегерськи-
ми машинами, на них проходили 
перші гонки на виживання – з по-
ліцією на хвості та стріляниною по 
шинах. Віллі заарештовували десят-
ки разів. У суді вона виблискувала 
діамантовими імплантами на зубах.

Фарба на книгах мiстить миш’як

Ця модель є однією з трьох версій 
роботів-монахів, які є у світі
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З 1920 до 1930 року понад 34 тисячі американців 
померли через вживання фальсифікованого алкоголю

Серед відомих 
американських 
бутлегерок є одна 
афроамериканка – Берді 
Браун. Вона вирощувала 
курчат, пшеницю й овес, 
представлялася нещасною 
вдовицею. Жила в акуратній 
садибі з кішкою, а ночами 
варила найкращий у штаті 
Монтана самогон. Одного 
разу Берті помилилася, 
самогонний апарат вибухнув. 
Померла від опіків за кілька 
місяців до зняття заборони 
на продаж алкоголю.

Мері Вазеньяк Гертруда Ліфго

Дженні Макгрегор, 
затримана поліцією 
Міннеаполіса 10 квітня 
1924 року за бутлегерство Жозефіна Доуді
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