
ЛУЦЬК СУДНОПЛАВНИЙ, 
АБО ДЕ ЖИВЕ 
СТИРОВИЙ НЕПТУН

Нещодавно Луцьк сколихнула 
новина – на річці Стир відновили 

судноплавство. Довгий час працювали 
над розчищенням русла, привезли 
туристичний прогулянковий кораблик – 
і враз місто знову стало судноплавним, 
яким було упродовж багатьох 
століть.

ТІСТО НА ВСІ 
ВИПАДКИ ЖИТТЯ

Є щонайменше сім видів тіста, 
приготувати яке має вміти кожна 

господиня. 

ПІДЛІТКОВИЙ 
ХРИСТИЯНСЬКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ЗІБРАВ 
МАЙЖЕ ПІВТИСЯЧІ ДІТЕЙ

Протягом п’яти днів майже 500 
підлітків з усієї Волині активно 

відпочивали, тренувалися, долучалися 
до різноманітних змагань і вивчали 
Біблію на базі відпочинку поблизу 
села Сомин, що в Турійському районі, 
неподалік мальовничого 
озера Сомине.

авторитетно
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ІГОР ПАЛИЦЯ: «УКРАЇНЦІ МАЮТЬ 
ОБРАТИ ПРЕЗИДЕНТА, ЯКИЙ 
ЗРОБИТЬ КРАЇНУ СИЛЬНОЮ Й 
САМОДОСТАТНЬОЮ»

 читайте на стор. 19

крізь призму часу

у записник

виховання

 читайте на стор. 11

 читайте на стор. 18

легка атлетика

авторитетно

ІГОР ПАЛИЦЯ УКРАЇНЦІ МАЮТЬ
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Луцький чемпіонат 
з легкої атлетики 

закінчився на мажорній ноті. 
Волинь завоювала шосте 
загальнокомандне місце. 
Наші атлети вперше так 
високо і успішно виступили 

на дорослому чемпіонаті. 
Волинь випередили тільки 
визнані центри – Київ та 
область, Харків, Донецька 
область і Дніпро.

рука руку миє

УКРАЇНА 
ЕКСПОРТУЄ ДО 
ЄС НЕЗАКОННУ 
ДЕРЕВИНУ

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

 читайте на стор. 8

 читайте на стор. 20

РОЗВІДКА США 
ЗНАЙШЛА $700 
МЛН, ЯКІ ВИВІЗ 
ЯНУКОВИЧ

чорні гроші

 читайте на стор. 4  читайте на стор. 5 читайте на стор. 4

ДЕВ’ЯНОСТИЙ ЛИПЕНЬ 
ЗАЛІЗНИЧНИКА

У 1944 році прийшов Борис Борисюк 
на роботу на залізничну станцію 
«Кримне». Два місяці поспіль, хоч і 

далеко від рідної домівки, але ще тривала 
війна. Потрібно було відновлювати знищене 

розрухою народне господарство. І він не 
шкодував сил. А 1952 року, працюючи вже 
начальником залізничної станції, заледве не 
потрапив у сталінські табори.

ВИСОКІ ПОЛЬОТИ І 
ШВИДКІ СЕКУНДИ
ПІСЛЯ ЛУЦЬКОГО ЧЕМПІОНАТУ ДЕСЯТЕРО ВОЛИНЯН 
ПОЇДУТЬ НА ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ У БЕРЛІН
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ЗАТОНУЛИ ЧОВНИ 
19 липня біля Кіпру затонув човен з мі-
грантами. Щонайменше 19 осіб загинуло, 
25 людей зникли безвісти. А 20 липня у 
США на озері Міссурі перекинувся турис-
тичний човен. Потонуло мінімум 17 осіб.

У КАНАДІ – ЗБРОЙНИЙ НАПАД
Внаслідок стрілянини 22 липня в Торон-
то двоє людей загинуло, 15 осіб поране-
но. Нападник загинув.

У КОРЕЇ ТА ЯПОНІЇ – СПЕКА
У Південній Кореї люди страждають від 
аномальної спеки. Загинуло вже 10 осіб. 
А в Японії від спеки померло 65 людей. 
Тут визнано спеку стихійним лихом.

У ГРЕЦІЇ – ЛІСОВІ ПОЖЕЖІ
Надзвичайний стан оголосили в Греції, 
де не вдається погасити лісові пожежі. 
Понад 60 людей загинуло у передмістях 
Афін. Постраждало понад 100 людей.

ІРАНЕЦЬ ПОРІЗАВ ЛЮДЕЙ
20 липня в німецькому Любеку іранець 
з ножем напав на людей в автобусі. По-
страждало дев’ять  осіб. Нападника за-
тримали.
УКРАЇНА ПІДТРИМАЛА 
САНКЦІЇ ЄС ЩОДО КРИМУ
Чорногорія, Албанія, Норвегія, Україна 
та Грузія підтримали рішення Ради ЄС 
про продовження санкцій щодо окупо-
ваного Росією Криму ще на рік. Санкції 
забороняють імпорт до країн ЄС товарів 
з Криму, вкладати європейським компа-
ніям інвестиції в окупований півострів, 
туристичні послуги до Криму. Натомість 
РФ готує санкції щодо фізичних і юри-
дичних осіб України. Їхні активи в Росії 
хочуть заблокувати.
РОСІЯНКУ ВИКРИЛИ 
У ШПИГУНСТВІ
Затримана у США Марія Бутіна, яка пі-
дозрюється у шпигунстві, отримувала 
фінансову допомогу від російського 
мільярдера Костянтина Ніколаєва. Він 
фінансував створену нею організацію 
«Право на зброю». Жінка пропонувала 
секс за державні таємниці США.
ІТАЛІЙСЬКИЙ МІНІСТР 
ОСКАНДАЛИВСЯ
Віце-прем’єр-міністр і міністр внут-
рішніх справ Італії Маттео Сальвіні в 
інтерв’ю The Washington Post назвав 
російську анексію Криму законною, а 
Євромайдан – фальшивою революцією. 
Таку позицію глави МВС стосовно Украї-
ни в Італії розкритикували.
ЗАСУДИЛИ УКРАЇНСЬКИХ 
МОРЯКІВ
У Греції відбувся суд над українськими 
моряками Сергієм Шваюком і Петром 
Литвинчуком. Їх засудили до 180 років 
тюрми за незаконне перевезення не-
легальних мігрантів. А в ОАЕ визволили 
чотирьох українських моряків, де вони 
перебували в заручниках.
ПРОТЕСТИ В МАКЕДОНІЇ 
ФІНАНСУВАЛА РОСІЯ
Власник «Групи Агроком» та грецького 
футбольного клубу ПАОК Іван Саввіді 
передав противникам перейменування 
Македонії щонайменше €300 тис. для 
організації протестів.
МАСК ЗАПУСТИВ ЩЕ ОДНУ 
РАКЕТУ
Компанія Ілона Маска SpaceX 22 липня 
успішно здійснила запуск ракети-носія 
Falcon 9 з комунікаційним апаратом 
Telstar 19 V для канадського супутнико-
вого оператора Telesat.

ЄС ОШТРАФУВАВ GOOGLE
Європейська комісія оголосила, що 
штрафує Google на понад €4 млрд за 
порушення антимонопольного зако-
нодавства ЄС. Корпорація незаконно 
змушувала виробників смартфонів з 
операційною системою Android вста-
новлювати інтернет-браузер Chrome.
ЗАСНОВНИК AMAZON 
НАЙБАГАТШИЙ 
Джеффа Безоса, засновника компанії 
Amazon, визнано найбагатшою люди-
ною світу. Його статки перевищили 
$150 млрд.

світова хроніка

НА ШАХТУ – МІЛЬЙОНИНА ШАХТУ – МІЛЬЙОНИ
фінансування

ПІДРОБИЛИ ДОКУМЕНТІВ НА 8 МІЛЬЙОНІВ
на гарячому

БЕЗ ПОСЕРЕДНИКА – ДЕШЕВШЕБЕЗ ПОСЕРЕДНИКА – ДЕШЕВШЕ

Оперативники 
Нацполіції 
нещодавно 

затримали злочинну 
групу, яка займалася 
виготовленням та 
продажем підроблених 
документів державного 
зразка.

Як інформують у волинській 
поліції, зловмисники виготовля-
ли різні підроблені документи, 
які зазвичай збували членам зло-
чинних угруповань.

За оперативною інформацією, 
один зі станків для виготовлення 
документів раніше використо-
вувався у державній установі 
та був привезений з тимчасово 
окупованої території Луганської 
області. Наразі встановлено, що 
група виконала більше тисячі за-
мовлень на суму близько 8 млн 
грн. Але є всі підстави вважати, 
що їх було більше.

Поліцейські документували ді-
яльність злочинної групи з лютого.

«Отримали інформацію, що 
в Україні діє організована зло-

чинна група, яка займається ви-
готовленням та масово розпо-
всюджує підроблені документи 
державного зразка з відповід-
ними ступенями захисту. Це такі 
документи як свідоцтва про ре-
єстрацію транспортних засобів, 
посвідчення водія, нотаріальні 
доручення, довідки науково-
дослідного Бюро судових екс-
пертиз», – розповів начальник 
Департаменту карного розшуку 
Нацполіції Сергій Тіхонов.

Всі учасники групи – меш-
канці Івано-Франківської, Во-
линської, Черкаської, Київської 
областей та Києва, віком від 20 
до 54 років. «Працювали» за чіт-
кою ієрархією: кожен з учасників 
виконував свою функцію у групі, 
відповідаючи за конкретний на-
прямок роботи.

Зловмисники розміщували в 
інтернеті оголошення з інформа-
цією про свої «послуги». Один із 
учасників відповідав на телефон-

ні дзвінки та приймав замовлен-
ня. Після внесення завдатку на 
банківську картку «клієнт» над-
силав свої дані для документів 
через месенджери.

Зібрана інформація пере-
давалася учасникам групи, які 
безпосередньо за допомогою 
станків виготовляли фальшиві 
документи із захисними голо-
графічними елементами. Окремі 
учасники пересилали готові за-
мовлення «клієнтам» поштою. 
При цьому зловмисники вико-
ристовували різні засоби конспі-
рації, зокрема, постійно зміню-
вали свої анкетні дані та номери 
телефонів.

Працівниками Департамен-
ту карного розшуку Нацполі-
ції спільно з Головним слідчим 
управлінням Нацполіції, Департа-
ментом кіберполіції та спецприз-
наченцями під процесуальним 
керівництвом Генпрокуратури 
п’ятьох учасників злочинної гру-
пи було викрито та затримано. 
Зловмисникам повідомлено про 
підозру.

Затримано п’ятьох спільників

Молоко від виробника високої якості 
можна придбати на молочних точках в 
кожному місті обласного значення на 
Волині, окрім Луцька. 

В управлінні агропромислового розви-
тку Волинської облдержадміністрації ствер-

джують, що молочні точки дозволяють при-
брати з ринку посередників та здешевити 
продукцію.

«Ініціативу продавати молоко безпосеред-
ньо від виробника ми вже давно реалізували 
й вона показує свою ефективність не один рік 
поспіль. Цим ми хотіли досягнути того, аби 
молочні точки дозволили забезпечити жи-
телів якісною молочною продукцією напря-
му від виробника. Забираючи посередника, 
люди зможуть дешевше купувати бажану про-
дукцію, – розповідає заступник директора де-
партаменту агропромислового розвитку ОДА 
Юрій Юрченко. – Втім реалізовувати молоко 
може не будь-хто, а лише суб’єкт, який має на 
це відповідне право. Зокрема, щоб особисте 
селянське господарство мало право на реалі-
зацію, то потрібно мати санітарні документи 

на продавця та документи щодо дослідження 
тварини й молока». 

До слова, молочні точки були і в Луцьку. 
Їхню кількість цьогоріч навіть мали намір 
збільшити. Утім нещодавно виконком не дав 
дозволу на продаж молока з приватних авто, 
мовляв, без спеціального обладнання така 
продукція може зашкодити покупцям.

Юрій Юрченко запевняє, що хвилювання 
з цього приводу марні: «Більшість тих, хто в 
Луцьку продає молоко, має холодильні уста-
новки, ми це побачили під час моніторингу 
ситуації. Втім є й такі, хто здійснює продаж без 
холодильних камер, але й тут не варто хви-
люватися, бо вдома продавці охолоджують 
молоко до температури 4-6 градусів за дві го-
дини до продажу, і воно точно не нагріється 
до 20 чи 30 градусів».

Молоко від 
виробника – 
якісне і доступне

аграрний сектор

agroreview
.com

bug.org.ua

ЗА ВБИВСТВО СОЛДАТА – ТЮРМАЗА ВБИВСТВО СОЛДАТА – ТЮРМА
вирок

Старшого лейтенанта однієї з 
військових частин Волині засудили за 
вбивство 24-річного солдата.

Про це повідомив військовий прокурор 
Західного регіону Олег Сенюк у Facebook.

Трапився трагічний інцидент восени 
2014 року. Ввечері на виході із приміщення 

казарми танкового батальйону між двома 
військовими виник конфлікт через особисту 
неприязнь. На емоціях офіцер ударив спів-
службовця колото-ріжучим предметом у 
груди. Травма спричинила смерть.

За вчинене офіцеру присудили дев’ять 
років позбавлення волі.

Нововолинськ

На будівництво шахти №10 
збільшили державне фінансування.

Про це йдеться у листі від заступни-
ка міністра енергетики та вугільної про-
мисловості Анатолія Корзуна, інформує 
Нововолинська міська рада.

Міненерговугілля здійснило пере-
розподіл деяких видатків державного 

бюджету, передбачених міністерству 
на 2018 рік. Цим перерозподілом пе-
редбачено збільшення обсягу асигну-
вань на 15 млн грн. Кошти передбаче-
ні на розрахунки за виконані роботи, 
витрати з обслуговування комплексів 
загально шахтного призначення, охо-
рону поверхневих об’єктів незаверше-
ного будівництва та заробітну плату.

У ГАРАЖАХ – У ГАРАЖАХ – 
АЛКОГОЛЬНИЙ АЛКОГОЛЬНИЙ 
ФАЛЬСИФІКАТФАЛЬСИФІКАТ

ПИЯТИКА ЗАКІНЧИЛАСЯ ВБИВСТВОМПИЯТИКА ЗАКІНЧИЛАСЯ ВБИВСТВОМ

сумнівний промисел

кров холоне

Ковель

Слідчі детективи вилучили у ковельчанки 
понад півтисячі літрів фальсифікованих 
алкогольних напоїв.

Як повідомили у поліції області, у гаражних 
приміщеннях виявили майже 600 літрів фаль-
сифікату, в тому числі й дорогих марок. Напої 
вилучено й відправлено на дослідження.

Відкритого кримінальне провадження, 
тривають слідчі дії.

600 літрів спиртного вилучено

vl.npu.gov.ua

Луцьк

37-річний лучанин наніс 47-річному 
жителю області удар ножем. 
Постраждалий помер у реанімації.

Як інформує прес-служба волинської 
поліції, інцидент трапився 22 липня під час 
розпивання алкогольних напоїв у підваль-
ному приміщенні на вулиці Грушевського. 

За фактом умисного вбивства відкрито 
кримінальне провадження. Чоловіка мо-
жуть позбавити волі на термін від семи до 
п’ятнадцяти років. Постраждалий помер у лікарні

Виділено 15 млн грн

vl.npu.gov.ua

npu.gov.ua
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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  ЙМи самі створюємо світ, що нас оточує. Ми отримуємо саме те, на що заслуговуємо. Річард Дейвіс Бах

НА АВТОШЛЯХАХ – 
СТРАШНІ ДТП
20 липня на Миколаївщині рейсовий 
автобус «Одеса-Гомель» в’їхав у ванта-
жівку. П’ять людей загинуло. У Житомир-
ській області аварія з автобусом, що пря-
мував з Києва до Рівного, забрала життя 
10 людей. Під Києвом троє людей зажи-
во згоріли внаслідок зіткнення трьох 
автівок. У зв’язку з цим МВС посилило 
патрулювання автошляхів. Минулоріч в 
ДТП загинуло майже 3,5 тисяч осіб.
ЗА КОНТРАБАНДУ ЛІСУ 
НЕ КАРАТИМУТЬ
Президент Петро Порошенко ветував 
закон, який передбачав обмеження 
річного обсягу заготівлі лісу до 25 млн 
кубометрів на час дії мораторію на екс-
порт необроблених лісоматеріалів і вве-
дення кримінальної відповідальності за 
контрабанду лісу. За минулий рік з Укра-
їни вивезли понад мільйон тонн лісу.

УКРАЇНА ВИГОТОВЛЯЄ ЗБРОЮ
«Укроборонпром» налагодив серійне 
виробництво реактивних піхотних вог-
неметів РПВ-16, що знищують ворога 
навіть з потужним укриттям. Також роз-
почато серійне виробництво боєприпа-
сів за стандартами НАТО для автоматич-
ного гранатомета.

«АРТЕК» – ВІЙСЬКОВА БАЗА
Окупанти перетворили дитячий табір 
«Артек» на військову базу. Тепер терито-
рію охороняє Нацгвардія Росії.

ДІТИ ОТРУЇЛИСЯ В ТАБОРІ 
Понад 80 людей отруїлися в дитячому 
таборі «Яструбок», що у Лиманському 
районі на Донеччині. З них – 68 дітей. 
Усіх хворих госпіталізовано з гострою 
кишковою інфекцією.
У РІВНОМУ ВБИЛИ 
ПІДПРИЄМЦЯ
17 липня у Рівному на парковці застре-
лили 42-річного підприємця Валентина 
Загороднюка. Чоловік мав судимість, за-
ймався видобутком бурштину.
ПОЛЬЩА ПЕРЕДАЛА 
БУХГАЛТЕРА «УКРСПИРТУ»
Прокуратура Польщі задовольнила 
клопотання української Генпрокурату-
ри про видачу екс-головного бухгал-
тера «Укрспирту» Сергія Безродного. 
Шевченківський суд обрав запобіжний 
захід у вигляді тримання під вартою з 
альтернативою застави у 27,5 млн грн. 
Безродного підозрюють у розтраті по-
над 260 млн грн.
ХЛОР – З РУМУНІЇ 
ТА УГОРЩИНИ 
Українське підприємство «Дніпроазот», 
яке виробляє і постачає рідкий хлор і 
соляну кислоту для очищення води, від-
новило роботу хлорної групи цехів. Аби 
уникнути дефіциту питної води для спо-
живачів і виробників напоїв у регіонах, 
рідкий хлор купуватимуть у Румунії та 
Угорщини.

ПОЛІЦІЯ ЗАКРИЛА САЙТ КПУ
Правоохоронці встановили IP-адресу і 
місце розташування ресурсу з доменом 
kpu.ua, на якому було виявлено факти 
виготовлення та поширення комуніс-
тичної символіки, забороненої україн-
ським законодавством. Наразі сайт пар-
тії Петра Симоненка не працює.
У СПРАВІ ШЕРЕМЕТА – 
20 ЕКСПЕРТИЗ 
Понад 20 експертиз проведено за час 
розслідування вбивства журналіста 
Павла Шеремета, якого підірвали два 
роки тому. Версії слідства: професійна 
діяльність, особисті неприязні стосунки, 
дестабілізація ситуації в Україні та по-
милка об’єктом (автомобіль, який піді-
рвали, належав його цивільній дружині, 
власниці видання «Українська правда» 
Олені Притулі).
ПРИЗНАЧИЛИ ПРОБНИЙ 
ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ 
Кабмін призначив на грудень 2019 року 
пробний перепис населення в Оболон-
ському районі Києва і Бородянському 
районі Київської області. Перепис не 
проводився з 2001 року.

українська хроніка

volynnew
s.com

ДВІ РОДИНИ ОТРИМАЛИ ОМРІЯНЕ ЖИТЛОДВІ РОДИНИ ОТРИМАЛИ ОМРІЯНЕ ЖИТЛО
дочекалися

НЕЛЮД СВІДОМО КАЛІЧИТЬ ПСІВНЕЛЮД СВІДОМО КАЛІЧИТЬ ПСІВ
нечувана жорстокість

ВИКРИЛИ СУТЕНЕРКУ-ПОВІЮВИКРИЛИ СУТЕНЕРКУ-ПОВІЮ

Луцьк

19 липня у Луцькій 
міськраді урочисто 

передали ключі від тепер 
уже власних помешкань 
двом лучанкам.

Документи на квартиру в 
Луцьку й на будинок у Воло ди-
мир-Волинському районі щасли-
вим власницям вручили перший 
заступник міського голови Гри-
горій Недопад і радник міського 
голови Ігор Поліщук.

– Одна із квартир передана 
відповідно до рішення виконав-
чого комітету міської ради, – роз-
повів Григорій Недопад. – Ця 
родина мешкала у непридатному 
для проживання приміщенні, яке 
належить «Ощадбанку», й термі-
ново потребувала житла у зв’язку 
із необхідністю виселення. 

Тепер родина лучанки Ніни 
Шимчук має власну новеньку 
квартиру в будинку на вулиці Ко-
вельській, про яку мріяла дуже 
давно.

– Із Ніною Шимчук ми знайо-

мі давно, жінка звернулася з про-
ханням про допомогу в отриман-
ні житла ще у 2013 році, оскільки 
перебувала фактично у безви-
хідній ситуації, проживаючи під 
загрозою виселення, – розповів 
Ігор Поліщук. – Приємно, що вда-
лося здійснити мрію цієї сім’ї. Не 
так давно ми передали дві квар-
тири родинам воїнів-афганців у 
порядку пільгової черги, перед 

тим відбулося вручення житла 
особам, які потребують терміно-
вого поліпшення житлових умов, 
дітям-сиротам, а також у співфі-
нансуванні із обласною радою 
нашим спортсменам.

Також документи на власне 
житло отримала жителька Луцька 
Анна Гарманська, дитина-сирота, 
яка перебувала в пільговій черзі 
й свого часу мешкала в гурто-

житку разом із іншими чотирма 
сиротами. Усі четверо, за спри-
яння Луцької міської ради, тепер 
мають власні помешкання.

Будинок, за бажанням Анни, 
їй придбали в селі Охнівка Во-
лодимир-Волинського району, 
де жінка працює дояркою.

Варто було бачити емоції лю-
дей, які здійснили свою багато-
річну мрію і тепер мають власне 
житло, де почуватимуться повно-
цінними господарями.

– Із великою радістю ми пе-
редали ключі від помешкань 
двом новим власницям. Лучанка, 
дитина-сирота, яка чекає другу 
дитину, отримала будинок і вже 
взялася за облаштування ре-
монту, – зауважив Григорій Не-
допад. – Нашою командою взято 
курс на забезпечення пільговим 
житлом малозахищених верств 
населення. У найближчому май-
бутньому будуть вручені кварти-
ри від забудовників особам, що 
перебувають на пільговій черзі, 
тож щасливих власників житла у 
Луцьку більшатиме.

Команді УКРОПу в Луцькій міськраді 
вдалося зрушити з місця квартирну чергу

Луцьк

Співробітники відділу 
боротьби зі злочинами, 
пов’язаними із торгівлею 
людьми ГУ Нацполіції у 
Волинській області під 
процесуальним керівництвом 
Луцької місцевої прокуратури 
викрили лучанку, яка 
протягом тривалого часу 
займалася сутенерством.

Як повідомили у поліції, 
нині їй оголошено про підозру. 
Оперативники встановили, 
що 34-річна лучанка оренду-
вала квартиру, підшуковувала 
дівчат та клієнтів і від цих по-
слуг отримувала дохід. Жінка 
і сама час від часу обслугову-
вала клієнтів за винагороду. 
За такі дії жінці загрожує від 

чотирьох до семи років по-
збавлення волі.

За інформацією «Волин-
ських Новин», жінка проживає 
у Луцьку десять років й три-
валий час обслуговувала VIP-
клієнтів: місцевих депутатів, 
суддів, прокурорів, митників 
та керівництво правоохорон-
них структур.

ганебна слава

Жінка може 
загриміти 
за ґрати

феміда

нелегальна «зелень»

ЯЗИК ДО ТЮРМИ ЯЗИК ДО ТЮРМИ 
ДОВЕДЕДОВЕДЕ

НА ГОРОДІ – КОНОПЛІНА ГОРОДІ – КОНОПЛІ

гарний приклад

МЕРІЯ – ЗА ПОРЯДОК БІЛЯ ОБІЙСТЬМЕРІЯ – ЗА ПОРЯДОК БІЛЯ ОБІЙСТЬ

Луцьк

Луцький міськрайонний суд засудив до 
шести років позбавлення волі жителя 
Луцька, який впродовж 2014 року 
публікував антиконституційні публікації у 
соціальній мережі «Вконтакте».

Як інформують в суді, обвинувачений у 
своїх дописах публічно закликав до зміни меж 
території та державного кордону України, по-
валення конституційного ладу, захоплення 
державної влади насильницьким шляхом та 
розв’язування воєнного конфлікту.

«Будучи обізнаним про розпочате кримі-
нальне провадження, обвинувачений пере-
ховується від органів слідства та суду», – по-
відомили в суді.

біда ВИЇЗД НА ЗУСТРІЧНУ ВИЇЗД НА ЗУСТРІЧНУ 
СТАВ ФАТАЛЬНИМСТАВ ФАТАЛЬНИМКовельський, Іваничівський райони

Поблизу Голоб 19 липня трапилася 
смертельна аварія.

За даними поліції, перебуваючи за 
кермом Volkswagen, 21-річний мешканець 
Рівненської області виїхав на смугу зустріч-
ного руху та допустив зіткнення з вантажів-
кою Scania під керуванням 51-річного жи-
теля Івано-Франківської області. Внаслідок 
автопригоди водій легковика загинув.

А 21 липня поблизу села Іванівка Іва-
ничівського району під поїзд сполученням 
Червоноград-Ковель потрапив 31-річний 
нетверезий чоловік. Потяг відтиснув йому 
голову.

Загинув юнак 
з Рівненщини

vl.npu.gov.ua

Ковель

У Ковелі протягом місяця 
волонтери виявили п’ять 
безпритульних собак із 
подібними пораненнями 
голови.

Ветеринари ледь уряту-
вали тварин. Припускають, їх 
травмували ножем або лопа-
тою і, ймовірно, ці злочини – 

на сумлінні однієї людини, пе-
редає «ТСН.ua».

«Катували тварин у різних 
районах міста. Свідки лиш здале-
ку бачили біля тварин чоловіка 
спортивної статури. Його часто 
можна помітити в парку», – роз-
повів ветеринар Юрій Бакай.

У поліції кажуть: пошуки 
ускладнює те, що із заявою 

до них волонтери звернули-
ся лише за кілька тижнів після 
першого випадку катування. 
Більше шансів було б затримати 
нелюда за гарячими слідами.

Зловмиснику загрожує ві-
сім років за ґратами, якщо його 
знай дуть. Поки він не затрима-
ний, урятованих чотирилапих  
не випускають на вулицю.

Ратнівський район

У домогосподарстві жительки села 
Жиричі 23 липня співробітники 
Ратнівського відділу поліції виявили 
незаконний посів коноплі.

Як повідомили у волинській поліції, жінка 
вирощувала 1150 рослин коноплі. Усе вилу-
чили та направили на дослідження. Відкрито 
кримінальне провадження. Жінці загрожує 
від трьох до семи років тюрми.

Ківерці

У Ківерцях заборонили складати біля 
будинків будматеріали та сміття.

Як повідомили у Ківерцівській міській 
раді, складувати пісок, щебінь, дрова, зва-
лювати відходи, траву, гілля на прибудин-
кових територіях та у місцях загального 
користування суворо заборонено.

«Просимо громадян дотримуватися 
цих правил, прибрати та утримувати в 
належному стані прибудинкову терито-
рію», – наголошують в мерії.

Врятованих собак поки 
не випускають на вулицю

Прибудинкові території 
мають бути зразковими

kivrada.gov.ua

vk.com

facebook.com
/kovelanim

als
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ЗНАЙДЕНИЙ У АФГАНІСТАНІ 
ЧОЛОВІК – САМОЗВАНЕЦЬ?

ІГОР ПАЛИЦЯ: 
«УКРАЇНЦІ МАЮТЬ 
ОБРАТИ ПРЕЗИДЕНТА, 
ЯКИЙ ЗРОБИТЬ 
КРАЇНУ СИЛЬНОЮ Й 
САМОДОСТАТНЬОЮ»

Навесні 2019 року українці мають 
обрати нового Президента, який 
зробить державу сильною та 
самодостатньою.

Про це у Facebook написав голова 
Волинської обласної ради, засновник 
Фонду «Тільки разом», член правління 
УКРОПу Ігор Палиця.

«Я дуже хочу і сподіваюся, що на-
весні 2019 року на чергових виборах 
українці оберуть нового Президента і 
країна почне ставати сильною, багатою 
та самодостатньою, з рівними можли-
востями і правами для кожного україн-
ця!» – зазначив укропівець.

Водночас голова облради закликав 
українців почати слухати й чути один 
одного, незалежно від місця проживан-
ня чи мови спілкування.

«Годі біди для України та крово-
пролиття українців! Українці й Україна 
заслуговують на мир та процвітання. А 
тим, хто наживається на війні й біді та 
прикривається гарними й пишномовни-
ми гаслами, з нами не по дорозі!» – під-
креслив Ігор Палиця. 

Він також нагадав про свою нещо-
давню участь у відеочаті народного 
депутата від УКРОПу Олександра Шев-
ченка в соціальній мережі Facebook. 
Протягом доби онлайн-спілкування пе-
реглянули 270 тисяч українців, які зали-
шили тисячі коментарів.

«Я вважав і вважаю, що відкрита, 
щира, мирна та правдива емоція краща, 
ніж камінь за пазухою, – зауважив укро-
півець. – Поки ти сам не почнеш говори-
ти відкрито те, що думаєш, і боротися за 
правду, за тебе цього ніхто не зробить. 
Тому такі люди, як Олександр Шевченко, 
і вирішили піти в політику та власноруч, 
згуртувавши навколо себе однодумців і 
соратників, спробувати змінити країну».

Нагадаємо, народний депутат від 
УКРОПу Олександр Шевченко став 
претендентом у кандидати на пост 
Президента України від «Українського 
об’єднання патріотів».

ЗАХІД НЕ ВДОВОЛЕНИЙ 
АНТИКОРУПЦІЙНИМИ 
ЗУСИЛЛЯМИ УКРАЇНИ

Доля майбутніх фінансових допомог 
від міжнародних організацій залежить 
від спроможності України залишити іс-
нування радянської корупційної систе-
ми позаду.

«Антикорупційні зусилля в Україні 
перебувають на межі колапсу. Імідж На-
ціонального антикорупційного бюро та 
Національного агенства із запобіганння 
корупції жахливо потьмянів, можливо, 
безповоротно. І це в випадку гарного 
фінансування, хороших заробітних плат 
співробітників та підтримки Заходу», – 
пише The Washington Post.

Жоден український високопосадо-
вець не був засуджений за корупційні 
діяння. Також НАЗК досі не встановило 
функціональної системи відстежування 
активів представників влади. У випадку 
з НАБУ, справи про топ-корупцію було 
просто відкладено.

авторитетно

світ все бачить

ukrop.com
.ua

Він не подає жодних 
емоцій, коли бачить 
відеозвернення 

матері, яка кличе його 
додому. Не впізнає 
друзів і однокласників, 
каже, що поїде будь-
куди, але не в Україну. 
Стверджує, що його 
розривають на різні 
сторони, натомість його 
командир переконує, 
що історія про те, що він 
волинянин, – лише жарт.

Мало не всю Україну облеті-
ла новина, що в Афганістані зна-
йшли волинянина, уродженця 
Любешівського району Ігоря Бє-
локурова, який пропав безвісти 
ще наприкінці 80-х. В Афганістані 
він нібито потрапив у полон, при-
йняв іслам і отримав нове ім’я – 
Амріддін.

Волиняни робили все, аби по-
вернути чоловіка на батьківщину. 
Чимало зусиль доклав і голова 
Волинської обласної організа-
ції Української Спілки ветеранів 
Афганістану Григорій Павлович, 
який поїхав уже на фінальні пе-
ремовини – викуп полоненого. 
Однак після повернення з екс-
педиції волиняни зробили гучну 
заяву – чоловік, найімовірніше, 
насправді не Ігор Бєлокуров.

«Ми були готові лишитися 
там на місяць й оформити усі 
необхідні документи, аби повер-
нути його. У нас була інформація, 

що чоловік у 1988 році потрапив 
у полон і з того часу знаходиться 
в Афганістані. Йшлося також про 
те, що він із Волині. Неодруже-
ний, не має дітей, без паспорта. 
Спершу хотіли переконатися, що 
це дійсно Ігор Бєлокуров, зроби-
ти все без зайвого шуму, щоб не 
нашкодити полоненому. Але це 
з’явилося у пресі, – каже Григорій 
Павлович. – Мене покликав до 
себе голова обласної ради Ігор 
Палиця, запитав, що треба зроби-
ти, аби повернути чоловіка. Він і 

профінансував усю експедицію». 
Уже пізніше стало відомо, що 

у чоловіка є громадянство, дру-
жина та п’ятеро дітей. Учасник 
експедиції Андрій Кадун, який 
вперше і розповів історію про 
полоненого, каже, що запідозрив 
обман ще задовго до експедиції.

«Коли вперше повернувся 
з Афганістану, почав збирати 
інформацію про Ігоря Бєлоку-
рова. Стало відомо, що він мав 
широкі плечі, був високий на 
зріст – 182 см, – каже Андрій Ка-

YouTube

Крапку в цій історії поставить експертиза

чорні гроші РОЗВІДКА США 
ЗНАЙШЛА $700 МЛН, 
ЯКІ ВИВІЗ ЯНУКОВИЧ

  buzzfeed.com

Фінансова розвідка 
США знайшла $700 

млн, які Віктор Янукович 
та його спільники вивели 
за кордон між 2008 і 
2014 роками.

За даними документів, на які 
посилається видання BuzzFeed 
News, українські правоохоронці 
вибірково користувалися знахід-
ками американських колег.

Незадовго після революції 
2014 року уряди США та Велико-
британії публічно оголосили про 
допомогу Україні в поверненні 
активів Януковича. ФБР надісла-
ло до Києва команду розслідува-
чів вивчати чорну бухгалтерію та 
інші докази фінансових злочинів 
влади Януковича. 

Зрештою агенти надіслали 
запити до американських банків, 
аби отримати більше інформації 
про підозрілі транзакції компа-
ній, афілійованих із оточенням 
Януковича. 

Департамент казначейства 
США почав збирати ці записи 
ще у 2014 році, коли ФБР впер-
ше розпочало розслідувати від-
мивання грошей та корупцію 
Адміністрацією Януковича. Саме 
ці транзакції в 2017 році було 
передано команді спеціального 
прокурора Роберта Мюллера, 
вони стали приводом для більш 
як двох десятків звинувачень на 
адресу політтехнолога Пола Ма-
нафорта, колишнього керівника 
передвиборної кампанії Дональ-
да Трампа. 

У 2014 році правоохорон-
ці США поділилися з Україною 

інформацією про рахунки най-
ближчого оточення Януковича 
за кордоном. Серед транзакцій, 
які вдалося отримати BuzzFeed 
News, є наступні факти.

Протягом останніх шести 
місяців режиму Януковича ком-
панія МАКО, підконтрольна його 
сину Олександру Януковичу, 
провела сумнівних транзакцій на 
$74 млн через дочірні компанії, 
розташовані в Україні, Нідерлан-
дах та Швейцарії. Щонайменше 
50 банківських транзакцій про-
водили кожні три дні з призна-
ченням «передоплати за вугіл-
ля». Американські чиновники 
заявили, що операції вважаються 
підозрілими, оскільки проходили 
вони через офшорні країни.

Міністерство фінансів США 
визначило щонайменше два 
десятки урядовців Януковича, 
які надсилали або отримували 
підо зрілі трансферти. Серед них 
український законодавець Юрій 
Бойко, колишній міністр палива 
та енергетики, підписант бюдже-
ту «вишок Бойка». Хоча влада 
США назвала його «предметом 
розслідування державної коруп-
ції», Бойко ніколи не був засудже-
ний за злочин в Україні.

Правоохоронці США повідо-
мили про підозрілу активність 
Prosperity Developments, під-
контрольну 32-річному олігарху 
Сергію Курченку, який є близь-
ким другом Олександра Януко-
вича. Зареєстрована в Панамі 

Prosperity Developments SA від-
правила або отримала $550 млн 
підозрілих банківських переказів 
протягом одного року.

Навіть після того, як Янукович 
втік у лютому 2014 року, «Сім’я» 
зберігала контроль над актива-
ми в Україні. Компанія Activ Solar, 
яку контролює зять Сергія Клює-
ва, провела 71 підозрілу опера-
цію за один місяць на загальну 
суму $11 млн. Компанія має міцні 
зв’язки з Януковичем через ни-
нішнього депутата парламенту 
Сергія Клюєва.

Інший член «Сім’ї», колишній 
міністр екології Микола Злочев-
ський, став фігурантом розсліду-
вання через переказ $24 млн з 
рахунків на Кіпрі у банк в Латвії. 
В електронних листах, отрима-
них BuzzFeed News, працівники 
правоохоронних органів США 
повідомили Державну службу 
фінансового моніторингу про 
підозрілу транзакцію на початку 
листопада 2014 року.

Через два роки латвійські 
ЗМІ повідомили, що Україна не 
допомогла у розслідуванні щодо 
відмивання грошей, тому замо-
рожені €50 млн, що колись нале-
жали українським платникам по-
датків, залишилися в державній 
скарбниці Латвії.

segodnya.ua

Нікого з режиму Януковича в 
Україні так і не було засуджено

  Ірина КУДРЯ, 
Вадим ПАНАФІДІН

дун. – Тому цей чоловік трохи не 
відповідав опису, бо його зріст – 
максимум 172 см. Але прізвисько 
в нього Рускій і, як я собі думав, 
він міг би бути цим полоненим».

Коли експедиція прилеті-
ла в Кабул, усі познайомилися 
з Амріддіном. Розмова тривала 
близько п’яти годин. Після неї 
волиняни зрозуміли, що щось тут 
не так. Тоді ж Амріддіну показали 
відеозвернення матері та його 
старі фотографії. Однак він ніяк 
на це не відреагував.

«А тоді його командир за-
явив, що усе це – всього лиш 
жарт. Мовляв, воїн Афганістану 
насправді не волинянин, а на 
фото – зовсім інша людина. Од-
нак це був якийсь дуже дивний 
жарт», – міркує пан Андрій.

Амріддін сказав, що нічого не 
пам’ятає й зауважив, що його ко-
мандир дуже жорсткий. Та його 
заспокоїли, мовляв, питання про 
повернення додому вирішать. 
Потім узяли в нього кілька воло-
син для проведення експертизи 
ДНК. Однак чоловік сказав, що 
йому немає потреби їхати в Укра-
їну, а якщо він і поїде, то лише для 
того, щоб звідти поїхати в Німеч-
чину і заробити грошей.

«Я думаю, що вони хотіли за 
це отримати гроші, продавши 
нам не Ігоря, а звичайного слу-
живого. Спочатку за викуп хотіли 
$5 тис, потім ще більше, – каже 
Андрій Кадун. – Зараз чекаємо на 
результати ДНК, хоча, швидше за 
все, це зовсім інша людина. Впев-
нений у цьому на 95%». 

  Ірина ПІДБЕРЕЗНА,
    Київ

Ігор Палиця вважає Олександра 
Шевченка гідним очолити державу
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Уряд планує всерйоз узятися за контрабанду 
деревини. Кабмін доручив Державній 
аудиторській службі, Державній фіскальній 
службі та Держгеокадастру провести ретельні 
перевірки всіх лісгоспів. Уряд дав доручення 
перевіряти господарську діяльність лісгоспів, 
зокрема накладні та їх підписантів, прізвища 
митників, які пропускали деревину на експорт.

рука руку миє

реальні справи

УКРАЇНА ЕКСПОРТУЄ ДО 
ЄС НЕЗАКОННУ ДЕРЕВИНУЗ України до країн ЄС 

імпортують більше 
незаконної деревини, 

ніж з будь-якої іншої країни 
світу і більше, аніж із 
країн Латинської Америки, 
Африки та Південно-
Східної Азії разом узятих.

Про це йдеться в доповіді бри-
танської неурядової організації 
Earthsight, що вивчає проблеми 
незаконного вирубування лісів по 
всьому світу. Організація протягом 
останніх двох років досліджувала 
проблему нелегальних лісозаготі-
вель в Україні.

Згідно з висновками Earthsight, 
під час дії мораторію на вирубуван-
ня лісу, в обхід не тільки національ-
ного законодавства, а й регламентів 
і сертифікацій ЄС, український ліс 
рубають і вивозять такими темпами, 
що за чотири роки його експорт до 
країн ЄС зріс на 75%, перевищивши 
позначку в €1 млрд у 2017 році.

«Сотні державних компаній 
беруть участь у систематичному, 
свідомому порушенні широкого 
кола правил під час заготівлі лісу», – 
йдеться в дослідженні.

За даними експертів, майже 60% 
вирубок порушують встановлені 
українським законодавством обме-
ження. Найчастіше – під надуманим 
приводом санітарних рубок.

Дослідження 18 лісозаготівель-
них ділянок у чотирьох найбільших 
лісозаготівельних регіонах України, 
виконане на замовлення Earthsight, 
показало, що від 67 до 78% рубок є 
невиправданими і, отже, незакон-
ними. 

Якщо цей результат екстрапо-
лювати на національний рівень, 
виходить, що незаконне санітарне 
вирубування становить наразі 38-
44% від загального виробництва й 
експорту лісу. 

У дослідженні йдеться, що ко-
лишній голова Держлісагентства 

Віктор Сівець, який нині перехо-
вується від слідства десь у Росії, 
побудував цілу схему передачі 
«санітарного» лісу безпосередньо 
ринковим компаніям через мережу 
офшорних юрисдикцій. Аналітики 
Earthsight стверджують, що схема, 
яка працювала з 2011 року, діє до-
нині.

За даними Earthsight, навіть 
якщо лісогосподарські підпри-
ємства продають деревину не на-
пряму, а відповідно до закону – на 
аукціонах, ті часто проходять не-
прозоро, і велика частина продукції 
в результаті потрапляє на тіньові лі-
сопилки, яких, за оцінками дослід-
ників, в Україні вже понад 12 тисяч.

Саме там із «санітарного» лісу 
виробляють пиломатеріали на екс-
порт. І в такій кількості, що, за дани-
ми дослідження, експорт пилома-
теріалів перевищує їхнє легальне 
виробництво в країні на 75%.

При цьому в Євросоюзі з 2013 
року діє документ, який встановлює 
критерії експорту деревини на ри-
нок країн ЄС – EUTR. Він прямо за-
бороняє імпорт дерев, незаконно 
отриманих у країні походження, 
а ще вимагає від імпортерів про-
водити юридичні перевірки для 
мінімізації ризику потрапляння не-
законної деревини на внутрішній 
ринок Союзу.

Однак дослідження Earthsight 
свідчить, що цей закон не працює, і 

За сприяння депутата 
Волинської обласної 

ради від УКРОПу 
Михайла Імберовського в 
Старовижівському районі 
з бюджету області на 
умовах співфінансування 
з місцевих бюджетів 
виділили кошти на важливі 
об’єкти краю.

Зокрема, для дитячого садочка 
в селі Кримне за сприяння депу-
тата цього року виділили майже 
300 тис. грн на завершення робіт 
для облаш тування навчального за-
кладу, зокрема 100 тис. грн на об-
ладнання для харчоблоку і майже 
200 тис. на фасад.

– Тут не було вентиляції та відпо-
відного обладнання до харчоблоку. 
Саме через це санепідемстанція не 
дає дозвіл на відкриття дошкільного 
закладу. Окрім того, був неготовий 
фасад, – наголосив депутат Волинь-
ради Михайло Імберовський. – Ми 
знайшли кошти на комплектуван-
ня спалень для малечі подушками, 
матрацами та ковдрами. Над тим, 
аби в Кримному був дитсадок, пра-
цювали давно і спільно з головою 
сільської ради шукали кошти з усіх 
бюджетів. 

До слова, цей дошкільний за-
клад зробили у приміщенні колиш-
нього інтернату, який не працював 
уже з десяток років. Новенький дит-

ДИТЯЧИЙ САДОК, ОСВІТЛЕННЯ 
ТА МЕЛІОРАТИВНІ РОБОТИ: 
НА ЩО ВИДІЛЯЮТЬ КОШТИ З ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ

тів – 150 тис. грн).
– До мене як депутата обласної 

ради звернулися сільські голови 
Старовижівського району з про-
ханням посприяти у розв’язанні 
питання щодо очищення каналів 
внутрішньогосподарської меліора-
тивної системи. Меліоративні кана-
ли та дренажні системи замулилися 
або взагалі відпрацювали свій ре-
сурс, їхня інфраструктура потерпає 
від крадіжок металу, є постійна за-
гроза підтоплення населених пунк-
тів. Чимало з них фактично перетво-
рилися на безгоспні, адже внаслідок 
розпаювання земель, на яких вони 
розташовані,  лише на Волині маємо 
тисячі власників потужних і менш 
потужних меліоративних споруд. 
Номінальними власниками меліора-
тивних мереж у багатьох випадках є 
сільські ради, які самотужки фінан-
сово не спроможні розв’язати пи-
тання з їх належним утриманням, – 
каже Михайло Імберовський.

Також за сприяння депутата з 
обласного бюджету виділили кош-
ти на облаштування  вуличного 
освітлення в селах Чевель, Дубечне, 
Кримне та Любохини Старовижів-
ського району. На проведення цих 
робіт зі скарбниці області виділили 
понад 700 тис. грн.

– Ми спільно із сільськими го-
ловами, депутатами сільських та 
селищних рад, із жителями району 
і далі працюємо над тим, аби в на-
селених пунктах Старовижівсько-
го району людям було комфортно 
жити, аби були кошти на важливі со-
ціальні об‘єкти краю. Це – головне 
завдання депутата обласної ради, –  
підкреслив Михайло Імберовський.

На країни ЄС припадає 70% 
українського експорту деревини

um
oloda.kiev.ua

Усі згадані компанії при особис-
тому спілкуванні з дослідниками 
заперечували можливість купівлі 
нелегальної деревини з України і за-
певняли, що ретельно перевіряють 
походження кожної поставки. Щоб 
перевірити, чи так це насправді, до-
слідники Earthsight, представляю-
чись українським постачальником, 
пропонували їм поставки неле-
гальних пиломатеріалів і кругляка. І 
три компанії всерйоз зацікавилися 
співпрацею після того, як їх запев-
нили, що з українською митницею 
питання «вирішено».

«Попри розміри цих компаній, в 
ЄС їхні назви мало хто чув. Але біль-
шість європейських споживачів 
куплять продукцію, вироблену з по-
ставленої ними сировини. Деревину 
румунської фабрики Schweighofer 
використовують для виробництва 
товарів, які продають в Ikea. Egger, 
Swiss-Krono і Kronospan не тільки є 
постачальниками Ikea, а й поставля-
ють більшу частину пиломатеріалів, 
дерев’яних плит і підлог, які прода-
ють мережі DIY Wickes та Homebase 
у Великобританії, компанії Hagebau, 
Obi та Hornbach у Центральній Євро-
пі і французькі мережі Leroy Merlin і 
Castorama. International Paper ви-
пускає папір для HP, Canon і Xerox, 
який продають у супермаркетах по 
всій Європі. Одяг, вироблений із 
волокна Lenzing, продають у біль-
шості мережевих магазинів одягу 
ЄС, включаючи H&M», – йдеться в 
дослідженні.

Дослідники резюмують: якщо 
ЄС справді хоче допомогти, він 
просто зобов’язаний не витрачати 
всі сили на примушування україн-
ського уряду скасувати мораторій 
на експорт лісу-кругляка, а зосе-
редитися на забезпеченні того, щоб 
держави, які є членами Євросоюзу, 
виконували власні закони.

садок буде розрахований на більш 
як 60 дітей. 

Ще один об‘єкт, на який Михай-
ло Імберовський домігся виділення 
коштів, – будівництво школи в селі 
Любохини.

– Наші діти десятками років 
навчаються в «дідівських клунях». 
Тут освіту здобувають майже 300 
школярів, які ходять у дві зміни, – 
розповідає директор навчального 
закладу Руслана Яцук. – Ті умови, в 
яких навчаються наші діти, не від-
повідають жодним нормам.

Активні жителі села спільно із 
сільським головою та депутатом 
облради Михайлом Імберовським 
домоглися, аби в селі почали зводи-
ти нову школу для їхніх дітей. У 2016 

році з місцевих бюджетів знайшли 
суму, щоб розпочати будівництво 
освітнього закладу. 

– З Державного фонду регіо-
нального розвитку (ДФРР) цього 
року держава дофінансувала на 
будівництво 31 млн грн. Як відомо, 
в 2017 році цей проект переміг у 
конкурсі ДФРР, на будівництво шко-
ли надійшов перший транш коштів 
з державного бюджету. Маю на-
дію, що цього року освітній заклад 
відчинить двері для учнів, – каже 
Михайло Імберовський. – Позиція 
обласної ради, очільника депутат-
ського корпусу Ігоря Палиці – не 
допускати таких довгобудів, тому 
ми намагаємося максимально при-
швидшити будівництва і, коли по-

трібно, дофінансовуємо їх з облас-
ного бюджету.

Також з цьогорічного бюдже-
ту виділили кошти на проведення 
меліораційних робіт у Старовижів-
ському районі. Гроші виділили на 
розчищення та поглиблення меліо-
ративних каналів на території Дубеч-
ненської, Кримненської, Поліської, 
Любохинівської  сільських рад в об-
сязі  900 тис. грн (в тому числі кошти 
обласного бюджету – 450 тис. грн, 
кошти місцевих бюджетів –  450 тис. 
грн). Також передбачили кошти на 
капітальний ремонт водопровідних 
мереж села Буцин Старовижівського 
району в обсязі  300 тис. грн (в тому 
числі кошти обласного бюджету – 
150 тис. грн, кошти місцевих бюдже-

  Анна ВОЛОЩУК
Старовижівський район

  Юлія САМАЄВА
dt.ua

Серед покупців 
української деревини – 
три найбільші виробники 
дерев’яних панелей у 
світі, найбільша у світі 
паперова компанія і 
другий за величиною 
виробник пиломатеріалів 
у Європі.

Анна Волощ
ук

Перший крок для будівництва школи в 
Любохинах зробила Волинська обласна рада 

Мешканці Кримного сподіваються, 
що садочок для їхніх дітей запрацює 
вже з нового навчального року

деревина незаконного походження 
систематично потрапляє на ринки 
ЄС.

Після запровадження в Україні 
мораторію на експорт лісу-кругляка 
на першому місці серед імпортерів 
українського дерева опинилася 
компанія Egger, другий у світі за 
обсягами виробник дерев’яних 
панелей, її два найближчі конку-
ренти – Kronospan і Swiss-Krono, а 
ще польська целюлозна фабрика, 
що входить до найбільшої в світі 
паперової корпорації International 
Paper.

До ЄС надходить не тільки неза-
конно вирубана, а й незаконно екс-
портована деревина, в тому числі 
той самий ліс-кругляк, експорт яко-
го в Україні під мораторієм.

Митні органи ЄС тільки у 2017 

році зафіксували ввезення понад 
одного мільйона кубометрів круг-
ляка з України, класифікованого 
на нашій митниці як «паливна де-
ревина».

На кругляк у ЄС покупець теж 
знаходиться швидко, хоча всі зна-
ють про український мораторій 
на його експорт. Та й положення 
регламенту EUTR з цього приводу 
однозначні – купувати такий товар 
не можна.

Проте дослідники зафіксували 
поставки українського кругляка 
чеськими целюлозними заводами, 
один із яких належить транснаціо-
нальній корпорації Mondi (ви-
робляє паперову упаковку), а ін-
ший – виробнику віскози компанії 
Lenzing.
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Свобода – це не те, що вам дали. Це те, що у вас не можна забрати. Вольтер

за кермомновація 

ЩО РОБИТИ З 
КОПІЙКАМИ?
ukr.segodnya.ua

В Україні з обігу поступово 
виводять монети номіналом 

1, 2, 5 і 25 копійок. НБУ навесні 
оголосив про припинення їх 
карбування. 

Нові копійки в обіг не запускають, 
а в торгових точках суми з копійками у 
разі оплати готівкою мають округляти. 
При цьому в багатьох запасливих гро-
мадян залишилися чималі монетні запа-
си у скарбничках.

Копійками все ще можна розплачу-
ватися в магазинах, аптеках, кіосках, у 
транспорті. Їх зобов’язані приймати, а 
фраза на кшталт «дрібні монети не бе-
ремо» – привід попросити книгу скарг. 
Також ударними «споживачами» монет 
є кавові і продуктові автомати, деякі 
термінали з оплати послуг. А ще підпри-
ємливі громадяни недорого продають 
дрібні монети жменями у весільні агент-
ства, яким потрібні монетки для цере-
моній.

Як пояснив директор Департаменту 
грошового обігу Нацбанку Віктор Зай-
венко, банки мають приймати у грома-
дян монети дрібного номіналу без будь-
яких обмежень, обмінювати на монети й 
банкноти іншого номіналу.

«Але, як показала практика, навіть у 
різних відділеннях одного й того ж бан-
ку співробітники діють на власний роз-
суд: можуть обміняти, а можуть і відмо-
вити. Очевидно, це може залежати від 
кількості принесених монет і наявності 
у співробітника часу на їх перерахунок. 
Тому можна спробувати домовитися за-
здалегідь», – зауважив він. 

У прес-службі НБУ наголошують: 
приймати монети до оплати зобов’язані 
всі державні та приватні структури 
(банки, магазини, турфірми, транспорт 
тощо), в тому числі фізичні особи.

«Якщо касир магазину або банку від-
мовляється приймати у вас на сплату 
монети – залагоджуйте питання із заві-
дувачем магазину або заввідділення. Не 
вийде – пишіть скаргу в НБУ», – радять у 
прес-службі.

ЗА ЗАЙВІ 
КВАДРАТИ – 
ПОДАТОК

В Україні платити податок 
за зайві метри житлоплощі 

мають усі, в кого є квартира 
площею більш як 60 м2 і будинок 
на понад 120 м2.

Таку житлоплощу мають близько 
мільйона українських громадян, пере-
дає «Сегодня». Їм поштою надсилати-
муть квитанції-запрошення фіскальної 
служби. Якщо платник на пошту по 
листа не з’явився та у відомості немає 
його підпису про вручення квитанції, 
то податок доведеться заплатити зі 
штрафом.

Якщо квитанції немає, то громадя-
нам самим потрібно йти до фіскалів. 
Водночас сума податку за зайві квадрат-
ні метри житла в кожному місті різнить-
ся. Однак вона не може бути вищою за 
1,5% мінімальної зарплати. Тобто не 
більш як 48 грн за метр.

житло

гроші хороші право на пільги

невтішний факт

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ПОВЕРНУВ 
СОЦГАРАНТІЇ ЧОРНОБИЛЬЦЯМ

ЗАБУДОВНИКАМ 
ДОЗВОЛЯТЬ 
СКЛИТИ БАЛКОНИ

ВОДІЇВ 
ШТРАФУВАТИМУТЬ 
ПО-НОВОМУ

  ua.korrespondent.net

Конституційний Суд 
України ухвалив 
рішення у справі 

за конституційним 
поданням 50 народних 
депутатів і відновив 
соціальні гарантії 
постраждалим унаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи, скасовані 
законом №76-III, 
ухваленим наприкінці 
2014 року.

Суд дійшов висновку, що за-
кон «Про статус і соціальний за-
хист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської ката-
строфи» від 28 лютого 1991 року 
(№796-XII) зі змінами в редакції 
закону №76-III суперечить стат-
тям Конституції України.

Установлено, що передбаче-
ні пільги надають за умови, якщо 
розмір середньомісячного сукуп-
ного доходу сім’ї в розрахунку на 
одну особу за попередні шість 
місяців не перевищує величини 
доходу, що надає право на подат-
кову соціальну пільгу в порядку, 
визначеному Кабміном. Окрім 
того, чорнобильцям, які одно-
часно мають право на інші пільги 

та компенсації, передбачені за-
конодавством України, пільги й 
компенсації надавали на вибір.

КС постановив, що виконан-
ня державою зобов’язання зі 
збереження генофонду україн-
ського народу вимагає, зокрема, 
належного обсягу державних 
витрат, зокрема, у сфері охоро-
ни здоров’я, соціального забез-
печення та їх ефективного вико-
ристання.

«Пільги, компенсації та га-
рантії є особливою формою від-

шкодування збитку зазначеній 
категорії громадян, тому скасу-
вання або обмеження цих пільг, 
компенсацій і гарантій без рівно-
цінної заміни буде свідчити про 
відступ країни від її конституцій-
ного обов’язку», – йдеться в рі-
шенні КС.

У рішенні суду також зазна-
чено, що пільги, компенсації і 
гарантії, встановлені в законі 
№796-ХII, є особливою формою 
відшкодування збитку таким 
особам за втрачене здоров’я, 

моральні та фізичні страждан-
ня, обмеження в реалізації своїх 
здібностей і можливостей забез-
печити собі гідний рівень життя. 
Крім того, КС зазначив, що рівень 
соцзахисту чорнобильців має 
бути таким, щоб забезпечувати їм 
гідне життя, і не має залежати від 
майнового стану їхніх сімей.

Отже, КС вважає, що перед-
бачені оспорюваними положен-
нями зміни в закон №796-ХII, 
що стосуються обмеження або 
скасування пільг, компенсацій і 
гарантій, призвели до звуження 
прав постраждалих унаслідок 
Чорнобильської катастрофи, 
зниження рівня їхнього соціаль-
ного забезпечення і фактично 
є відмовою держави від своїх 
зобов’язань, передбачених ст. 16 
Конституції України.

Зазначені положення втра-
чають чинність з дня ухвалення 
цього рішення Конституційним 
Судом.

КС також встановив, що з дня 
ухвалення ним цього рішення 
ст. 53 і 60 закону №796-ХII мають 
застосовувати в редакції до вне-
сення змін законом №76-III.

Рішення КС є обов’язковим, 
остаточним і не може бути оскаржене

ua.112.ua

Міністерство 
регіонального розвитку, 
будівництва та 
житлово-комунального 
господарства оновлює 
державні будівельні 
норми, згідно з якими 
з 1 жовтня дозволить 
скління балконів та 
лоджій вище за третій 
поверх.

За словами заступни-
ка міністра регіонального 
розвитку, будівництва та 
ЖКГ Лева Парцхаладзе, 
наразі чинні норми забо-
роняють скління балконів 
під час проектування та 
будівництва багатоповер-
хівок, тому жителі роблять 
це потім самостійно.

«Таке самовільне 
скління псує зовнішній 
вигляд будівель і міст за-
галом. Часто, окрім цього, 
вони ще й розширюють 
площі балконів, перетво-
рюючи їх на жахливі при-
будови, – наголосив Парц-
халадзе. – І це вже питання 

news.finance.ua

З вересня в Україні будуть штрафувати 
водіїв, які порушують правила 
паркування та стоянки.

Поліцейський, побачивши неправильно при-
паркований автомобіль, зробить фотографію, 
після чого залишить повідомлення про штраф на 
вітровому склі. Також водію будуть надсилати від-
повідне повідомлення на мобільний.

Якщо припаркований автомобіль буде за-
важати або блокувати рух, то у поліцейських 
з’явиться право евакуювати його.

«Працівник поліції не мав права виписувати 
штраф за відсутності водія. Автомобілісти, коли 
бачили поліцейського біля своєї машини, просто 
чекали, поки той поїде на наступний виклик. Зав-
дяки змінам буде менше приводів для корупції. 
Адже немає прямого контакту водія з інспекто-
ром, який виписує штраф», – прокоментував ав-
тоюрист Володимир Караваєв.

У разі, якщо порушник сплатить штраф про-
тягом 10 днів, то отримає знижку в розмірі 50%. 
Якщо ж водій не буде оплачувати штраф понад 30 
днів, то йому доведеться погасити його у подвій-
ному розмірі.

inform
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Рівень бідності в 
Україні за останні 

роки суттєво зріс. Про 
це заявила директор 
Світового банку з питань 
України, Білорусі та 
Молдови Сату Кахконен.

«Економічна криза, що поча-
лася в Україні у 2014 році, при-
звела до того, що рівень біднос-
ті зараз вищий, ніж п’ять років 
тому. Якщо в 2014 році за межею 
бідності жили 15% населення 
України, то сьогодні – 25%», – ци-
тує Кахконен «Укрінформ».

За її словами, економічний 
потенціал України вищий, ніж 
таких країн, як Польща, Румунія, 
Грузія, Індонезія.

«В Україні найбільший у Єв-
ропі запас родючої землі. Вигід-
не і її географічне розташування 
на перехресті Європи та Азії. Од-
нак державна політика в плані 
розвитку економіки відстала на 
20 років. Якщо будуть зміни, зо-

УКРАЇНЦІ БІДНІШАЮТЬ

крема створять прозорий ринок 
землі, буде і стимул для підви-
щення стандартів життя», – дода-
ла Кахконен.

До слова, Світовий банк з 
2014 року вклав в Україну біль-
ше, ніж в інші країни. Вкладено 
$5,5 млрд, причому половина 
коштів – $2,5 млрд – у різні інвес-
тиційні проекти, ще $2 млрд – на 

підтримку регіональних бюдже-
тів для проведення реформ, ще 
$500 млн – на постачання газу.

«На жаль, не всі ці гроші ви-
користано в повному обсязі, ми 
чекаємо рішень від уряду Украї-
ни», – пояснила Кахконен.

Українці майже все заробле-
не витрачають на купівлю това-
рів і послуг. Причому грошей не 

вистачає. Тому люди викорис-
товують заощадження й беруть 
кредити. Так, за рік на 4,3 млрд 
грн стало більше валютних кре-
дитів, передає «Сегодня».

Реальні, тобто з урахуванням 
інфляції, зарплати зросли за рік 
майже на 30%. Однак зростання 
доходів тих, хто працює, призвів 
до подальшого розшарування 
населення за рівнем доходів.

Якщо рік тому в тих, хто отри-
мує мінімальну пенсію, на їжу 
йшло 82% доходів, то тепер – 
90%. З майже 12 млн пенсіонерів 
близько 7 млн мають мінімальну 
пенсію або трохи вищу за міні-
мум. Після дворазового підви-
щення соцстандартів у 2017 році 
їхні доходи зросли на 9%, а ін-
фляція склала 13,7%. Тобто за рік 
більш як половина пенсіонерів 
стали біднішими, незважаючи на 
осучаснення пенсій та зростання 
мінімальних виплат.

Настав час прощатися з монетами

безпеки людей, які про-
живають у таких будинках 
чи проходять повз них. Ми 
переглянули цю норму, і в 
нових змінах у ДБН ввели 
можливість скління балко-
нів під час проектування».

Відповідно до нових 
змін, скління балконів або 
лоджій з шириною не менш 
як 1,2 м дозволено викону-
вати, якщо площа скління 
становить не менш як 50% 

від площі зовнішніх стін 
балконів, а вікна влаштову-
ють з сумарною шириною 
не менш як 1,2 м і відчиня-
ються на бік балкона.

На думку урядовців, 
така норма запобігатиме 
самовільному склінню 
балконів, покращить зов-
нішню естетику будинків 
та дозволить розширити 
можливості пожежної без-
пеки.

Зміни вступлять у дію 1 жовтня

dom
.ria.com

За рік доходи населення 
склали понад 157 млрд грн

i.trust.ua
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Сумнівні ліки кращі за ніякі. Авл Корнелій Цельс

  Інна СЕМЕНЮК
Луцький район

Епідеміологи радять:

• якщо йдете в ліс або міську паркову зону, слід 
одягатися у світлий одяг з довгими рукавами;

• обов’язково використовувати репеленти 
(засоби, що відлякують комах);

• після повернення з лісу проводити само- та 
взаємоогляд відкритих ділянок тіла й одягу, 
адже кліщів з лісу можна занести на вбранні, на 
речах, лісових квітах тощо.

компетентно

варто знати винахід

ПОЛІП ЕНДОМЕТРІЮ: 
ВЕЛИКІ КЛОПОТИ ЧЕРЕЗ 
МАЛЕНЬКИЙ НАРІСТ

bogolybu.com
.ua Луцький р-н, с. Тарасове, 

вул. Лісова, 1б
(0332) 20-07-02 
(099) 44-55-404
(067) 851-79-38

bogolubu@gmail.com
www.bogolybu.com.ua

КЛІЩ ЛЮДИНІ НЕ ДРУГ

Чим небезпечні поліпи 
і як їх позбутися, 
розповідає акушер-

гінеколог, репродуктолог, 
гінеколог-ендокринолог, 
лікар вищої категорії 
МЦ «Боголюби» Євгенія 
Щепко.

– Що таке поліпи, які вони бу-
вають і звідки беруться?

– Поліп ендометрію – це неве-
личкий наріст на внутрішній обо-
лонці матки, який прикріплюється 
до неї ніжкою. Поліпи утворюються 
внаслідок підвищеного рівня естро-
гену в організмі й надмірного зрос-
тання ендометрію в одному місці. 
Розміри поліпа можуть становити 
від 2-3 міліметрів до кількох санти-
метрів. Іноді їх навіть можна поба-
чити у піхві під час гінекологічного 
огляду на кріслі. Найчастіше такі 
довгі поліпи трапляються у жінок в 
старшому віці. 

Поліпи великих розмірів інколи 
плутають із маленькими субмукоз-
ними міомами. Їх важливо дифе-
ренціювати, адже це потрібно для 
подальшого вибору методів ліку-
вання. 

За будовою поліпи бувають за-
лозисті (характерні для молодих 
жінок), фіброзні (зазвичай їх діаг-
ностують у жінок старшого віку), 
залозисто-фіброзні, рідше – адено-
матозні (особливо небезпечні, адже 
можуть змінюватися і ставати зло-
якісними).

Утворенню поліпів сприяють 
гормональні порушення, надмірна 
вага, порушення роботи щитоподіб-
ної залози, цукровий діабет, стреси.

– У кого найчастіше діагносту-
ють поліпи?

– Якщо раніше поліпи діагносту-
вали у жінок після 35 років, то зараз 
трапляються аденоматозні поліпи 
(передрак ендометрію) навіть у 25-
річних. Тобто можна сказати, що за-
хворювання суттєво помолодшало.

– Чим небезпечні поліпи?
– Поліпи небезпечні тим, що ма-

ють властивість перероджуватися 
у злоякісні, онкологічні. Один зі ста 
виявлених поліпів має атипові клі-

тини. У такому разі йдеться про рак 
ендометрію.

– Чому поліпи перероджують-
ся у злоякісні?

– На це впливає багато факторів. 
Ключову роль відіграють активність 
вірусу папіломи людини і генетична 
схильність до онкозахворювань. 
Наприклад, якщо у чиїйсь родині є 
онкохворі, то навіть  здорова люди-
на опиняється в групі ризику. Окрім 
того, якщо вона є носієм папілома-
вірусу людини, особливо онкоген-
них його типів, має бути особливо 
уважною до свого здоров’я.

Жінкам, які належать до груп 
ризику, після виявлення поліпів 
треба якнайшвидше їх видаляти. У 
такому разі спостереження за пере-
бігом захворювання не має сенсу: 

поліп, незалежно від його розміру, 
треба видаляти.

– Які симптоми цього захво-
рювання?

– При поліпах можливий не-
значний збій менструального цик-
лу: перед або після менструації 
можуть бути незначні кров’янисті 
виділення, навіть не червоного, а 
блідо-коричневого кольору. Також 
можливі рясні менструації, неплід-
дя, невдалі спроби штучного за-
пліднення. Одним із симптомів є по-
ява кров’янистих виділень у жінок в 
період менопаузи.

– Як діагностують поліпи?
– Якщо поліп виходить із порож-

нини матки й міститься у шийці або 
в піхві, його може побачити лікар 
на гінекологічному кріслі. Але так 

буває не завжди.
Діагностувати поліпи можна під 

час трансвагінального УЗД. Найкра-
щий період для діагностики поліпа 
ендометрію (тоді він найкраще ві-
зуалізується) – від четвертого до 
сьомого дня менструального циклу. 
УЗД-діагностики у правильні дні 
менструального циклу цілком до-
статньо для встановлення діагнозу.

– Як позбутися поліпів?
– Ідеальний спосіб – гістеро-

скопія: підрізання, висікання по-
ліпа. Іноді жінки позбуваються по-
ліпів методом вишкрібання. Але це 
не те лікування, яке я порадила б. 
Річ у тому, що вишкрібання відбува-
ється наосліп, а тому немає гарантії, 
що поліп видалять повністю. У по-
рожнині матки може залишитися 
ніжка, і поліп виросте знову, але 
цього разу набагато швидше. Тому 
не раджу робити вишкрібання: це 
не метод лікування при поліпах ен-
дометрію. До вишкрібання можна 
вдатися для зупинки кровотечі, але 
не більше.

Гістероскопія – це тільки поча-
ток лікування. Після цієї процедури 
призначають гормональну тера-
пію, яка покликана відрегулювати 
гормональний фон. Лікування пре-
паратами, найчастіше – оральними 
контрацептивами, триває ще міні-
мум три місяці.

Якщо у жінки аденоматозний 
або інший поліп з атиповими клі-

Цьогоріч на Волині 
зареєстровано 

десять випадків 
кліщового лаймбореліозу 
та три випадки кліщового 
вірусного енцефаліту.

Для цих інфекцій властиві 
ускладнення, насамперед нев-
рологічні, інформують у Волин-
ському обласному лаборатор-
ному центрі. Для лаймбореліозу 
характерний відносно легкий 
перебіг та незначні ускладнення, 
а от кліщовий вірусний енцефа-
літ направду небезпечний, адже 
може спричинити важкі усклад-
нення.

За даними МОЗ, протягом 
останніх десяти років в Україні 
зареєстровано майже 70 випад-
ків захворювання на кліщовий ві-
русний енцефаліт, із них до 70% – 
на території нашої області. Адже 
на Волині є активний природний 
осередок кліщового вірусного 
енцефаліту на території Ратнів-
ського району, де виявляють 
майже 90% всіх хворих в облас-
ті. Крім того, поодинокі випадки 
реєстрували в Ковельському, 
Камінь-Каширському, Старови-
жівському, Луцькому районах 
та місті Луцьку (всі у 2006 році), 
Шацькому (у 2009-2010 роках), 

Володимир-Волинському (у 
2012 році) та Ківерцівському (у 
2006, 2016-2017 роках) районах. 

Ефективний захід профі-
лактики кліщового енцефалі-
ту – щеп лення. Однак через від-

тинами, її скеровують до онкогіне-
колога, який призначає подальше 
лікування. Якщо атипія виходить за 
межі поліпа – це показ до повного 
видалення матки.

Ще одним методом лікування 
поліпів є абляція ендометрію. Вона 
відбувається подібно до гістероско-
пії, але при цьому методі закрива-
ються судини органа. Зазвичай це 
лікування рекомендоване жінкам 
старшого віку, які не планують біль-
ше народжувати. Ця процедура до-
сить травматична для ендометрію, 
зате вона гарантовано запобігає по-
вторній появі поліпів. А вони дуже 
часто з’являються повторно.

Якщо видалити поліп і непра-
вильно призначити гормональну 
терапію, тобто не усунути основний 
фактор виникнення поліпів, вони 
з’являтимуться знову.

– Чи може жінка з поліпами 
ендометрію завагітніти?

– При поліпах маленького роз-
міру та залежно від їхньої локаліза-
ції, вагітність можлива. Але також 
є загроза переривання вагітності. 
Головне – зберегти вагітність до 
періоду закладання і формування 
плаценти, далі поліпи не станов-
лять ризику для вагітності, адже не 
ростуть.

– Чи можуть поліпи з’явитися 
знову після пологів?

– Зазвичай після вагітності по-
ліпи щезають. Адже найкраще ліку-
вання будь-яких міом і поліпів – це 
зупинка їхнього кровопостачання, 
живлення. Це відбувається, наприк-
лад, при клімаксі: штучному (меди-
каментозному) або природному 
(внаслідок досягнення певного 
віку) чи вагітності.

– Що порадите робити жін-
кам, щоб не допустити появи по-
ліпів?

– Треба відмовитися від абортів, 
утриматися від хірургічних втру-
чань та будь-якої травматизації 
ендометрію, намагатися вперше за-
вагітніти до 30 років. І обов’язково 
хоча б раз на рік проходити повний 
огляд у гінеколога. Не вдаватися 
до самолікування, не приймати са-
мовільно без призначення лікаря 
контрацептиви. Стежити за своїм 
здоров’ям, за роботою щитоподіб-
ної залози, своєчасно усувати ендо-
кринні порушення, збалансовано 
харчуватися.

Нейрохірург з України Олексій Нелхо-
почин розробив унікальну конструкцію, 
яка може замінити зламаний хребець у 
шийному відділі хребта. На розробку кон-
струкції з титану і її випробування пішло 
п’ять років, пише «ТСН.ua».

Під час операції зламаний хребець ви-
даляють і на його місце ставлять металеву 
тубу, кінці якої кріплять до цілих кісток. 
Потім збільшують висоту протеза до по-
трібного вигину спини. А тоді заповнюють 
порожнину всередині частинами власної 
кістки людини, які змішані з гранулами 
спеціальної кераміки.

«Аналогів у світі ця розробка не 
має, – каже Олексій. – Стандартні проте-
зи не здатні відновити вигин спини. Адже 
людський хребет не є рівним, як олівець. 
Тому потрібний протез, який буде підлаш-
товуватися під хребет».  

Собівартість конструкції – 800 грн, але 
на отримання дозволів та ліцензій для її 
виготовлення потрібні десятки тисяч гри-
вень.

сутність вакцини в Україні їх не 
проводять із 2009 року. 

У групі ризику – ті, хто відпо-
чиває на природі, дачники та осо-
би, які працюють на небезпечних 
територіях (працівники лісового 
господарства, єгері, мисливці 
тощо). А з настанням сезону зби-
рання ягід та грибів до групи ри-
зику потрапляють усі, хто спеціа-
лізується на такому промислі.

У разі, якщо виявили кліща, 
який присмоктався, його слід 
якнайшвидше видалити з тіла. 
Для цього найкраще звернутися 
до медичної установи за місцем 
проживання.

Лабораторне обстеження клі-
ща можна провести в лабораторії 
особливо небезпечних інфекцій 
у Волинському обласному лабо-
раторному центрі.

Епідеміологи застерігають: 
у разі почервоніння шкіри на 
місці укусу кліща, а тим паче за 
виникнення будь-якої невроло-
гічної симптоматики слід відразу 
звертатися до медпрацівників, 
не вдаватися до самолікування. 
Рання діагностика й ефективне 
лікування сприяють швидкому 
одужанню без небезпечних нев-
рологічних ускладнень.

УКРАЇНЕЦЬ РОЗРОБИВ 
УНІКАЛЬНИЙ ПРОТЕЗ

Протез дозволяє реабілітувати 
хребет після перелому шиї 

obozrevatel.com

life.ru

Більшість випадків кліщового вірусного 
енцефаліту реєструють на Волині

Євгенія Щепко
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ЯК ОРГАНІЗМ СИГНАЛІЗУЄ 
ПРО БРАК ВІТАМІНІВ

ТІСТО НА ВСІ 
ВИПАДКИ ЖИТТЯ

ПЕРЧИК НА ЗИМУ
У томаті 
Рецепт №1. На 3 кг перцю: 1 л томатно-

го соку, 1 скл. цукру, 2 ст. ложки солі, 1 скл. 
олії, 1 скл. оцту. 

Перець порізати соломкою і викласти 
у півлітрові банки. Залити гарячим мари-
надом та стерилізувати 15 хв, закатати. 

Рецепт №2. Потрібно: трилітрова бан-
ка перекручених на м’ясорубці помідорів, 
0,5 л олії, 2 скл. цукру, 100 г солі, 100 г оцту, 
0,5 кг натертої моркви. Суміш кип’ятити 
півгодини, потім додати 40 почищених 
перчин і проварити 20 хв. Викладати у літ-
рові банки та стерилізувати 10 хв. 

З рисом 
Готувати у такій послідовності: 1 л 

олії проварити 15 хв, додати 1 кг натертої 
моркви та протушкувати 15 хв, вкинути 
1 кг нарізаної цибулі й потримати на вогні 
15 хв. Потім додати 1 кг порізаного солом-
кою перцю і теж проварити 15 хв. Напри-
кінці влити 1 л томатного соку, додати 700 г 
доведеного до напівготовності рису, посо-
лити до смаку. Тушкувати до готовності, за-
катати в чисті сухі банки. 

Лечо 
3-4 кг перцю (порізати соломкою), 2 кг 

помідорів (перекрутити на м’ясорубці). По-
мідори проварити 10 хв. Додати 1 скл. олії, 
0,5 скл. оцту, 3 ст. ложки цукру, 2 ст. ложки 
солі. Коли суміш зі спеціями закипить, уки-
нути перець та проварити 10 хв. Розкласти 
в банки, закатати і вкутати. 

Фарширований перець 
Нашатковану капусту вимішати з на-

тертою морквою (пропорції довільні). У 
перчинах видалити серцевину і проблан-
шувати 5 хв. В охолоджений овоч виклада-
ти: вичавлений часник, 0,5 ч. ложки меду, 
капусту з морквою. Фаршировані перчини 
помістити у літрові банки й залити гаря-
чим маринадом. Маринад: 1 л води, 150 г 
оцту, 200 г цукру, 200 г олії, 2 ст. ложки солі. 
Стерилізувати 25 хв. 

З медом 
2,5 кг перцю, 100 г оцту, 50 г меду, 250 г 

олії, 1 ст. ложка солі. 
Підготовлений перець нарізати кру-

жальцями. Зі спецій приготувати маринад 
і проварити 10 хв. Вкинути перець, варити 
на слабкому вогні, доки не побіліє. Виклас-
ти у пропарені банки, закатати та вкутати. 

смакота

Є щонайменше 
сім видів тіста, 
приготувати яке має 

вміти кожна господиня. 

ТІСТО ДЛЯ ПІЦИ 
2/3 скл. води, по 1 ч. ложці сухих 
дріжджів і солі, 2 скл. просіяного 
борошна, 1 ст. ложка олії

Дріжджі залити теплою водою 
і розмішати, щоб не було грудо-
чок. Всипати борошно, сіль. Ви-
мішувати тісто 10 хв, доки воно не 
стане еластичним. Потім обмасти-
ти його олією і викласти в миску, 
щоб підходило. Миску бажано 
накрити харчовою плівкою. Коли 
тісто збільшиться вдвічі, розім’яти 
його кулаками і розділити на дві 
частини. Розкласти у дві посуди-
ни, присипані борошном, накрити 
харчовою плівкою і відставити на 
годину.

Тісто розкачувати не треба. 
Просто розтягувати руками, ви-
кладаючи на деко. Товщина коржа 
має бути однаковою по всій пло-
щі. Викладати начинку і ставити 
в розігріту до 180˚С духовку. Ви-
пікати 10 хв.

ТІСТО ЛИСТКОВЕ
300 г борошна, 150 г масла, 
2-3 ст. ложки молока (розвести 
водою), 1 ч. ложка оцту, 1 яйце, 
дрібка солі

На суху чисту поверхню наси-
пати гіркою 150 г борошна. У цен-
трі зробити заглиблення, розбити 
туди яйце. Додати оцет, молоко й 
сіль. Ретельно вимішати, доки не 
утворяться пухирці. Масло по-
сікти і всипати решту борошна, 
перетерти. Довго вимішувати не 
треба.

Перше тісто розкачати тон-
ким шаром, всередину покласти 
тісто з маслом і загорнути у ви-

гляді конверта. Розкачувати в 
напрямку від себе, присипати 
борошном, скласти втроє і по-
ставити на 30 хв у холодильник. 
Тісто треба розкачувати чотири 
рази. Після кожного разу роз-
качувати і складати утроє, а тоді 
ставити в холодильник на 10 хв. 
Тісто поділити на частини, ви-
кладати начинку й випікати в 
розігрітій до 220˚С духовці.

ПІСОЧНЕ ТІСТО
2 скл. борошна, 0,5 скл. цукру, 
150 г масла, дрібка солі, 
ванілін до смаку

Вимішати цукор, сіль, ванілін 
і борошно. Охолоджене масло 
нарізати кубиками й додати до 
суміші. Все перетерти до консис-
тенції хлібних крихт. Поступово 
вливати рідину і швидко замі-
сити тісто. У кухні має бути про-
холодно, щоб масло не встигло 
розтанути. Сформувати з тіста 
кулю, загорнути в харчову плів-
ку й поставити в холодильник 

на півгодини. Розкачати корж, 
вирізати формочками печиво і 
викладати на деко. Випікати за 
180-200˚С.

ТІСТО ДЛЯ 
ПЕЛЬМЕНІВ
0,5 кг борошна, 2 яйця, 
200 мл води, 0,5 ч. ложки солі, 
1 ст. ложка олії

Просіяти борошно, зробити 
заглиблення і вливати тонень-
кою цівкою суміш з води, яєць та 
солі. Вимішувати тісто по колу, 
в один бік. При цьому постійно 
підбирати борошно до середин-
ки. Що довше вимішувати тісто, 
то воно буде еластичнішим. Від-
ставити на півгодини, накривши 
рушничком.

Розкачувати тісто тоненько. 
Пельмені треба варити у кипля-
чій підсоленій воді 10-15 хв.

БІСКВІТНЕ ТІСТО
180 г борошна, 150 г цукру, 
4 яйця, ванілін до смаку

Відділити білки від жовтків. 
Білки збивати на найменшій 
швидкості міксера, поступово 
досипати по 1 ч. ложці цукор і 
ванілін. І далі збиваючи, додати 
попередньо збиті жовтки. Бо-
рошно кілька разів просіяти й 
додати до яєчно-цукрової маси, 
акуратно вимішувати ложкою 
знизу догори.

Готове тісто вилити у форму 
з високими бортиками, застеле-
ну пекарським папером. Випіка-
ти за190-200˚С 20-25 хв. 

ЗАВАРНЕ ТІСТО
150 г борошна, 100 г масла, 
240 г води, 4 яйця, 
1 ч. ложка цукру, дрібка солі

У каструлю влити воду, до-
дати масло й дрібку солі. Після 
того як масло розтане, додати 
просіяне борошно, постійно 
помішуючи. Заварити масу, 
зняти з вогню й охолодити до 
кімнатної температури. Збити 
міксером, поступово вбиваючи 
яйця.

Пильнуйте, щоб маса не була 
надто рідкою. За допомогою 
кондитерського мішка чи ложки 
викласти на деко заготовки по-
трібної форми. Випікати в розі-
грітій до 220˚С духовці 10 хв. 
Потім зменшити температуру до 
190˚С й випікати ще 10 хв. Стеж-
те, щоб тісто не підгоріло.

ТІСТО НА 
НАЛИСНИКИ
2 скл. борошна, 5 яєць, 
1 ст. ложка олії, 2,5 скл. молока, 
сіль і цукор до смаку

Вилити в каструлю яєчні 
жовтки, додати сіль та цукор і 
добре розтерти. Влити молоко й 
вимішати. Всипати борошно, до-
дати олію і замісити рідке тісто. 
Збивати добре, але недовго. Сма-
жити на розігрітій сковороді.

gastronom
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Якщо бракує вітаміну А, на 
обличчі з’являються прищі, поміт-
но знижується апетит. Також вида-
ється, що погіршився зір, частіше 
турбують застуди та утворюються 
мозолі. 

Причина таких симптомів на-
ступна: у вашому меню бракує 
жиромістких продуктів. Річ у тім, 
що вітамін А сам по собі  погано 
засвоюється, йому потрібні рос-
линні або тваринні жири – олія чи 
масло. 

Щоб ситуація налагодила-
ся, включіть в раціон жовто-
помаранчеві овочі та фрукти, 
жирну рибу, масло, молоко. Чем-
піонами за вмістом вітаміну А є 
морква, петрушка і шпинат.

Брак вітамінів групи В ви-
являється безсонням, тьмяним 
волоссям, неприємним запахом 
із рота, головними болями та за-
памороченнями, лупою, заїдами, 
закрепами та пригніченим на-
строєм.  

Причина неприємних симпто-
мів: брак клітковини, порушення 
перистальтики кишківника. Саме 
в ньому засвоюється вітамін В, 
тому будь-який збій в роботі ШКТ 
провокує дефіцит вітамінів цієї 
групи в організмі. Крім того, віта-
міни групи В відповідають за стан 
волосся і нігтів, які, своєю чергою, 
першими сигналізують про проб-
лему. 

Зарадити ситуації можна, 
включивши у раціон більше зла-
ків, хліба з борошна грубого по-
мелу, овочів і горіхів. Вітамін В12 
міститься в яловичині, свинині, 
молоці. Вітаміну В3 багато в м’ясі 
домашньої птиці, морській рибі, 

бобових, пророслій пшениці. 
Чемпіони за вмістом вітамінів 
групи В – пивні дріжджі, паро  с т-
ки пшениці, висівки, печінка.  

Вітаміну С бракує, якщо ви 
швидко втомлюєтеся, навіть не-
великі подряпини повільно го-
яться, набираєте вагу, хоча раці-
он не змінювався, ви курите, на 
шкірі часто лишаються синці.

Причина: шкідливі звички 
і брак сну. Тим, хто курить, ві-
таміну С треба набагато більше, 
оскільки нікотин дуже швидко 
виводить його з організму й пе-
решкоджає засвоюваності. Не 
менш шкідливий для вітаміну С 
алкоголь.

Якщо на цитрусові у вас 
алергічна реакція, зарадять 
ківі, броколі, шпинат, сироп і на-
стоянки шипшини. Чемпіони за 
вмістом вітаміну С – полуниця, 
смородина, щавель.

Бракує вітаміну D: ви роз-
дратовані, у вас псуються зуби, 
іноді болять суглоби. 

Причина: відсутність сонця, 
адже природним шляхом вітамін 
D виробляється лише під його 
променями. Брак цього вітаміну 
перешкоджає утворенню каль-
цію, що позначається на стані 
зубів і кісток. Що робити: часті-
ше гуляти, їсти жовтки, печінку 
й морепродукти. Але краще 
приймати вітамін у таблетках, 
так легше контролювати добове 
споживання. Передозування не-
безпечне!

Чемпіони зі вмісту вітаміну 
D – червона ікра, сардина, жирні 
сорти риби.

Організм потребує віта-
міну К, якщо при порізах кров 
довго не зупиняється, з’явилися 
симптоми цукрового діабету. 

Причина полягає у непра-

gastronom
.ru

вильній роботі ШКТ і хворобах, 
що перешкоджають утворенню 
та виведенню жовчі. До цього 
призводить надмірне споживан-
ня газованих напоїв, алкоголю і 
деяких антибіотиків, снодійних 
та заспокійливих. Тому від усьо-
го перерахованого доведеться 
відмовитися й доповнити ра-
ціон шпинатом, крес-салатом і 
брюссельською капустою. 

Варто мати на увазі, що в 
оливковій олії, у бананах, авока-
до, ківі, а також у висівках та зла-
ках цей вітамін теж присутній. 

Якщо з’явилася алергія на 
звичні продукти, часто виникає 
біль у шлунку, після їди докучає 
печія, організм потребує віта-
міну U. 

Причиною цього є брак рос-
линної їжі, адже наш організм не 
здатен синтезувати цей вітамін, 
ми можемо отримувати його 
тільки ззовні. По суті, це не віта-
мін, а вітаміноподібна речовина. 
Він допомагає запобігти виразці 
шлунка та дванадцятипалої киш-
ки, наділений болетамівною і 
загоювальною дією, а ще стиму-
лює вироблення антигістамінів і 
зменшує вияви полінозу, брон-
хіальної астми, харчової алергії. 

Зарадять ситуації солод-
кий перець, цибуля, банани. 
Не забувайте про свіжі томати, 
петрушку, селеру, білокачанну 
капусту. 

Чемпіони за вмістом вітамі-
ну U – спаржа, столові буряки та 
селера.

m
edfactor.com

.ua

Найкраща випічка – приготована власноруч

Коли меню одноманітне, органім дає збій

Перець можна готувати як завгодно
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ВІВТОРОК 31 липня
06.30 Д/ц «Орегонський 

путівник»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 

15.00, 21.00 Новини
07.05 Д/ц «Неповторна 

природа»
08.10 Д/ц «Смаки Культур»
09.35 М/с «Гон»
10.00 Додолики
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ц «Гордість світу»
11.50, 14.20, 15.10, 23.40, 

02.00, 04.00 Погода
12.00 Д/ц «Смачні історії»
13.10 :РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак 

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

обов’язком»
18.00, 00.15 Інформаційна 

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

планети»
20.10 Д/с «Жива природа»
20.30 Наші гроші
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.45 Д/с «Велике 

фотополювання Дага 
Гарднера»

22.40 Т/с «Монро»
23.50, 04.05 #KіноWALL з 

Сергієм Тримбачем
01.10 Розсекречена історія
02.30 До справи
04.30 Фольк-music

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 00.50 Т/с «Клініка»
03.10 Служба розшуку 

дітей
03.15, 02.30 Зона ночі
04.00 Абзац
05.49, 06.49 Kids Time
05.50 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
06.50 Ревізор. Крамниці
10.40 Таємний агент + 

Таємний агент. Пост-шоу
17.00 Х/ф «Полтергейст»
19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф «Кур’єр»
23.00 Зоряні яйця 12+

НОВИЙ КАНАЛ
06.30 За живе! 16+

07.45 Т/с «Тато Ден»

09.45 Зважені та щасливі 

12+

13.10 Битва екстрасенсів 

16+

15.25 Містичні історії з 

Павлом Костіциним 16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.05 Т/с «Медики»

20.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

22.45 Х/ф «Дурна кров»

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 
сезон»

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»
01.45 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.10 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 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 «Громадянин 

Ніхто»
23.30, 02.00 Т/с «CSI. 

Місце злочину»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
07.35, 14.00 Правда життя
08.35, 16.50 Левиний рик
09.30 Дикий Індокитай
10.30 Легендарні замки 

України
11.30 Україна: забута історія
12.15 Шосте відчуття. Дар 

чи прокляття?
13.10 Зворотній бік Місяця
15.00, 23.40 Смертельний 

двобій
15.55, 21.50 Полювання на 

рибу-монстра
17.50 Подорож на край 

всесвіту
18.40 Битва цивілізацій
19.40 Їжа богів
20.40, 00.30 Речовий доказ
22.45 Під іншим кутом
01.30 Великі тирани

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 «Чотири весілля»
10.50 «Одруження 

наосліп»
12.45, 14.20, 15.50 «Міняю 

жінку»
17.00 Т/с «Моє чуже 

життя»
20.15, 21.10, 22.05 Т/с 

«Наші пані у Варшаві. 
Нові пригоди»

23.00 Х/ф «Ілюзіоніст»
01.10, 04.10, 05.00 Т/с 

«Хазяйка»

1+1

06.15, 22.40 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00 «Готуємо разом»
08.00 «Орел і решка»
09.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
10.00 «Навколо М»
11.00 Т/с «Що робить твоя 

дружина?»
13.00 Х/ф «Вийти заміж 

за капітана»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00, 04.00, 05.15 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.25 «Подробиці»
20.35 Т/с «Східні 

солодощі»
00.25 Т/с «Тільки про 

кохання»
03.00 «Код доступу. 

Сюжети»

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 
11.10 Стоп-5
12.10, 13.20 Х/ф 

«Максимальний ризик»
14.55, 16.20 Х/ф 

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

«Менталіст»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
22.45 Т/с «Винищувачі-2. 

Останній бій»
00.50 Т/с «Невиправні»
01.45 Т/с «Таємниці та 

брехня»
02.35 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Пані 

Метелиця»
11.00 Серіал «Усі жінки – 

відьми»
12.00 Битва салонів
13.00, 21.00 Серіал «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 ЛавЛавCar 2
00.30 Серіал «Якось у казці»
01.30 Теорія зради
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 «Кенгір. Сорок 

днів свободи»
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 «Друзі янголів»
10.15 Т/c «Справа Дойла»
11.00, 17.00 Знай більше!
12.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
13.00 Завтра сьогодні
13.30 Все про спорт
14.15 Джем
15.00, 23.00 Глобал 3000
15.30 Уроки тітоньки Сови

АВЕРС 15.35 М/с «Друзі янголів»
16.15 Концерт «Мир 

заради дітей». 2 ч.
18.00 На Часі 18.00
18.30, 19.05, 20.50, 03.45 

Як це було
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 Музика гідності 1 ч.
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
03.00 Т/c «Справа Дойла»
04.00 Дзеркало історії
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»
13.00, 01.55 «Нове 

2+2 Шалене відео по-
українськи»

15.20 Х/ф «Нікова 
помста»

19.25 Т/с «Команда»
21.35, 23.10 Прем» єра! 

Т/с «Касл-4»
01.00 Т/с «Моссад » Фільм «Максимальний ризик»

12:10

katushka4.top

06.30 Д/ц «Орегонський 
путівник»

07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини

07.05 Д/ц «Неповторна 
природа»

08.10 Д/ц «Смаки Культур»
09.35 М/с «Гон»
10.00 Додолики
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ц «Гордість світу»
11.50, 14.20, 15.10, 23.40, 

02.00, 04.00 Погода
12.00 Д/ц «Смачні історії»
13.10 :РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак 

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

обов’язком»
18.00 Інформаційна година
19.00 Д/ц «Пліч-о-пліч»
19.25 Д/с «1000 днів для 

планети»
20.10 Д/с «Жива природа»
20.30 «Життя на продаж»
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.45 Д/с «Велике 

фотополювання Дага 
Гарднера»

22.40 Т/с «Монро»
23.50, 04.05 #МузLove з 

Любою Морозовою
01.10 Розсекречена історія
02.05 Складна розмова
02.30 До справи

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 «Чотири весілля»
11.00 «Одруження 

наосліп»
12.40, 14.15, 15.50 «Міняю 

жінку»
17.00 Т/с «Моє чуже 

життя»
20.15, 21.10, 22.05, 

23.00 Т/с «Наші пані у 
Варшаві. Нові пригоди»

23.55 Х/ф «Здійнятися 
над сонцем»

04.00, 04.55 Т/с «Хазяйка»

07.00 «Готуємо разом»
08.00 «Орел і решка. Рай 

і пекло»
09.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
10.00 «Навколо М»
11.00 Т/с «Що робить твоя 

дружина?»
13.00 Х/ф «Невиправний 

брехун»
14.30 Х/ф «Живіть у 

радості»
15.10 «Чекай на мене. 

Україна»
17.40 Новини
18.00, 04.00, 05.15 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.25 «Подробиці»
20.40 Т/с «Східні 

солодощі»
00.25 Т/с «Тільки про 

кохання»
03.00 «Код доступу»

05.35, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.10 Антизомбі. 

Дайджест
11.10, 13.20 Секретний 

фронт
13.45 Х/ф «Загублений світ»
15.35, 16.20 Х/ф «Індіана 

Джонс і Королівство 
кришталевого черепа»

18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Багач-Бідняк 
21.30 Т/с «Менталіст»
23.50 Т/с «Винищувачі-2. 

Останній бій»
00.55 Т/с «Невиправні»
02.30 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Цирк! Цирк! 

Цирк!»
11.00 Серіал «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 Серіал «Село на 

мільйон»
22.00 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавCar 2
00.30 Серіал «Якось у казці»
01.30 Теорія зради
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 «Рейд. Сила 

нескорених»
18.31 Д/с «Незвичайні 

культури»
19.46 «Сонар»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.25 За живе! 16+

07.35 Х/ф «Осінній 

вальс»

09.45 Зважені та щасливі 

12+

13.10 Битва екстрасенсів 

16+

15.30 Містичні історії з 

Павлом Костіциним 16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Т/с «Медики»

19.55 Хата на тата 12+

22.45 Х/ф «Дурна кров»

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 
сезон»

13.00, 21.00 «Орел і 
Решка. Рай та пекло»

14.00 «Орел і Решка. 
Незвідана Європа»

16.00 «Орел і Решка. На 
краю світу»

22.00 «Вірю не Вірю»
23.00 Х/ф «Щоденник 

кар’єристки»
01.40 «Нічне життя»

04.00 Абзац
05.49, 07.09 Kids Time
05.50 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
07.10 М/ф «Елвін і 

бурундуки»
09.00 Х/ф «Планета 

скарбів»
10.50 Х/ф «План гри»
13.00 Х/ф «Незвичайна 

мандрівка»
15.00 Х/ф «Одного разу 

у Вегасі»
17.00 Х/ф «Еволюція»
19.00 Ревізор
22.00 Х/ф «Хай щастить, 

Чаку!»
00.00 Х/ф «Секс-відео»
02.00 Т/с «Клініка»

06.30, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00, 02.10 
Сьогодні

09.30, 03.00 Зірковий шлях
10.30, 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 «Громадянин 

Ніхто»
23.30 Х/ф «Чорна діра»
01.40 Телемагазин

07.35, 14.00 Правда життя
08.35, 16.50 Левиний рик
09.30 Дикий Індокитай
10.30 Дракула та інші
11.30 Україна: забута історія
12.15 Прокляття скіфських 

курганів
13.10 Органи на експорт
15.00 Прокляття двійників 

Титаніка
15.55, 21.50 Полювання на 

рибу-монстра
17.50 Подорож на край 

всесвіту
18.40 Битва цивілізацій
19.40 Їжа богів
20.40 Речовий доказ
22.45 Під іншим кутом
23.40 Смертельний двобій
00.30 Титанік
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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 18.00. 

Повтор
08.00 Новини «На часі». 

Підсумки тижня
08.30 На Часі 21.00. 

Повтор
09.00 Новини «На часі». 

Підсумки тижня
09.30 Уроки тітоньки Сови
09.35 М/с «Острів 

Пахапахау»
10.00, 19.15, 03.00 Т/с 

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

00.30, 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 «Друзі янголів»
16.15 Концерт «Мир 

заради дітей». 1 ч.
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
00.45 «Ми – єдині, 

Україна в нас одна»
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
04.00 Дзеркало історії
05.30 ФІЗ КУЛЬТ УРА!

06.00 Мультфільми
08.00, 01.50 «Нове 

Шалене відео по-
українськи»

09.00, 18.15 «Спецкор»
09.35, 18.50 «ДжеДАІ»
10.10 Т/с «Опер за 

2+2 викликом-2 »
14.00 Х/ф «Чужий»
16.15 Х/ф «Уцілівша»
19.25 Т/с «Команда»
21.35 Прем» єра! Т/с 

«Касл-4»
23.10 Х/ф «Транзит»
00.55 Т/с «Моссад »
03.05 «Облом.UA.»

НТН

06.35 Х/ф «Нічний 

патруль»

08.30 «Свідок. Агенти»

09.05 Х/ф «Вихід»

10.55 «Судіть самі»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.15 «Свідок»

12.50, 03.00 «Речовий 

доказ»

15.50, 16.50, 19.30 

«Легенди карного 

розшуку»

20.45, 00.45 Т/с 

«Елементарно – 4»

22.45, 23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»

02.45 «Випадковий 

свідок»

04.25 «Правда життя. 

Професії»

НТН

05.20 Т/с «Детективи»
06.50 Х/ф «Ранкове 

шосе»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Версія 

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

02.15 «Свідок»
12.50, 02.55 «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»
22.45, 23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»
02.45 «Випадковий 

свідок»
04.50 «Правда життя. 

Професії»

Фільм «Щоденник кар’єристки»

23:30

k1.ua
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ЧЕТВЕР 2 серпня

СЕРЕДА 1 серпня
06.30 Д/ц «Орегонський 

путівник»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 

15.00, 21.00 Новини
07.05 Д/ц «Неповторна 

природа»
08.10, 12.00 Д/ц «Смаки 

Культур»
09.35 М/с «Гон»
10.00 Додолики
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ц «Гордість світу»
11.50, 14.20, 15.10, 23.40, 

02.00, 04.00 Погода
12.25 Д/ц «Смачні історії»
13.10 :РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак 

українською
13.55 Наші гроші
14.30 :Радіо. День
15.30 Т/с «Гранд готель»
16.50 Т/с «За службовим 

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

відпочинок»
19.25 Д/с «1000 днів для 

планети»
20.10 Д/с «Жива природа»
20.30, 02.05 Складна 

розмова
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.40 Д/с 

«Найекстремальніший»
22.40 Т/с «Монро»
23.50, 04.05 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим
01.10 Розсекречена історія
02.30 До справи

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.35 Зона ночі
03.50 Абзац
05.49, 07.09 Kids Time
05.50 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
07.10 Ревізор. Крамниці
11.10 Таємний агент + 

Таємний агент. Пост-шоу
17.00 Х/ф «Хай щастить, 

Чаку!»
19.00 Хто зверху? 12+
20.50 Х/ф 

«Куленепробивний»
23.00 Зоряні яйця 12+
00.50 Т/с «Клініка»
02.30 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.25 За живе! 16+

07.40 Т/с «Тато Ден»

09.40 Зважені та щасливі 

12+

13.10 Битва екстрасенсів 

16+

15.25 Містичні історії з 

Павлом Костіциним 16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.05 Т/с «Медики»

20.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

22.45 Х/ф «Дурна кров»

СТБ
07.40 «TiBi Абетка»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 Т/с «Дикий ангел»
09.10, 00.45 «Орел і 

Решка. Шопінг»
12.00, 20.00 «Орел і 

Решка. Ювілейний 
сезон»

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»

22.00 «Вірю не Вірю»
01.40 «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 «Громадянин 

Ніхто»
23.30, 02.00 Т/с «CSI. 

Місце злочину»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
07.35, 14.00 Правда життя
08.35, 16.50 Левиний рик
09.30 Дикі острови
10.30 Там, де нас нема
11.30 Україна: забута історія
12.15 Прокляття відьом
13.10 Полювання на НЛО
15.00, 23.40 Смертельний 

двобій
15.55, 21.50 Полювання на 

рибу-монстра
17.50, 22.45 Під іншим 

кутом
18.40 Їжа богів
20.40, 00.30 Речовий доказ
01.30 Великі тирани
02.20 Містична Україна
03.10 Леонід Биков. 

Зустрічна смуга

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 «Чотири весілля»
10.55 «Одруження 

наосліп»
12.40, 14.10, 15.45 «Міняю 

жінку»
16.55 Т/с «Моє чуже 

життя»
20.15, 21.10, 22.05 Т/с 

«Наші пані у Варшаві. 
Нові пригоди»

23.00 Х/ф «Хоробре 
серце»

04.15, 05.05 Т/с «Хазяйка»

06.15, 22.40 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00 «Готуємо разом»
08.00 «Орел і решка. Рай 

і пекло»
09.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
10.00 «Навколо М»
11.00 Т/с «Що робить твоя 

дружина?»
13.00 Х/ф «Баламут»
14.50, 15.50, 16.45 

«Речдок»
17.40 Новини
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.25 «Подробиці»
20.35 Т/с «Східні 

солодощі»
00.30 Т/с «Тільки про 

кохання»
03.00 «Код доступу. 

Сюжети»

1+1 ІНТЕР

05.35, 10.10 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.10 Стоп-5
12.10, 13.25 Х/ф «Мерлін»
14.45, 16.20 Х/ф «Мерлін»
17.05 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
17.30 Т/с «Менталіст»
18.45, 21.15 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.35 Т/с «Шулер»
22.50 Т/с «Життя і пригоди 

Мишка Япончика»
00.45 Т/с «Таємниці та 

брехня»
02.35 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
04.10 Скарб нації

ICTV

06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Принц-

ведмідь»
11.00 Серіал «Усі жінки – 

відьми»
12.00 Битва салонів
13.00, 21.00 Серіал «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 ЛавЛавCar 2
00.30 Серіал «Якось у 

казці»
01.30 Теорія зради
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 «Друзі янголів»
10.15 Т/c «Справа Дойла»
11.00, 17.00 Знай більше!
12.00 Т/с «За службовими 

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

МІСТО
15.00 Євромакс

АВЕРС 15.30 Уроки тітоньки Сови
15.35 М/с «Друзі янголів»
16.15 Музика гідності 1 ч.
18.00 На Часі 18.00
18.30, 19.05, 20.50, 03.45 

Як це було
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 Музика гідності 2 ч.
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
03.00 Т/c «Справа Дойла»
04.00 Дзеркало історії
05.30 ФІЗ КУЛЬТ УРА!

06.00 Мультфільми
08.00, 01.55 «Нове 

Шалене відео по-
українськи»

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

2+2 12.55 «Помста природи»
13.55 Х/ф «Хмарний 

атлас»
17.10 «Загублений світ»
19.25 Т/с «Команда»
21.35, 23.10 Прем» єра! 

Т/с «Касл-4»
01.00 Т/с «Моссад »
03.10 «Облом.UA.»

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

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

09.00 Серіал «Кров і 
Троянда»

13.40, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень «Модуль 

знань»
14.50 Світло
15.45 Wise Cow (100 років 

мистецтва)
16.08 Д/с «Неповторна 

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
17.10 «Наші гроші»
17.36 Д/ф «Командарм»
18.31 Д/с «Смаки культур»
19.46 Д/с «Неповторна 

природа»
20.10 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
20.36 Погода
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

05.50 Х/ф «Карусель»
07.05 Х/ф «Ні пуху, ні 

пера»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Заручники 

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

02.25 «Свідок»
12.50, 03.25 «Речовий 

доказ»
14.40, 16.50 «Страх у 

твоєму домі»
17.40, 19.30 «Легенди 

карного розшуку»
20.45, 00.45 Т/с 

«Перетинаючи межу»
22.45, 23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»
02.55 «Випадковий 

свідок»

06.00, 09.10 Д/ц 
«Спільноти тварин»

06.30 Д/ц «Орегонський 
путівник»

07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини

07.05 Д/ц «Неповторна 
природа»

08.10 Д/ц «Смаки Культур»
09.35 М/с «Гон»
10.00 Додолики
10.15 Хто в домі хазяїн?
11.00 Д/ц «Гордість світу»
11.25 Д/ц «Незвичайні 

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

українською
13.55, 02.30 До справи
14.20, 15.10, 23.40 Погода
14.30 :Радіо. День
15.25 Т/с «Гранд готель»
16.50 Т/с «Дірк Джентлі»
18.00 Інформаційна година
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.25 Д/с «1000 днів для 

планети»
20.10 Д/с «Жива природа»
20.30 Схеми
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.40 Д/с 

«Найекстремальніший»
22.40 Т/с «Монро»
23.50, 04.05 #NeoСцена з 

Олегом Вергелісом
01.10 Розсекречена історія
02.05 Складна розмова
04.30 Фольк-music

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.35 Зона ночі
03.20 Абзац
04.59, 06.19 Kids Time
05.00 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
06.20 Ревізор. Крамниці
10.20 Таємний агент + 

Таємний агент. Пост-шоу
17.00 Х/ф 

«Куленепробивний»
19.00 Хто зверху? 12+
21.10 Х/ф «Круті стволи»
23.00 Зоряні яйця 12+
00.55 Т/с «Клініка»
02.30 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.40 За живе! 16+
07.55 Т/с «Тато Ден»
09.55 Зважені та щасливі 

12+
13.10 Битва екстрасенсів 

16+
15.25 Містичні історії з 

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

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

тіла 18+

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

Решка. Шопінг»
12.00, 20.00 «Орел і 

Решка. Ювілейний 
сезон»

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»

22.00 «Вірю не Вірю»
01.45 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.10 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 02.15 
Сьогодні

09.30, 03.00 Зірковий шлях
10.30, 04.40 Реальна 

містика
12.30 Т/с «Черговий 

лікар-2»
14.30, 15.25 Т/с «Жіночий 

лікар-2»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Громадянин 

Ніхто»
23.20 Контролер
00.00 Т/с «CSI: 

Кіберпростір»
01.45 Телемагазин

УКРАЇНА
07.35, 14.00 Правда життя
08.35, 16.50 Левиний рик
09.30 Дикі острови
10.30 Там, де нас нема
11.30 Україна: забута 

історія
12.15, 02.20 Містична 

Україна
13.10 Академік Корольов
15.00, 23.40 Смертельний 

двобій
15.55, 21.50 Полювання на 

рибу-монстра
17.50 Під іншим кутом
18.40 Їжа богів
19.40 Битва цивілізацій
20.40, 00.30 Речовий доказ
22.45 Цікаво.com
01.30 Великі тирани
03.10 Бандитська Одеса

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
11.05 «Одруження 

наосліп»
13.00, 14.30, 15.55 «Міняю 

жінку»
17.00 Т/с «Моє чуже 

життя»
20.15, 21.10, 22.05 Т/с 

«Наші пані у Варшаві. 
Нові пригоди»

23.00 Х/ф «Отримайте 
багаж»

00.55, 01.55, 04.45 Т/с 
«Хазяйка»

06.15, 22.40 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00 «Готуємо разом»
08.00 «Орел і решка»
09.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
10.00 «Навколо М»
11.00 Т/с «Що робить твоя 

дружина?»
13.00 Х/ф «Самотня 

жінка бажає 
познайомитися»

14.50, 16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00, 03.25 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.25 «Подробиці»
20.35 Т/с «Східні 

солодощі»
00.25 Т/с «Тільки про 

кохання»
03.00 «Код доступу. 

Сюжети»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

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

«Мерлін»
14.50, 16.20 Х/ф «Подорож 

до центру Землі»
17.15 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
17.30 Т/с «Менталіст»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.30 Т/с «Шулер»
22.50 Т/с «Життя і пригоди 

Мишка Япончика»
00.45 Т/с «Таємниці та 

брехня»
02.30 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Братик і 

сестричка»
11.00 Серіал «Усі жінки – 

відьми»
12.00 Битва салонів
13.00, 21.00 Серіал «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 ЛавЛавCar 2
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 «Друзі янголів»
10.15 Т/c «Справа Дойла»
11.00, 17.00 Знай більше!
12.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
13.00 Євромакс
13.30 Відкрита влада. 

ОБЛАСТЬ
15.00 Завтра сьогодні
15.30 Уроки тітоньки Сови

АВЕРС 15.35 М/с «Друзі янголів»
16.15 Все про спорт
18.00 На Часі 18.00
18.30, 19.05, 20.50, 00.45, 

03.45 Як це було
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 Музика офіцерської 

слави 1 ч.
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
03.00 Т/c «Справа Дойла»
04.00 Дзеркало історії
05.30 ФІЗ КУЛЬТ УРА!

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

світ»
13.00, 03.25 «Облом.UA.»

2+2 15.30, 01.00 Х/ф «40 днів 
та ночей»

19.25 Т/с «Команда»
21.35 Прем» єра! Т/с 

«Касл-5»
23.10 Т/с «Касл-4»
02.35 «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 «Б.Гаврилишин: 

«Місія – Свобода»
18.31 Д/с «Незвичайні 

культури»
19.46 Д/с «Неповторна 

природа»
20.10 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
20.36 Погода
20.40 Новини

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

05.25 «Правда життя. 
Професії»

07.05 Х/ф «Спосіб 
убивства»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.05 Х/ф «Ті, що зійшли 

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

02.25 «Свідок»
12.50, 03.10 «Речовий 

доказ»
14.45, 16.50 «Страх у 

твоєму домі»
17.40, 19.30 «Легенди 

карного розшуку»
20.45, 00.45 Т/с 

«Перетинаючи межу»
22.45, 23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»
02.55 «Випадковий 

свідок»

ШВАРЦЕНЕГГЕР 
РОЗКРИТИКУВАВ 
ТРАМПА
Відомий голлівудський актор, екс-
губернатор Каліфорнії Арнольд 
Шварценеггер розкритикував 
президента США Дональда Трампа 
після його зустрічі з президентом Росії 
Володимиром Путіним, повідомляє 
УНІАН.

«Президенте Трамп, 
щойно бачив вашу прес-
конференцію з президен-
том Путіним. На це було 
гидко дивитися. Ви стояли 
там, як маленька варена 
макаронина, як малолітній 
фанат. Я все питав себе: 
коли ж ви вже попросите у 
нього автограф або зроби-
те з ним селфі?» – висловився актор.

Він також зазначив, що участь Трампа 
у такій зустрічі підводить розвідку США і 
Мін’юст, оскільки вони відверто звинувачу-
ють РФ у втручанні в американські вибори 
у 2016 році. «Ви – президент США, ви не по-
винні так робити», – наголосив актор.

гучна заява

Фільм «Мерлін»

12:10

hdrezka.ag

Фільм «40 днів та ночей»

15:30

kinopoisk.ru

«БУМБОКС» СПІВАВ 
ЗАРАДИ СЕНЦОВА
Український гурт «Бумбокс» 19 липня 
виступив на межі з анексованим 
Кримом у Херсонській області.

У такий спосіб гурт провів акцію про-
тесту з вимогою звільнити усіх українських 
політичних в’язнів, пише «Громадське».

«Бумбокс» зіграв безплатний годинний 
сет. Концерт планувався перед порожнім 
полем, однак послухати гурт приїхали 
близько 400 людей.

Виступ «Бумбокса» у пункті пропус-
ку «Каланчак» стане частиною докумен-
тального фільму «Зворотний квиток» про 
політв’язнів та окупацію Криму.

До слова, концерт відбувся в рамках 
спільної акції з Білоруським вільним те-
атром.

не бути осторонь

kino-teatr.ru
hrom

adske.ua
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УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

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

Iгор ПАЛИЦЯ  

ПІДЛІТКОВИЙ ХРИСТИЯНСЬКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ЗІБРАВ 
МАЙЖЕ ПІВТИСЯЧІ ДІТЕЙ

Протягом п’яти днів майже 
500 підлітків з усієї 

Волині активно відпочивали, 
тренувалися, долучалися 
до різноманітних змагань 
і вивчали Біблію на базі 
відпочинку поблизу села 
Сомин, що в Турійському 
районі, неподалік 
мальовничого озера Сомине.

Х підлітковий фестиваль Во-
лині «Вся слава належить Богу», 
який тривав 9-13 липня, провели за 
підтримки обласного фонду «Пре-
ображення» та Волинського об-
ласного об’єднання євангельських 
християн-баптистів.

Як розповів директор дійства, 
пастор церкви «Фіміам» євангель-
ських християн-баптистів Юрій 
Михальчук, фестиваль організо-
вують щорічно для того, щоби за-
безпечити підліткам (12-16 років) 
гарний відпочинок, цікаво прове-
дений час у спілкуванні з ровесни-
ками.

– Тут підлітки утворюють своє-
рідну спільноту з усієї області. Ми 
хотіли налагодити стосунки між 
різними делегаціями, різними церк-
вами, хоча, звичайно, тут є й діти, 
які не відвідують церкву. Основна 
ж наша мета – прищеплення їм 
християнських основ, адже ми жи-
вемо в християнській державі, – на-
голосив Юрій Михальчук.

Він пригадав, що попередньо 
фестиваль проводили в інших міс-
цях, наприклад, у Нуйно чи Трос-
тянці.

– Кожна церква формує деле-
гацію, яка приїжджає зі своїми на-
метами, кухнею та облаштовується 
на місці. Тож відбувається спілку-
вання і в самій такій команді, і між 
цілими церковними делегаціями, – 
сказав Юрій Михальчук.

Пастор додав, що серед учасни-
ків фестивалю – багато дітей соці-
ально вразливих категорій, зокрема 
з неповних чи багатодітний сімей 
або інтернатів.

Голова Волинського обласного 
об’єднання церков євангельських 
християн-баптистів Ярослав Троць 
повідомив, що тема цьогорічного 
фестивалю – «Сила героя. Прощен-
ня чи помста».

– Ми говоримо про те, що 
справжній герой – це не той, хто 
б’є, а той, хто витримує удар. От 
зараз Україна стала таким собі ге-
роєм. Ми вчимо дітей саме таких 
цінностей, щоби вони любили, 
прощали та поважали інших, – 
підкреслив Ярослав Троць. – Цей 
фестиваль покликаний об’єднати 
підлітків релігійних громад, цер-
ков із усієї області, які входять до 

доносимо до них важливі біблій-
ні істини, адже це духовна основа 
нашого життя та моральна основа 
нашого суспільства, нашої культу-
ри, а також безпека нашої країни, 
оскільки людина зростає духовно 
зрілою, патріотом своєї Вітчизни. І 
коли вона будує міцну родину, тоді 
й країна стає міцнішою.

Керівник програми «Культура 
та духовність» Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Дмитро Зінько за-
уважив: 

– Не один рік поспіль ми під-
тримуємо християнські молодіжні 
таборування. Цього року виділили 
кошти на закупівлю спортивного 
інвентарю, зокрема й сувенірних 
подарункових наборів. Це грамоти, 
медалі, кубки для дітей, які брали 
участь у спортивних змаганнях, ор-
ганізованих в рамках фестивалю.

Так, під час таборування для 
підлітків провели змагання з во-
лейболу, футболу, армреслінгу, на-
стільного тенісу, турнір із шашок, 
спортивні естафети, а також кон-
курс на знання Біблії.

– Також цього року на прохан-
ня організаторів ми кожній дитині 
придбали подарунок – набір за-
собів особистої гігієни, – сказав 
Дмит ро Зінько.

Він зазначив, що Фонд надає 
підтримку християнському фес-
тивалю для підлітків, адже такі 
заходи покликані пропагувати 
здоровий спосіб життя, сприяють 
налагодженню спілкування між 
діть ми з різних куточків Волин-
ської області.

Ольга ШЕРШЕНЬ,
Турійський район

нашого об’єднання. Таких церков 
ми маємо 126. Загалом проводимо 
подібні фестивалі для молоді, ор-

ганізовуємо жіночі табори, заходи 
для людей з інвалідністю... Чому є 
цей фестиваль для підлітків? Бо ми 

вважаємо, що підлітки – як плас-
тилін, із них досить легко можна 
сформувати правильний образ. Ми 

Табір розмістили поблизу озера Сомине Турійського району

Фестиваль об’єднав підлітків із усієї Волині

Учасники дійства – діти віком 12-16 років
Захід сприяє спілкуванню, 
відпочинку та оздоровленню

Діти грали у волейбол, футбол, теніс, армреслінг і шашки В останній день таборування вручили нагороди Усі учасники змагань отримали грамоти та медалі

Кубки переможців 
спортивних естафет
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У КОЛОДЕЖЕ ЗА СПРИЯННЯ 
ФОНДУ «ТІЛЬКИ РАЗОМ» – 
НОВИЙ ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК

НАЙКРАЩЕ  ДІТЯМ

СВЯТО ГРОМАДИ БЛАГОДІЙНІСТЬСТАРА ВИЖІВКА 
ВІДЗНАЧИЛА ДЕНЬ СЕЛИЩА ХОЛОДИЛЬНІ УСТАНОВКИ – 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ

У селі Колодеже Горохівсього району 
відзначили чергову річницю першої 

писемної згадки про село та урочисто 
відкрили новий дитячий майданчик, 
облаштований за фінансової підтримки 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Привітати жителів з нагоди подвійного 
свята завітав радник голови Волинської 
обласної ради, керівник обласної 
партійної організації УКРОПу, депутат 
облради Вячеслав Рубльов. 

Колодеже народилося на березі річки 
Дежа, що є притокою Стиру, від того пішла 
і назва села. Учасники урочистостей згада-
ли найбільш вагомі віхи історії населеного 
пункту, відомих жителів, які натхненною 
працею та власною ініціативою сприяли 
розбудові рідного села. Не оминули увагою 
й тих колодеженців, які зараз стоять на сто-
рожі миру та незалежності України на схо-
ді нашої держави. Талановиті жителі села 
радували односельчан та гостей свята май-
стерними виступами.

Голова Колодеженської сільської ради 
Тетяна Марчук подякувала усій громаді за 
активність та відзначила подяками одно-
сельчан, які підтримали власними коштами 
і працею реалізацію спільного із Фондом 
«Тільки разом» проекту «Подаруй дитині 
казку».

– У селах Колодеже і Наталин, що вхо-
дять до Колодеженської сільської ради, про-
живає понад 700 жителів, з них – 124 дити-
ни, – розповіла очільниця громади. – Але 
місця для безпечного та комфортного відпо-
чинку дітей і їхніх батьків не було. Бачили у 
засобах масової інформації, зокрема у газеті 
«Волинські Новини», статті про відкриття 
у селах дитячих майданчиків за сприянням 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». Вирі-
шили і собі спробувати підготувати проект, 
щоб спільно реалізувати його на території 
нашого села. Вдячна ініціативній групі на 
чолі із Валентиною Гоголь, що взялися за цю 
справу.

Тетяна Марчук вручила подяку керівни-
ку горохівського представництва Фонду Іго-
ря Палиці Людмилі Марадевич, яка словом 
і ділом допомагала колодеженцям готувати 
проект, вибирати територію для його реалі-

39-й окремий зенітний ракетний полк, що 
дислокується у Володимирі-Волинському, отримав 
холодильник та морозильну камеру від Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». Згодом техніку відправлять на 
територію Операції об’єднаних сил для потреб полку.

Разом із представниками влади техніку військовим 
передали депутат Володимир-Волинської міської ради від 
УКРОПу Сергій Радкевич та представник ініціативної гру-
пи Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Назарій Недбайло.

Тимчасовий виконувач обов’язків командира зенітни-
ків підполковник Віталій Твардовський висловив вдяч-
ність Фонду Ігоря Палиці за піклування про військову 
частину: «Ми всього лиш місяць тому звернулися з про-
ханням допомогти. І вже сьогодні маємо холодильні уста-
новки. Їх незабаром передамо на схід».

До слова, у штаті полку – понад 400 військовослуж-
бовців.

– Не можна забувати про те, що в Україні тривають 
воєнні дії, гинуть наші найкращі і найсвідоміші патріоти. 
Ми, укропівці, не можемо стояти осторонь і намагаємося 
за фінансового сприяння Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» підтримувати військових, які ціною власного життя 
стоять на сторожі цілісності нашої держави. Чуємо про 
потреби бійців, допомагаємо усім, чим можемо, і залуча-
ємо до цієї підтримки якомога більше волинян, – сказав 
Назарій Недбайло.

– Володимирчани не можуть бути байдужими до по-
треб військових, бо у місті дислокується військова час-
тина. Поруч люди в камуфляжному вбранні, які чекають 
чергової поїздки у зону бойових дій. Депутати міської 
ради від УКРОПу долучаються до формування вантажів у 
зону ООС відповідно до потреб бійців, з якими підтриму-
ють контакти. Благо, допомогає в цьому Фонд Ігоря Пали-
ці «Тільки разом», – зазначив голова фракції «УКРОПу» у 
Володимир-Волинській міській раді Сергій Радкевич.

Світлана ЧУНЬ,
Володимир-Волинський

У неділю, 22 липня, жителі Старої 
Вижівки відзначили одразу три 
пам’ятні для історії селища дати: 
510-ту річницю першої писемної 
згадки, День селища і 74-ту 
річницю визволення району від 
гітлерівських загарбників. 

Привітати жителів селища та вру-
чити пам’ятні подарунки від Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» прибув 
депутат Волинської обласної ради від 
УКРОПу Михайло Імберовський.

Урочистості у Вижівці розпо-
чалися із мітингу-реквієму з нагоди 
річниці визволення селища від на-
цистів. Віддали шану старовижівці і 
полеглим на війні сучасним героям.

Після спільної молитви на місь-
кій площі із символічною назвою 
Миру розпочалося святкування: зі 
спортивними змаганнями, іграми, 
конкурсами, святковою лотереєю. 
Жителів селища розважали народні 
аматорські колективи та учасники 
художньої самодіяльності. Для дітей 
у центрі селища встановили атракці-
они та батути. 

На святі старовижівцям зичили 
миру, добробуту та єдності сільські 
голови, депутати різних рівнів, ду-
ховенство, представники освіти та 
культури району. З вітальним словом 
звернувся і депутат Волиньради Ми-
хайло Імберовський. 

– День селища – це час для під-
биття підсумків і побудови планів 
на майбутнє. Нині ваша громада 
стоїть на порозі змін, і лише від вас 
залежить, яким буде життя у селищі 
завтра. Вірю, що вам вдасться склас-

зації, визначатися з ігровими спорудами, що 
нині встановлені на майданчику. 

– Діти – наш найдорожчий скарб. Роз-
вивати і заохочувати їх – наш святий 
обов’язок. Лише тоді буде у нас гідна зміна, 
коли діти будуть рости здоровими і щас-
ливими на благо нашої країни, – зазначила 
голова ініціативної групи, депутат сільської 
ради, член партії УКРОП Валентина Гоголь. 
– Завдяки Фонду «Тільки разом» ми має-
мо майданчик для активного дозвілля ді-
тей двох сіл – Колодеже і Наталин. 4 квітня 
ми звернулися з планом проекту «Подаруй 
дитині казку» до представництва Фонду у 
Горохові, згодом ознайомили жителів села 
з планом дій, а уже 25 травня на відведеній 
ділянці біля храму розпочалися роботи зі 
встановлення майданчика.

Левова частка коштів надійшла із Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом», посильну 
суму залучили із сільської ради, решту зі-
брали жителі сіл. Таке співфінансування до-

поможе колодеженцям берегти ігрову зону 
та далі облаштовувати територію. До слова, 
сільські жителі уже спорудили власними 
силами місток до майданчика, аби до нього 
можна було зручно дістатися.

Зі сцени маленькі колодеженці ствер-
джували: «Кращого місця для відпочинку у 
селі не знайти! Далі творіть чудеса!». 

Мама чотирьох діток Лілія Форманюк 
подякувала усім, хто долучився до створен-
ня ігрової зони у селі.

– Кожна людина приходить у цей світ, 
щоби залишити про себе згадку. Приємно, 
що є люди, які повсякденною самовідданою 
працею роблять наше життя кращим, – за-
значила пані Лілія. – Від усіх батьків вдячна 
за чудовий подарунок для дітей. З’явилося 
місце, де вони будуть фізично та духовно 
розвиватися, вчитися спілкуватися і ділитися 
між собою враженнями. Це дуже важливо!

На святі побували мар’янівські друзі 
колодеженців, які минулого року відкрили 

разом із Фондом Ігоря Палиці дитмайдан-
чик. Вони зрозуміли, що разом можна ро-
бити багато корисних для громади речей і 
тепер будують плани щодо нових спільних 
проектів.

– Таким ініціативним громадам, які 
працюють на розбудову свого села, хочеть-
ся допомагати, – зазначив радник голови 
обласної ради, керівник фракції «УКРОП» 
в облраді Вячеслав Рубльов. – Позиція Іго-
ря Палиці: якщо сьогодні будемо вкладати 
в дітей, то завтра вони будуть розвивати і 
прославляти нашу державу. Тому із Фондом 
«Тільки разом» та депутатами-укропівцями 
прагнемо в кожному селі робити добрі спра-
ви, аби люди повірили у себе, у свою грома-
ду. Ми готові долучатися до інших проектів, 
що приноситимуть користь людям. Тільки 
разом ми збудуємо кращу Волинь і успішну 
Україну.

Світлана ЧУНЬ,
Горохівський район

Урочиста мить – перерізання символічної стрічки Діти щиро радіють новому місцю для відпочинку

ти іспит, який чекає на вашу громаду 
восени цього року, а саме – утворити 
потужну об’єднану територіальну гро-
маду. Бажаю, щоб цей непростий, але 
важливий крок приніс селищу успіх та 
процвітання, – зазначив Михайло Ім-
беровський. 

Крім цього, депутат вручив дирек-
тору навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
– гімназія» Марії Резь та завідувачці 
дошкільного навчального закладу «Со-
нечко» Ларисі Мазурчук мультифунк-
ціональні пристрої від Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». 

Очільниці навчальних закладів за-
значили, що результатами співпраці із 
Фондом Ігоря Палиці надзвичайно за-
доволені, а тому уже будують плани на 
майбутнє. 

– Наш дошкільний навчальний за-

клад уже не перший рік співпрацює 
з Фондом Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом», – розповіла Лариса Мазурчук. 
– Надзвичайно важливо відчувати 
таку підтримку, адже хочеться ство-
рити для діток гідні умови, покращи-
ти матеріально-технічну базу закладу. 
Нині це найактуальніше і водночас 
найскладніше питання і для педагогів, і 
для батьків. Співпраця з Фондом Ігоря 
Палиці «Тільки разом» відкриває перед 
нами нові перспективи, а тому ми споді-
ваємося, що вона матиме продовження.

Ще одним подарунком на святі се-
лища став виступ народного артиста 
України Василя Чепелюка. Святкуван-
ня завершилося святковою дискоте-
кою та виступом відомого виконавця 
Романа Скорпіона. 

Катерина ОСТАПЕНКО,
Старовижівський район

Два навчальні заклади селища отримали 
подарунки від Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом»
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Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

ЦНАП ТА «ЛУЦЬКІ РИНКИ» – 
НАЙПЕРСПЕКТИВНІШІ ШЛЯХИ 
НАПОВНЕННЯ БЮДЖЕТУ

РІВНЕНЧАНИ 
ОРИГІНАЛЬНО 
ЗІЗНАЛИСЯ У ЛЮБОВІ 
ДО РІДНОГО СЕЛИЩА

НАЗУСТРІЧ ЛЮДЯМ

ПЕНСІОНЕРИ ОБДІЛЕНІ УВАГОЮ ДЕРЖАВИ

ВОЛИНЬ СПОРТИВНА

БЮДЖЕТ 

СВЯТО СЕЛА

У РОКИНЯХ ВІДКРИЛИ ЗАЛ 
ВАЖКОЇ АТЛЕТИКИ

У селищі Рокині Княгининівської 
ОТГ відкрили оновлений 

спортивний зал для занять 
важкою атлетикою. На відкриття 
прибули депутат Волинської 
обласної ради від УКРОПу Вячеслав 
Рубльов та директор Волинської 
обласної школи вищої спортивної 
майстерності Андрій Авраменко.

Місцеві жителі розповіли, що рані-
ше у Рокинях спортивний зал був, але 
в незадовільному стані. Попри це, се-
лище славиться своїми важкоатлетами, 
серед яких заслужені майстри спорту 
України, учасники Олімпійських ігор 
у Пекіні, майстри спорту України між-
народного класу, багаторазові чемпіони 
України, призери чемпіонату Європи з 
важкої атлетики Надія Миронюк, Юрій 
Лавренюк та Юрій Бойко.

– У селищі дуже багато молоді, у 

якої величезний потенціал та бажання 
займатися важкою атлетикою, – розпо-
вів Андрій Авраменко. – Проблема по-
лягала у відсутності належних умов для 
проведення навчально-тренувальних 
процесів та обладнання. З ідеєю облаш-
тування спортивного залу у Рокинях ми 
звернулися до голови Княгининівської 
ОТГ Олени Твердохліб. Нашу ідею під-
тримали і спільно вдалося облаштувати 
зал. 

Зараз у залі вже відбуваються трену-
вання. Нині там займається близько 30 
людей.

– На сесії Княгининівської ОТГ де-
путати підтримали рішення виділити 
199 тисяч гривень на облаштування 
роздягалень. Крім того, ще 199 тисяч 
гривень Княгининок виділить на об-
лаштування коридору і тренерської, – 
розповіла голова Княгининівської ОТГ 
Олена Твердохліб.

Не залишилася осторонь і Волин-

ська обласна рада. З бюджету області 
депутати виділили кошти на придбання 
необхідного інвентарю. 

– Волинська обласна рада підтри-
мує федерації боксу, веслування, легкої 
атлетики, адже спорт – це інвестиція у 
щасливе майбутнє нашої країни, яке 
можливе лише зі здоровою та міцною 
молоддю, – зазначив Вячеслав Рубльов. 
– Знаю, що заняття спортом можуть 
докорінно змінити життя, подарувати 
людині сили та бажання працювати й 
розвиватися. Ці слова уже давно стали 
аксіомою і для голови Волинської облас-
ної ради Ігоря Палиці. Саме тому Фонд 
«Тільки разом» приділяє таку велику 
увагу популяризації спорту.

До слова, подібні заклади функціо-
нують у Луцьку, Камені-Каширському, 
Колках, Іваничах, Люблинці, Ковелі, 
Жидичині, Старій Вижівці.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Луцький район

Про підсумки першого півріччя 2018 
року та шляхи наповнення міського 
бюджету у програмі «Відкрита влада. 
Місто» на телеканалі «Аверс» розповів 
перший заступник луцького міського 
голови Григорій Недопад.

Загальний обсяг бюджету Волин-
ської області у 2018 році становить 
2,5 млрд грн. І якщо минулоріч область 
заробила 4 млн грн, то вже цьогоріч 
надходжень очікується удвічі більше.

Серед основних шляхів наповне-
ння бюджету Григорій Недопад виділив 
кілька найбільш перспективних. Зо-
крема, незабаром у 33-му мікрорайоні 
у приміщенні РАЦСу розпочне роботу 
ЦНАП. Таким чином вдасться виріши-
ти одразу кілька проблем міста. 

За словами Григорія Недопада, 
ЦНАП стане доступнішим, адже місь-
ка влада закупила ще три станції для 
обслуговування лучан. Ще однією оче-
видною перевагою є й те, що центр ад-
мінпослуг відтепер знаходитиметься 
у приміщенні колишнього РАЦСу, що 
значно зручніше та географічно логіч-
ніше. Крім цього, ЦНАП надаватиме 
три сотні різних послуг, що суттєво на-
повнить бюджет міста. 

Ще один шлях наповнення бюдже-
ту – комунальне підприємство «Луцькі 
ринки». Нагадаємо, з метою покращен-
ня загальних умов роботи підприємців 
та обмеження тиску облспоживспілки 
на працівників ринків Луцька міська 
рада ухвалила рішення утворити кому-
нальне підприємство «Луцькі ринки». 

– Аби передати ринки повністю у ко-

Григорій Недопад: «Новий 
ЦНАП надаватиме три 
сотні різних послуг»

З нагоди 576-ї річниці першої писемної згадки про 
село у Рівненській ОТГ Любомльського району 
встановили знак «Я люблю Рівне». Ідею жителів 
селища вдалося втілити за сприяння Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». 

На урочистості прибув керівник районної орга-
нізації УКРОПу Микола Оніщук. Святкові заходи 
супроводжувалися концертом місцевих аматорів сце-
ни та виступом акторок Волинського театру ляльок 
Лариси Гарлінської і Світлани Стасюк (дует «Галька і 
Манька»). Найменші рівненчани розважалися з ані-
маторами. Діяла святкова лотерея та дискотека.

Керівник районної організації УКРОПу Микола 
Оніщук 15 липня зумів привітати із святом села не 
лише рівненчан, а й жителів сіл Руда та Вижгів. Депу-
тат вручив пам’ятні подарунки від Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» переможцям у різних номінаціях: най-
старші і наймолодші мешканці, багатодітні родини, 
ветерани праці, активісти, найстарші подружні пари, 
майстер на всі руки тощо. 

– Завжди приємно брати участь у таких заходах, 
де збираються майже всі жителі села, – зазначив ке-
рівник районного осередку УКРОПу Микола Оні-
щук. –  Під час таких урочистостей люди діляться 
своїми здобутками і планами. А наше завдання – 
максимально сприяти їм у розвитку.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Любомльський район

Депутати Волинської 
обласної Олександр Зінчук 
та Луцької міської рад 
Юрій Безпятко зустрілися 
із жителям 40-го кварталу 
Луцька. Такі зустрічі з 
обранцями громади уже 
стали традиційними.

Юрій Безпятко перекона-
ний, що лише за умови по-
стійної комунікації із меш-
канцями свого округу можна 
досягнути результатів, зміни-
ти життя людей на краще.

– Ми часто зустрічаємо-
ся із жителями району, об-
говорюємо важливі питан-
ня, спільно шукаємо шляхи 
розв’язання проблем квар-
талу. За останні кілька років 
вдалося реалізувати чимало 
задумів та ідей завдяки ініці-
ативності громади. Зокрема, 
відремонтувати частину при-
будинкових територій, вста-
новити дитячі та спортивні 
майданчики, розчистити 
парк на розі вулиць Конякіна 
і Гордіюк, який тепер пере-
творився на улюблене місце 
відпочинку жителів мікро-
району. Звісно, усе це, здава-
лося б, дрібні справи, робо-
ти ще дуже багато. Але для 
людей, які тут мешкають, це 
важливо. Значить – працюю 
недарма, – зазначає укропі-
вець Юрій Безпятко.

Задоволені співпрацею з 
депутатом і місцеві жителі, 
адже один із найзанедбані-
ших кварталів міста нарешті 

Ідею селян допоміг втілити Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом»

почав змінюватися.
– Люди знають, що коли 

виникає якесь питання, мож-
на звернутися до депутатів 
округу. Вони нам не чужі, а 
наші проблеми їм небайду-
жі, – каже місцева жителька 
Валентина Дячук. – Юрій Без-
пятко завжди відгукується 
на прохання про допомогу. 
От нещодавно ми попросили 
привезти землі, і вже невдовзі 
отримали дві машини чорно-
зему. Людям важливо знати, 
що тебе почують і допомо-
жуть.

Метою останньої зустрічі 
із депутатами стало виділення 
одноразової матеріальної до-
помоги людям, які потрапили 
у скрутні життєві обставини.

– Надзвичайно сумно, 
що люди в нашій країні, за-
вершивши свій професій-

ний шлях, перетворюються 
на жебраків, адже мізерного 
пенсійного забезпечення не 
вистачає навіть на найнеоб-
хідніше. Натомість вартість 
комунальних послуг, продук-
тів, ліків безупинно зростає. 
Ось і виходить, що соціально 
незахищені верстви населен-
ня не можуть придбати навіть 
ліків. Саме тому я вирішив 
виділити із депутатського 
фонду кошти на надання од-
норазової матеріальної допо-
моги людям, що потрапили у 
скрутні життєві ситуації. Те, 
що сьогодні ми зібрали понад 
два десятки заяв про допомо-
гу, свідчить про порушення 
соціальних стандартів та зу-
божіння населення, – конста-
тував Олександр Зінчук.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Луцьк

Укропівці завжди відгукуються 
на прохання про допомогу

мунальну власність, має відбутися певна 
процедура. Зокрема, необхідно укласти 
схеми планування та розташування тор-
гових місць, відводи земельних ділянок, 
погодити з різними службами. Згідно з 
укладеними договорами, на першій зе-
мельній ділянці ринку «Центральний» 
працюватиме 250 підприємців, – зазна-
чив Григорій Недопад.

Нагадаємо, «Завокзальний» і «Цен-
тральний» ринки міста раніше перебу-
вали в оренді у Волинської облспожив-
спілки. Ця структура у радянські часи 
об’єднувала підприємців, які спільно 
могли вирішити важливі питання. Од-
нак з плином часу її діяльність звелася 
до посередництва між Луцькою міською 
радою та підприємцями, що торгують 
на ринку.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Луцьк

Тепер важкоатлети мають місце для занять
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УКРОПУКРОП

Facebook: Ірина Констанкевич – 
офіційна сторінка; 

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

За даними митниці, станом 
на 1 травня 2018 року в Україні 
перебувало понад 315 тисяч 
авто, зареєстрованих в інших 
державах і ввезених в Україну в 
режимі транзиту або тимчасового 
ввезення. З них 125 тисяч – із 
порушенням терміну перебування.

УКРОП ПРОПОНУЄ РОЗМИТНЮВАТИ ЄВРОБЛЯХИ ЗА €500 НА ЗАХИСТІ ПРАВ 

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: «ЗУСТРІЧІ З ЛЮДЬМИ 
СПОНУКАЮТЬ ДО ПОДАЛЬШОЇ РОБОТИ»

ДЕНЬ З ДЕПУТАТОМ

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»: 

Днями народний депутат 
Ірина Констанкевич із 

робочим візитом побувала на 
Маневиччині.

У селі Комарове нардеп від-
відала дитячий садок, де спільно з 
сільською радою, ТОВ «Баффало» 
та Фондом Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» реалізовано проект, в резуль-
таті якого для дошкільного навчаль-
ного закладу придбали ігровий 
майданчик. Поважну гостю зустрі-
ли Комарівський сільський голова 
Сергій Ліщук, персонал закладу, ви-
хованці та їхні батьки із короваєм, 
після чого відбулося живе спілку-
вання нардепа з громадою.

«Я рада, що ми зібралися із 
гарного приводу, нас об’єднала 
турбота про сільських дітей. Адже 
якщо порівняти село з містом, то 
у сільських діток менше розваг, 
тому добре, що у комарівських ді-
тей вже є цей майданчик. І чудово, 
що це – результат спільної справи. 
Тож перший крок зроблено, будемо 
співпрацювати далі й крок за кро-
ком залагоджувати наболілі проб-
леми. Так потрібно діяти і в межах 
держави – спільно розв’язувати бо-
лючі питання», – зазначила Ірина 
Констанкевич.

Від імені батьків висловив 
вдячність Ірині Констанкевич міс-
цевий житель Олександр Ліщук. На 
що нардеп зауважила, що сьогодні, 
коли в Україні не найкраща демо-
графічна ситуація, українське село 
потребує неабиякої підтримки. 
Це і осучаснення пенсій сільських 
жителів, які мали великі стажі, але 
низьку заробітну плату, і вирішен-
ня проблеми відсутності роботи, а 
також правовий захист українських 
селян в разі зняття мораторію на 
продаж землі тощо.

Після огляду приміщення дит-
садка відбулася зустріч із жителями 
Комарового у будинку культури. 
Ірина Констанкевич зазначила, що 
за дворічну депутатську діяльність 
на 23-й округ було залучено понад 
46 млн грн із державного бюджету 
по тих заявках, що формувалися у 
населених пунктах. Безпосередньо 
Маневиччина на розвиток своїх 

Народні депутати від УКРОПу внесли 
на розгляд парламентського комітету 
з питань податкової і митної політики 
низку правок до законопроектів щодо 
нових правил розмитнення автомобілів. 

Йдеться про так звані закони Ніни Южані-
ної №8487 «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо оподаткування акциз-
ним податком легкових транспортних засобів» і 
№8488 «Про внесення змін до Митного кодексу 
України та деяких законодавчих актів України 
щодо ввезення транспортних засобів на митну 
територію України». Верховна Рада ухвалила 
документи в першому читанні 13 липня.

Пакет пропозицій напрацювали представ-
ники УКРОПу Тарас Батенко, Ірина Констан-
кевич, Олександр Дубінін, Валентин Дідич, 
Олександр Шевченко та Віктор Шевченко у 

співпраці з активістами ГО «Асоціація Авто-
власників Хмельниччини», ГО «Дорожній 
Контроль Європа», ГО «Прозорий кордон», 
ГО «Українці Мають Право».

Укропівці пропонують повністю заборо-
нити ввезення будь-яких транспортних засо-
бів з країни-агресора та окупованих територій: 
«Зараз в Україні діє заборона на імпорт таких 
автомобілів. Однак чинна редакція законо-
проекту №8487 знову відкриває український 

ринок для російських автоімпортерів. Цього 
не можна допустити».

Представники УКРОПу вимагають ска-
сувати вимоги щодо екологічних стандартів 
Євро-5 при імпорті автівок. Таким чином, 
митне оформлення транспортних засобів має 
здійснюватися за умови їхньої відповідності 
екологічним нормам не нижче рівня Євро-2.

Ще одна правка передбачає повне скасу-
вання акцизного податку при ввезенні авто-

мобілів. Крім того, пропонується зменшити 
мито при ввезенні авто, встановивши його в 
розмірі €500.

В УКРОПі зазначили, що в більшості розви-
нених країн автомобілі не входять до переліку 
підакцизних товарів. В Україні таке обмеження 
на імпорт якісних вживаних автівок роками 
лобіювали корпорації «Богдан» і «УкрАВТО», а 
також група компаній «АвтоИнвестСтрой». За 
рахунок здобутих преференцій надприбутки 
отримали автоімпортери, які складали тран-
спортні засоби в Україні переважно з росій-
ських і китайських автокомплектів.

Водночас в УКРОПі запропонували тим-
часово скасувати податок на додану вартість 
при розмитненні автівок. Звільнення від ПДВ 
має діяти до 31 грудня 2019 року й застосову-
ватися лише до транспортних засобів віком не 
більше десяти років.

«Звільнення від ПДВ має поширюватися 
й на автомобілі з іноземною реєстрацією, які 
вже перебувають на митній території Украї-
ни», – зазначили в УКРОПі.

Борис ХВИЦЬ, 
Київ

територій отримала більше 12 млн. 
Народний депутат зазначила, що 
зареєструвала (як автор та у співав-
торстві) близько 80 законопроектів, 
що стосувалися здебільшого пи-
тань соціальної сфери: освіти, ме-
дицини, пенсійного законодавства, 
харчування дітей-чорнобильців. До 
слова, вона не завжди голосує за, 
оскільки не всі законопроекти, які 
виносяться на розгляд Верховної 
Ради, вважає корисними для людей. 
Зокрема, Ірина Мирославівна утри-
малася під час голосування за ме-
дичну реформу. На її думку, вона не 
враховує інтереси сільського насе-
лення, а лише жителів великих міст. 
Не підтримала і пенсійну реформу, 
тому що сільські жителі не отрима-
ють суттєвого підвищення пенсій.

Звертаючись до присутніх, Іри-
на Констанкевич зазначила, що від-
відує населені пункти округу, аби 
у спілкуванні із простими людьми 
мати можливість розуміти, що від-
бувається в країні. Тому знає усі 
проблеми, а з окремих організо-
вує брифінги у Верховній Раді, аби 
достукатися на найвищих щаблів 
влади. А більшість озвучених на зу-
стрічах проблемних питань стають 
предметом подальшої роботи.

Під час зустрічі комарівці під-
німали питання ремонту сільської 
дороги. Пенсіонер Федір Зубаль ці-
кавився, як законодавчо дати мож-

ливість лісівникам долучатися до 
ремонту місцевих доріг, адже саме 
вони інтенсивно експлуатують їх, 
здійснюючи господарську діяль-
ність. Його доповнив сільський 
голова, який пояснив, що згідно із 
постановою Кабміну, у сільський 
бюджет лісівники відраховують 
кош ти лише за санітарні рубки, за 
суцільні ж рубки нічого не надхо-
дить. Якщо змінити цей порядок, 
то були б кошти на ремонт місцевих 
доріг, адже кілометр асфальтованої 
дороги вартує 4 млн грн.

Місцевий житель Іван Город 
зазначив, що сьогодні сільське на-
селення дуже ображене в плані ме-
дичної та пенсійної реформ. Він ро-
зуміє, що цей досвід запозичується 
у провідних європейських країн, 
але сумнівається, чи підходить він 
Україні. Чоловік також попросив 
Ірину Констанкевич допомогти у 
придбанні твердопаливного котла 
для місцевого храму. 

Жителька села Новосілки озву-
чила наявні проблеми доріг, якісні-
шого довезення дітей до школи, що 
в селі Старий Чорторийськ, ремон-
ту сільського клубу, огорожі ФАПу.

Сільський голова прохав народ-
ного депутата допомогти із освітлен-
ням села Комарове (мають виготов-
лений проект на 195 тис. грн), депутат 
натомість пообіцяла включити його у 
заявку в осінній транш по соцеконо-

му. Всі менші проекти можливо реа-
лізовувати громаді спільно з Фондом 
Ігоря Палиці «Тільки разом» на умо-
вах  співфінансування.

Нардеп вручила невеликі по-
дарунки: для ФАПу Комарового – 
дитячу цифрову вагу, інгалятор та 
медичну сумку-укладку, для ФАПу 
Новосілок – інгалятор, інструмен-
тальний столик і сумку-укладку, для 
двох бібліотек – художню літературу.

Дорогою на наступну зустріч 
Ірина Констанкевич завітала у село 
Гута-Лісівська. Тут вона зустрілася 
із неповнолітніми Русланою та На-
заром Кортелісцями, які нещодавно 
втратили матір. Нардеп поспілкува-
лася із бабусею та дітьми, вручила 
їм рюкзаки з усім необхідним для 
занять у школі та скерувала своїх 
помічників слідкувати за долею на-
півсиріт й усіляко допомагати їм у 
складних життєвих ситуаціях.

Цього ж дня Ірина Констан-
кевич уперше побувала в Куклах. 
Куклинський сільський голова На-
талія Бортнік коротко розповіла 
гості про сільську раду, про здобут-
ки та проблеми громади, після чого 
нардеп мала можливість поспіл-
куватися із місцевими жителями у 
чудовому актовому залі місцевого 
будинку культури.

Присутніх цікавили питання 
пенсійної реформи, в тому числі 
запровадження накопичувальної 

системи пенсійного страхування. 
Порушувалися питання корупції, 
запровадження страхової медици-
ни, зменшення кількості народних 
депутатів, контролю відвідування 
ними сесійних засідань, заробітної 
плати народних обранців. Серед 
незвичних запитань – чи голосу-
вала Ірина Мирославівна за арешт 
депутата Надії Савченко, на що 
отримали позитивний результат. 
Цікавилися й думкою депутата про 
Олега Ляшка. 

Фельдшер місцевого ФАПу про-
хала депутата про допомогу у пере-
критті даху медустанови, а сільський 
голова – про спорудження котельні 
для обігріву низки сільських ін-
фраструктурних об’єктів. Ірина 
Констанкевич пообіцяла вивчити ці 
питання, однак зазначила, що в будь-
якому разі необхідно мати проектно-
кошторисну документацію, аби залу-
чати на ці об’єкти державні кошти.

У селі Череваха, де також відбу-
лася зустріч депутата із громадою, 
окрім схожих проблемних питань, 
жителі цікавилися питаннями де-
централізації. Із проблемних питань 
села – електрифікація нового моло-
діжного житлового масиву. Народ-
ний депутат поінформувала при-
сутніх, що невдовзі будуть виділені 
кошти у сумі 220 тис. грн на встанов-
лення у селі вуличного освітлення.

Сергій ВОРОНОВ

Народний депутат Ірина Констанкевич 
та завідувач ФАПу села Комарове Галина Ліщук На зустрічі з громадою у селі Комарове
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СУБОТА 4 серпня

П’ЯТНИЦЯ 3 серпня
06.30 Д/ц «Орегонський 

путівник»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 

15.00, 21.00 Новини
07.05 Д/ц «Неповторна 

природа»
08.10, 15.25 Д/ц «Смаки 

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

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

українською
13.55 Схеми
14.20, 15.10, 23.45 Погода
14.30 :Радіо. День
16.50, 04.30 Фольк-music
18.00 Інформаційна година
18.50 VoxCheck
19.00 Букоголіки
19.25 Д/с «1000 днів для 

планети»
20.10 Д/с «Жива природа»
20.30 Перша шпальта
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.40 Сильна доля
22.40 «Шлях додому»
23.15 «Українська 

рапсодія»
23.50, 04.05 Як дивитися 

кіно
01.10 Д/ц «Пліч-о-пліч»
01.35 Роздягалка

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі

04.00 Абзац

05.59, 07.09 Kids Time

06.00 М/с «Хай живе 

король Джуліан»

07.10, 19.00 Хто зверху? 

12+

17.10 Х/ф «Круті стволи»

21.00 Х/ф «Хто я?»

23.20 Зоряні яйця 12+

01.10 Т/с «Клініка»

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 Т/с «Тато Ден»
08.05 Х/ф «Мама 

мимоволі»
10.45 Х/ф «Закоханi 

жiнки»
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.05 Т/с «Медики»
20.00 Х/ф «Операція 

«И» та інші пригоди 
Шурика»

22.45 Х/ф «Мама 
напрокат»

01.40 Слідство ведуть 
екстрасенси 16+

СТБ
07.40 «TiBi Абетка»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 Т/с «Дикий ангел»
09.10 «Навколо М»
12.00, 20.00 «Орел і 

Решка. Ювілейний 
сезон»

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»

22.00 «Бєдняков+1»
22.50 «Вірю не Вірю»
00.50 «Вечірній квартал»
02.35 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.10 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 02.15 
Сьогодні

09.30, 04.40 Зірковий шлях
10.50 Т/с «Коли на південь 

полетять журавлі»
14.30, 15.25 Т/с «Все 

повернеться»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Громадянин 

Ніхто»
23.20 Слідами
00.00 Т/с «CSI: 

Кіберпростір»
01.45 Телемагазин
03.00 Реальна містика

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса
07.35, 14.00 Правда життя
08.35, 16.50 Левиний рик
09.30 Дикі острови
10.30 Там, де нас нема
11.30 Україна: забута 

історія
12.15 Містична Україна
13.10 Прокляття Че Гевари
15.00, 23.40 Смертельний 

двобій
15.55, 21.50 Полювання на 

рибу-монстра
17.50 Під іншим кутом
18.40 Їжа богів
19.40 Битва цивілізацій
20.40, 00.30 Речовий доказ
22.45 Цікаво.com
01.30 Теорія змови

МЕГА

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 19.30 

«ТСН»

09.30 «Чотири весілля»

11.00 «Одруження 

наосліп»

12.55, 14.25, 15.55 «Міняю 

жінку»

17.00 Т/с «Моє чуже 

життя»

20.15, 23.05 «Ліга сміху»

01.55 «Ігри приколів»

04.40 Т/с «Хазяйка»

06.15, 22.30 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00 «Готуємо разом»
08.00 «Орел і решка»
09.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
10.00 «Навколо М»
11.00 Т/с «Що робить твоя 

дружина?»
13.00 Х/ф «Справи 

серцева»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
20.00, 05.20 «Подробиці»
20.40 «Найкращі 

українські хіти «Ірина 
Білик та гурт «ТІК»

00.20 Х/ф «Всього один 
поворот»

04.05 Д/п «Мерилін 
Монро. Неприкаяна»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Інсайдер
11.10 Стоп-5
12.10, 13.20 Х/ф 

«Подорож до центру 
Землі»

14.50, 16.20 Х/ф 
«Подорож до центру 
Землі»

17.15, 21.30 Скетч-шоу 
«На трьох» 16+

17.30 Т/с «Шулер»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
01.15 Т/с «Таємниці та 

брехня»
03.15 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
04.55 Скарб нації

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.15 М/ф «Ріо 2»
11.00 Серіал «Усі жінки – 

відьми»
12.00 Битва салонів
13.00 Серіал «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
21.00 М/ф «Льодовиковий 

період»
22.30 Х/ф «Диявол 

носить Прада»
00.30 Серіал «Якось у казці»
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 (100 років 

літератури)
16.08 Д/с «Неповторна 

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
17.10 «Схеми. Корупція в 

деталях»
17.36 «Розсекречена 

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

природа»
20.12 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 КультУра!

06.30, 01.30 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 «Друзі янголів»

10.15 Т/c «Справа Дойла»

11.00 Знай більше!

12.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»

АВЕРС 13.00 Глобал 3000

13.30 Запитай у депутата

15.00, 18.30 Як це було

15.15 Життя в цифрі

15.30 Уроки тітоньки Сови

15.35 М/с «Друзі янголів»

16.15 Європа в концертах

17.00 Бандерштат -2018

19.00 Бандерштат -2018

22.00 Бандерштат -2018

00.30 Бандерштат -2018

02.00 На Часі 21.00. 

Повтор

03.00 Т/ф «Слід кривавий 

стелиться»

04.00 Дзеркало історії

05.30 ФІЗ КУЛЬТ УРА!

08.00, 03.00 «Облом.UA.»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАІ»
10.55 «Загублений світ»
13.00 Х/ф «Ділянка 

лейтенанта Качури. 
Фільм 4. Чорна 
павутина»

2+2 18.50 3 тур ЧУ з футболу 
«Динамо»- «Шахтар»

21.00 «ПРОФУТБОЛ»
23.00 «Змішані 

єдиноборства. UFC. Fight 
Night «Битва гігантів: 
Стіпе Міочич – Марк 
Хант»

01.20 «Нове Шалене відео 
по-українськи»

НТН

05.05, 04.00 «Правда 
життя. Професії»

06.45 Х/ф «Випадок із 
слідчої практики»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.05 Х/ф «Нічна 

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

02.25 «Свідок»
12.50, 03.30 «Речовий 

доказ»
14.45, 16.50 «Страх у 

твоєму домі»
17.40, 19.30 «Легенди 

карного розшуку»
20.45, 00.45 Т/с 

«Перетинаючи межу»
22.45, 23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»
02.55 «Випадковий 

свідок»

06.00 Хто в домі хазяїн?
06.30, 22.25 Д/ц 

«Спільноти тварин»
06.50, 09.30, 23.20, 02.00 

Погода
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 

23.30, 01.10 Новини
07.10, 13.40, 00.45 Д/ц 

«Гордість світу»
07.30 Д/с «Дешевий 

відпочинок»
08.05 Енеїда
09.05 Д/ц «Смачні історії»
09.35 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.05 Сильна доля
11.00 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»
11.55 Х/ф «Дивна 

подорож Мері 
Брайант»

14.05 Телепродаж
14.25 Д/ц «Фестивалі 

планети»
15.20 Д/ц «Зустріч Лувру 

та Забороненого міста»
16.15 Д/ц «Неповторна 

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

міста світу»
21.25 Арсена Мірзояна
23.50 Д/ц «Незвідані 

шляхи»
01.30 «Шлях додому»
02.05 Д/ц «Смаки 

Культур»
03.25 Інтермаріум
04.25 Війна і мир

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Служба розшуку 
дітей

03.05, 02.40 Зона ночі
05.59, 07.29 Kids Time
06.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»
07.30 Дешево та сердито
08.50 Хто зверху? 12+
19.00 Х/ф 

«Однокласники»
21.00 Х/ф 

«Однокласники 2»
23.00 Х/ф «Крутий 

хлопець»
00.50 Х/ф «Кур’єр»

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 ВусоЛапоХвіст

07.50 Караоке на Майдані

08.50 Все буде смачно!

10.45 Х/ф «Мама 

мимоволі»

13.10 Т/с «Медики»

17.00 Х/ф «Операція 

«И» та інші пригоди 

Шурика»

19.00 Х/ф «Одружити 

неможна помилувати»

23.05 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

СТБ
07.40 «TiBi Абетка»

07.50 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 «Орел і Решка. 

Шопінг»

11.10 «Ух ти show»

11.40 «Ух ти show 2»

12.10 М/ф «Відважна 

Ліфі»

14.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»

00.00 Х/ф «Дітородні»

01.45 «Бєдняков+1»

02.25 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 02.20 

Сьогодні

07.15, 15.20 Т/с 

«Громадянин Ніхто»

18.10, 19.40 Т/с 

«Наречений для 

дурепи»

22.50 Х/ф «Погана 

сусідка»

00.50, 03.00 Реальна 

містика

01.50 Телемагазин

05.30 Зірковий шлях

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.50 Скарб.UA
08.50, 18.30 Історія 

криміналістики
11.20 Смертельний двобій
13.10, 21.00 Америка в 

кольорі
15.00 Дикі острови
17.00, 23.50 Незвичайні 

культури
00.20 Містична Україна
01.10 Дракула та інші
02.00 Місця сили
04.50 Запрограмовані долі
05.40 Бандитська Одеса

МЕГА

06.00, 19.30 «ТСН»

06.40 «Гроші »

08.00 «Сніданок. 

Вихідний»

10.05 «Життя без обману»

11.20, 23.10 «Світське 

життя. Дайджест»

12.00 Х/ф «Папараці»

16.10, 21.15 «Вечірній 

квартал»

18.30, 04.50 «Розсміши 

коміка»

20.15 «Українські сенсації»

00.10 «Ліга сміху»

05.35 Мультфільм

1+1

06.25 «Україна вражає»
07.00 «Чекай на мене. 

Україна»
08.40 Х/ф «Страх висоти»
10.20 Х/ф «Білоруський 

вокзал»
12.30 Х/ф «Приходьте 

завтра»
14.30 Х/ф «Бережись 

автомобіля»
16.15, 20.30 Т/с «Що 

робить твоя дружина?»
20.00, 05.30 «Подробиці»
23.10 Х/ф «Продається 

кішка»
01.15 Х/ф «Страх висоти»
02.55 Д/п «Анатолій 

Папанов. Від комедії до 
трагедії»

03.45 Подробиці
04.15 Д/п «Жертви краси»
05.00 «Top Shop»

ІНТЕР

05.10, 12.45 Факти
05.30 Стоп-5
07.30 Я зняв!
09.25 Дизель-шоу 12+
10.45 Особливості 

національної роботи
11.45 Вижити разом з 

Голтісом
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
17.00 Х/ф «Інкасатор»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Падіння 

Лондону»
22.00 Х/ф «Падіння 

Олімпу»
00.25 Х/ф «Нікіта»
02.25 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
04.30 Провокатор

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф «Принц Єгипту»
12.45 Х/ф «Принц-

ведмідь»
14.00 Вечірка
17.00 Х/ф «Диявол 

носить Прада»
19.00 Серіал «Село на 

мільйон»
21.00, 22.00 Танька і 

Володька
21.30 Одного разу під 

Полтавою
22.30 Готель Галіція
00.30 Серіал «Якось у 

казці»
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, 02.45 Як це було

10.15 Європа в концертах

11.00 М/с «Друзі янголів»

12.00 Завтра сьогодні

12.30 Відкрита влада. 

МІСТО

АВЕРС 14.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»

16.00 М/с «Друзі янголів»

17.00 Бандерштат -2018

18.45, 21.30, 00.00, 02.30 

Новини «На Часі». 

Спецвипуск

19.00 Бандерштат -2018

21.45 Бандерштат -2018

00.15 Бандерштат -2018

01.30 Глобал 3000

02.00 На Часі 21.00. 

Повтор

03.00 Т/ф «Генеральна 

репетиція»

04.00 Дзеркало історії

05.30 ФІЗ КУЛЬТ УРА!

06.00 Мультфільми
08.00 «102. Поліція»
08.55 «Угон по-нашому»
11.05 «Загублений світ»
17.15 Х/ф «Чужий»
19.30 Х/ф «Чужі»

2+2 22.20 Х/ф «Поза 
законом»

00.20 «Нове Шалене відео 
по-українськи»

02.50 «Облом.UA.»
05.00 «Змішані 

єдиноборства. UFC 
№227»

НТН

05.05 Х/ф «Посейдон» 
поспішає на допомогу»

06.10 Х/ф «Слухати у 
відсіках»

08.40 Х/ф «Дорога в 
пекло»

12.00 «Свідок. Агенти»
12.40, 03.15 «Речовий 

доказ»
15.45 «Склад злочину»
17.10 «Переломні 80-ті»
19.00, 02.30 «Свідок»
19.30 Х/ф «Максим 

Перепелиця»
21.20 Х/ф «22 кулі: 

безсмертний»
23.30 Х/ф «Паяльна 

лампа»
01.05 «Таємниці 

кримінального світу»
03.00 «Випадковий 

свідок»
04.15 «Легенди 

бандитської Одеси»

СКОЇЛА 
САМОГУБСТВО 
АКТИВІСТКА FEMEN

У Парижі 23 липня художниця та 
одна із засновниць міжнародного 

жіночого руху Femen Оксана Шачко 
скоїла самогубство.

Як повідомили в організації, худож-
ниця повісилася у своїй паризькій квар-
тирі. Це була третя спроба суїциду за два 
роки. Французька поліція вивезла її тіло 
на експертизу. Оксана залишила записку 
англійською, звернену до паризької бо-
геми, з якою вона тісно спілкувалася: «Ви 
всі – фейк».

Останнім часом у Оксани Шачко було 
багато виставок. Вона займалася іконо-
писом.

memento mori

uafi lm
.tv

Фільм «Диявол носить Прада»

22:30

ЗА КНИГОЮ СКРЯБІНА 
ЗНІМУТЬ ФІЛЬМ 

Кінокомпанія Star Media планує 
зняти фільм «Я, Побєда і Берлін» 

за мотивами книги Кузьми Скрябіна. 

Гроші на знімання стрічки збиратимуть 
за допомогою благодійних внесків. А імена 
тих, хто зробить пожертву, вкажуть у тит-
рах, пише «Волинь.UA».

Режисер фільму – Олександр Кириєнко, 
сценарист – Анатолій Крим. Участь у проек-
ті візьме шоумен Сергій Притула. 

«Головного героя зватимуть Кузьма, 
але це буде збірний образ сучасного мо-
лодого чоловіка, а не портрет Андрія Кузь-
менка», – розповів режисер стрічки.

Знімання заплановані на серпень-
вересень наступного року 
у Львові та Берліні. Звуча-
тимуть у фільмі пісні гурту 
«Скрябін».

Покажуть стрічку у 
2020 році. Прибуток пере-
рахують до Благодійного 
фонду імені Кузьми Скрябі-
на, що допомагає дитячим 
будинкам та лікарням. 

кіно

Фільм «Крутий хлопець»

23:00

kino-na-xati.com

zaxid.net

ukranew
s.com
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Те, що ви називаєте любов’ю, – це трохи непристойно, досить смішно і дуже приємно. 
Фільм «Звичайне диво»
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ФУТБОЛ 1

ПН 30 липня ВТ 31 липня СР 1 серпня ЧТ 2 серпня ПТ 3 серпня СБ 4 серпня НД 5 серпня
06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 17.45, 

20.05, 22.30, 05.20 Топ-матч
06.10 Бенфіка – Ювентус. Між-

народний кубок чемпіонів
08.10 Вест Бромвіч – Арсенал. 

Чемпіонат Англії
10.15 «Великий футбол»
12.05 Шахтар – Арсенал-Київ
13.55 Барселона – Тоттен-

гем. Міжнародний кубок 
чемпіонів

15.55 Челсі – Інтер. Міжнарод-
ний кубок чемпіонів

18.15 Маріуполь – Десна
20.35 Баварія – Ман Сіті. Між-

народний кубок чемпіонів
22.40 Львів – Динамо
00.30 Світ Прем’єр-Ліги
01.00 ПСЖ – Атлетіко. Міжна-

родний кубок чемпіонів
02.50 Огляд матчів 1/8 фіналу. 

Реал/ПСЖ. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

06.00, 08.00, 17.50, 20.05, 00.40, 
05.30 Топ-матч

06.10 Олімпік – Ворскла
08.10 Тоттенгем – Вест Гем. 

Чемпіонат Англії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Шахтар – Арсенал-Київ
12.05 «Великий футбол»
13.50 Баварія – Ман Сіті. Між-

народний кубок чемпіонів
16.00 Львів – Динамо
18.15 Челсі – Інтер. Міжнарод-

ний кубок чемпіонів
20.35 Олександрія – Зоря
22.50 Маріуполь – Десна
01.00 Бенфіка – Ювентус. Між-

народний кубок чемпіонів
02.50 Огляд матчів 1/8 фіналу. 

Ювентус/Тоттенгем. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

03.30 LIVE. Тоттенгем – Мілан. 
Міжнародний кубок чем-
піонів

06.00, 08.00, 17.50, 20.05, 22.50 
Топ-матч

06.10 Львів – Динамо
08.10 Бернлі – Ліверпуль. Чем-

піонат Англії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS
10.20 МЮ – Реал. Міжнародний 

кубок чемпіонів
12.05 Маріуполь – Десна
13.50 Тоттенгем – Мілан. Між-

народний кубок чемпіонів
16.00 Олімпік – Ворскла
18.15 Барселона – Рома. Між-

народний кубок чемпіонів
20.35 Шахтар – Арсенал-Київ
23.00 LIVE. Бенфіка – Ліон. Між-

народний кубок чемпіонів
01.00 Олександрія – Зоря
02.50 Огляд матчів 1/8 фіналу. 

Базель/Ман Сіті. Ліга Чемпі-
онів УЄФА

06.00 НК Кураж/ПСЖ – Ліон/
Ман Сіті. Фінал. Жіночий 
міжнародний кубок чемпіонів 
08.10 Свонсі – Тоттенгем. Чем-
піонат Англії 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.20 Арсенал 
– Челсі. Міжнародний кубок 
чемпіонів 12.05 Львів – Динамо 
13.50 Барселона – Рома. Між-
народний кубок чемпіонів 
16.00 Юргорден – Маріуполь. 
Ліга Європи УЄФА 17.50 Огляд 
матчів 1/8 фіналу. Реал/ПСЖ. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 18.30 
Огляд матчів 1/8 фіналу. Челсі/
Барселона. Ліга Чемпіонів УЄФА 
19.15, 21.55 «Студія LIVE» 19.55 
LIVE. Маріуполь – Юргорден. 
Ліга Європи УЄФА 22.50 Тот-
тенгем – Мілан. Міжнародний 
кубок чемпіонів 00.40 Олімпік 
– Ворскла 02.25 Бенфіка – Ліон. 
Міжнародний кубок чемпіонів 

06.00, 08.00 Топ-матч
06.10, 19.00 Шахтар – Арсенал-

Київ
08.10 МЮ – Реал. Міжнародний 

кубок чемпіонів
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS
10.20, 00.40 Барселона – 

Рома. Міжнародний кубок 
чемпіонів

12.05 Олександрія – Зоря
13.50 Арсенал – Челсі. Міжна-

родний кубок чемпіонів
16.00, 18.25 «Студія LIVE»
16.40 Маріуполь – Юргорден. 

Ліга Європи УЄФА
20.45 ПСЖ – Атлетіко. Міжна-

родний кубок чемпіонів
22.50 Олімпік – Ворскла
02.25 Львів – Динамо
04.10 Тоттенгем – Евертон. 

Чемпіонат Англії

06.00 Олександрія – Зоря 07.45, 
12.05, 05.00 Світ Прем’єр-Ліги 
08.15 Челсі – Лестер. Чемпіонат 
Англії 10.00, 15.40, 21.50 Фут-
бол NEWS 10.20 Бенфіка – Ліон. 
Міжнародний кубок чемпіонів 
12.35, 15.05 «Студія LIVE» 13.15 
Маріуполь – Юргорден. Ліга 
Європи УЄФА 16.00 МЮ – Реал. 
Міжнародний кубок чемпіонів 
17.50 Огляд матчів 1/4 фіналу. 
Севілья/Баварія. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 18.30 Огляд матчів 1/4 
фіналу. Ювентус/Реал. Ліга Чем-
піонів УЄФА 19.10 Тоттенгем 
– Мілан. Міжнародний кубок 
чемпіонів 21.00 LIVE. Інтер 
– Ліон. Міжнародний кубок 
чемпіонів 23.00 Львів – Ворскла 
00.50, 02.50, 05.30 Топ-матч 
01.00 Арсенал – Челсі. Міжна-
родний кубок чемпіонів 

06.00 Огляд сезону. Чемпіо-
нат Англії 07.55, 19.10, 00.50, 
03.10, 05.30 Топ-матч 08.10 
Маріуполь – Юргорден. Ліга 
Європи УЄФА 10.00, 15.40, 
20.15 Футбол NEWS 10.20, 23.00 
Реал – Ювентус. Міжнародний 
кубок чемпіонів 12.05 Львів 
– Ворскла 13.50 Інтер – Ліон. 
Міжнародний кубок чемпіонів 
16.00 Мілан – Барселона. 
Міжнародний кубок чемпіонів 
17.50 Огляд матчів 1/4 фіналу. 
Барселона/Рома. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 18.30 Огляд матчів 1/4 
фіналу. Ліверпуль/Ман Сіті. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 19.25 LIVE. 
Десна – Олександрія 21.20 «Ве-
ликий футбол» 01.20 Арсенал-
Київ – Маріуполь 03.40 Борнмут 
– Арсенал. Чемпіонат Англії 

НЕДІЛЯ 5 серпня
06.00 Хто в домі хазяїн?
06.30 Д/ц «Спільноти 

тварин»
06.50, 09.30, 11.55, 15.25, 

23.20, 02.00 Погода
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 

23.30, 01.10, 03.00 
Новини

07.10 Д/ц «Гордість світу»
07.30, 11.25 Д/с «Дешевий 

відпочинок»
08.05, 12.40 Енеїда
09.05 Д/ц «Смачні історії»
09.40 Х/ф «Дивна подо-

рож Мері Брайант»
12.10 Перший на селі
13.35, 00.45 Д/ц «Китай-

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

вторна природа»
16.00 Д/ц «Незвичайні 

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

міста світу»
22.25 Арсена Мірзояна
23.55 Д/ц «Зустріч Лувру 

та Забороненого міста»
01.30 «Українська рап-

содія»
02.05 Д/ц «Смаки Куль-

тур»
03.25 Інтермаріум
04.25 Війна і мир
05.05 Розсекречена історія

05.15 Скарб нації
05.20 Еврика!
05.30, 12.45 Факти
05.55 Стоп-5
07.50 Т/с «Невиправні»
09.45 Т/с «Відділ 44»
12.35, 13.00 Х/ф «Інка-

сатор»
14.25 Х/ф «Падіння 

Олімпу»
16.50 Х/ф «Падіння 

Лондону»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Захоплення 

підземки 123»
21.10 Х/ф «Штурм Біло-

го дому»
23.50 Х/ф «Нікіта»
02.00 Т/с «Морська по-

ліція. Спецвідділ»
03.25 Провокатор

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
12.45 Х/ф «Думмі – 

мумія»
14.00 Чотири весілля
16.00, 21.00, 22.00 Танька і 

Володька
17.30 М/ф «Льодовиковий 

період»
19.00 Серіал «Село на 

мільйон»
21.30 Одного разу під 

Полтавою
22.30 Готель Галіція
00.30 Серіал «Якось у 

казці»
01.30 Х/ф «Вавілон ХХ»
03.00 Віталька
05.50 Корисні підказки

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

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

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

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

природа»
18.32 Д/с «Таємниці під-

водного світу»
19.00 «Розсекречена 

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

шляхи»

05.45 ВусоЛапоХвіст
07.40 Полювання
08.45 Все буде смачно!
09.40 Караоке на Майдані
10.40 Вагітна у 16 16+
11.45 Доньки-матері 16+
12.50 Хата на тата 12+
14.50 Х/ф «Одружити 

неможна помилу-
вати»

19.00 Слідство ведуть 
екстрасенси 16+

23.00 Я соромлюсь свого 
тіла 18+

07.40 «TiBi Абетка»

07.50 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 «Орел і Решка. 

Шопінг»

10.10 «Ух ти show 2»

10.45 М/ф «Відважна 

Ліфі»

12.30 «Орел і Решка. Пере-

завантаження»

00.30 «Вечірній квартал»

02.20 «Нічне життя»

06.00, 05.40 Бандитська 

Одеса

07.50 Скарб.UA

08.50, 18.30 Історія кримі-

налістики

11.20 Смертельний двобій

13.10, 21.00 Америка в 

кольорі

15.00 Дикі острови

17.00, 23.50 Незвичайні 

культури

00.20 Підроблена історія

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, 11.20, 12.20, 13.35 

«Світ навиворіт»
14.45 Х/ф «Як викрасти 

мільйон»
17.30 Х/ф «Дівчата»
20.15 Х/ф «Роман з 

каменем»
22.20 Х/ф «Перлина 

Нілу»
00.15 «Аргумент кiно»
01.00 «Ліга сміху»

06.30 Х/ф «Не було б 
щастя»

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

Морський сезон»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

12.00 Х/ф «Тримай у 
полі зору»

14.00 Х/ф «Гра в чотири 
руки»

16.00 «Найкращі укра-
їнські хіти». Концерт 
«Ірина Білик і гурт «ТІК»

18.00, 20.30 Т/с «Що ро-
бить твоя дружина?»

20.00 «Подробиці»
22.30 Х/ф «Матусин 

синок»
00.30, 01.25 «Речдок»
03.00 «Орел і Решка»

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.49, 08.09 Kids Time
06.50 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
08.10 М/ф «Елвін і бурун-

дуки 2»
11.40 М/ф «Коти проти со-

бак: Помста Кітті Галор»
13.10 Х/ф «Гербі: боже-

вільні перегони»
15.10 Х/ф «Одноклас-

ники»
17.10 Х/ф «Одноклас-

ники 2»
19.10 Х/ф «Супенянь»
21.00 Х/ф «Супенянь 2»
22.50 Х/ф «Незвичайна 

мандрівка»
00.50 Х/ф «Крутий 

хлопець»

06.00 Джем
07.00, 08.00, 09.00 

Новини «На Часі». 
Спецвипуск

07.15, 08.15, 14.00 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 М/с «Друзі янголів»
12.00 Євромакс
12.30 Відкрита влада. 

ОБЛАСТЬ
14.15 Європа в концертах
15.00 Завтра сьогодні

АВЕРС 15.30 Огляд світових 
подій

16.00 М/с «Друзі янголів»
17.00 Бандерштат -2018
18.30 Новини «На Часі». 

Підсумки тижня
19.05 Бандерштат -2018
21.30 Новини «На Часі». 

Підсумки тижня
22.00 Бандерштат -2018
00.00 Новини «На Часі». 

Підсумки тижня
00.30 Бандерштат -2018
01.30 Завтра сьогодні
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
02.30 Новини «На Часі». 

Підсумки тижня
03.00 Т/с «Справа Дойла»
04.00 Дзеркало історії
05.30 ФІЗ КУЛЬТ УРА!

06.00, 00.00 «Змішані 
єдиноборства. UFC 
№227»

09.00 Мультфільми
10.00 «ДжеДАІ. Дай-

джест»

2+2 12.00 Т/с «Ментівські ві-
йни. Київ»

15.50 Х/ф «Нестерпний 
біль»

17.55 Х/ф «Чистилище»
19.50 Х/ф «Викуп»
21.55 Х/ф «Общак»
02.50 «Облом.UA.»

НТН

05.00 Х/ф «Чортів 
п’яниця»

06.15, 08.55 «Страх у 
твоєму домі»

08.00 «Україна вражає»
10.40 Х/ф «Самотня 

жінка бажає позна-
йомитись»

12.20 Х/ф «Максим 
Перепелиця»

14.00 Х/ф «Кохання, 
кохання, кохання»

16.55 Х/ф «22 кулі: без-
смертний»

19.00 Х/ф «Здрастуй і 
прощавай»

20.50 Х/ф «Бомж»
23.00 Т/с «Я повернуся»
02.00 Х/ф «Паяльна 

лампа»
03.20 «Речовий доказ»

Фільм «Однокласники»

15:10

kinokrad.co

06.30, 19.00 Сьогодні

07.10, 05.00 Зірковий шлях

09.20 Т/с «Обраниця»

13.30 Т/с «Наречений для 

дурепи»

17.15, 19.40 Т/с «Ласкаво 

просимо на Канари»

22.00 Т/с «Русалка»

01.50 Телемагазин

02.20 Т/с «CSI. Місце зло-

чину»

05.30 Реальна містика

РЕГІНА ТОДОРЕНКО 
ВАГІТНА

Співачка та телеведуча Регіна 
Тодоренко зустрічається з 

російським співаком Владом 
Топаловим.

Днями Регіна та Влад вперше вийшли 
у світ разом. Закохані відвідали вечірку 
Glamour. Після неї Тодоренко у своєму 
Instagram виклала спільне фото з Топало-
вим, пише «ТСН.ua».

«Якщо поруч чоловік, який підтримує 
тебе в будь-яких починаннях, вірить у твій 
успіх і кохає всім серцем, значить час за-
брати його додому з гучної вечірки, поки 
інші не звернули увагу. Коли чоловік вірить 
в жінку і пишається її досягненнями, – це 
велике щастя», – написала Регіна.

Співачка вагітна, уже добре видно 
округлий живіт. Однак сама Регіна поки це 
не коментує.

вісті від лелеки

cosm
o.ru
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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

ЯК УРЯТУВАТИСЯ 
ВІД БЛИСКАВКИ 

Блискавка небезпечна тоді, коли за 
спалахом одразу ж лунає гуркіт грому

важливо ліки з грядки

БУДІВНИЦТВО

 Продам у Луцьку котли (газові, твердопа-
ливні, електричні), газові колонки, конвекто-
ри, електричні бойлери, радіатори опалення 
(стальні, алюмінієві, біметалічні), циркуля-
ційні насоси і насоси для свердловин, обсад-
ні 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: крокви, 
балки, рейки, дошки будь-яких розмірів. 099-
721-53-07, 068-778-78-37, 099-229-46-92.

 Продаж та доставка будматеріалів у Луць-
ку: цегла червона (рядова), пісок, щебінь 
(різних фракцій), відсів (граніт, базальт), ка-
мінь бутовий, ґрунт на вимощування, чорно-
зем. Послуги самоскидами ЗІЛ, Volvo. До-
ставка 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.

 Торфобрикет, рубані дрова твердих та 
м’яких порід дерев,  метровий кругляк для 
камінів та твердопаливних котлів. Достав-
ка будівельних матеріалів: пісок, відсів, ще-
бінь, чорнозем, земля на засипку, торфо-
крихта. Вивезення будівельного сміття. 
068-62-65-512, 050-10-94-084 (Юрій).

АВТО

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

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

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

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

 Продам кінні борони двосторонні, плуг, 
ручну сівалку. Продам обгортач (2500 грн). 
050-378-16-86.

 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). 

 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-25, Т-40 АМ у хорошо-
му робочому стані. Доставка в межах Во-
линської області безплатна. 066-470-91-24, 
097-127-72-34.

 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

 Продається хата у с. Журавичі, Ківерців-
ський р-н. 098-268-80-27.

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

 Продам землю під забудову: с. Заріччя, 
Володимир-Волинський р-н, вул. Озерна. 20 
соток, 5 хв до міста, неподалік парк. Ціна до-
говірна. 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 новобудо-
ві 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 договір-
на. 096-73-16-855, 099-635-88-75.

 Продам газифікований житловий цегляний 
будинок з усіма надвірними спорудами в с. 
Марковичі, Локачинський р-н, земельна ді-
лянка – 0,45 га. 067-132-02-35.

РОБОТА

 Спільна польсько-українська агенція. Візи, 
воєводські, робота (Польща, Чехія): зварю-
вальники, токарі, фрезерувальники, електри-
ки, слюсарі, швачки, помічники кухаря, при-
биральники, працівники на авто-радіозавод, 
м’ясокомбінати. Безплатні вакансії. Робота в 
Німеччині. 067-455-06-64, 099-634-80-31.

 На харчове та кондитерське 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, працевлаш-
товуємо. 067-382-28-96 (з 10:00 до 17:00).

 Робота в Польщі, Німеччині: будів. спе-
ціальності; різноробочі на склади, фабри-
ки; зварювальники, слюсарі, столяри. Висо-
кі зарплати, перевірені роботодавці. Візова 
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 праце-
влаштування, 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.

ОГІРОК – НЕ ЛИШЕ 
ДЛЯ САЛАТУПо всій території 

України – грози 
та блискавки. 

Рятувальники закликають 
бути уважними та 
дотримуватися правил 
поводження в грозову 
погоду. 

Блискавка небезпечна тоді, коли 
за спалахом одразу ж лунає гуркіт 
грому, тобто грозова хмара – над 
вами і небезпека удару блискавки 
найбільш вірогідна. Перш за все під 
час наближення грози краще утри-
матися від поїздок в ліс, поле або до 
водоймища.

Якщо маєте при собі мобільний 
телефон, не забудьте його негайно 
вимкнути. Під час пошуку укриття 
віддайте перевагу житловому бу-
динку або іншій споруді, захищеній 
блискавковідводом. Телевізори слід 
відключити від мережі, а побутови-
ми електроприладами не користу-
ватися. 

У жодному разі не виходьте з 
будинку, зачиніть вікна, двері й ди-
марі, поклопочіться, щоб у примі-
щенні не було протягу, який може 
притягнути кулеподібну блискавку. 
Якнайдалі тримайтеся від електро-
проводки, антен, вікон та дверей. 

Також не варто топити піч, 
оскільки дим, що виходить з труби, 
має високу електропровідність.  Не 
перебувайте на підвищеннях і від-
критих незахищених місцях, побли-
зу металевих або сітчастих огорож, 
заземлення блискавковідводу. 

А на відкритому просторі кра-
ще присісти в суху яму чи траншею. 
Тіло має мати якнайменше точок 
дотику із землею, не можна лягати 
на землю, бо тим самим збільшуєть-
ся площа ураження розрядом.

Якщо гроза застала в лісі, треба 
сховатися на ділянці з низькорос-
лими деревами. Не можна ховатися 
під високими деревами, особли-

Звичайнісінький огірок, 
який ми сприймаємо 

лише як смачний овоч, 
має багато корисних 
властивостей. Соковиті 
огірки використовують 
не лише на кухні, а й як 
косметичні та лікувальні 
засоби.

При застуді. Якщо на дачі у вас 
несподівано підвищилася темпера-
тура, а ліків під рукою нема, їжте сві-
жі огірки – температура спаде. 

При опіках. Огірковий сік пре-
красно допомагає при сонячних 
та теплових опіках.  Огірок по-
трібно розрізати навпіл і протерти 
м’якоттю почервонілі ділянки. Якщо 
ви обпеклися парою чи гарячою рі-
диною, кашку з огірка треба міняти 
кожні 10 хвилин. 

При стресах. Огірковий сік 
сприятливо впливає на нервову 
систему і заспокоює при стресах. 
Вранці (натще) і ввечері (перед 
сном) треба випивати по півсклян-
ки напою. Але найефективніше сік 
діє разом із трав’яними відварами. 

При підвищеній тривожності, 
безсонні, надмірному збудженні 
приготуйте таку настоянку: в порце-

ляновому чайнику залийте склянкою 
окропу суміш трави м’яти і собачої 
кропиви (по 1 ст. ложці). Через годи-
ну процідіть, додайте склянку огір-
кового соку й пийте протягом дня.  

При шлункових болях. У гор-
нятку з ситечком залийте окропом 
по 1 ст. ложці трави ромашки і де-
ревію. Коли чай охолоне, процідіть 
і розділіть на 4 частини. Кожну час-
тину виливайте у склянку, долива-
ючи огірковим соком до половини. 
За день відвар слід випити. 

При сонливості. Збадьоритися 
допоможе такий чай: по 1 ст. ложці 
плодів шипшини і смородини за-
лити склянкою гарячого огіркового 
соку на ніч. Напій треба пити вранці 
та ввечері протягом тижня.   

При хронічній втомі. Приго-
туйте чай: по 1 ст. ложці плодів шип-
шини, листя смородини і кропиви 
залити склянкою окропу. Провари-
ти на повільному вогні 10 хвилин і 
відставити. Окремо приготувати сік 
зі свіжих огірків і моркви – разом 
має бути півсклянки. Решту долити 
чаєм. Такий коктейль треба пити 
двічі на день. Він буде ефективні-
шим, якщо підсолодити чайною 
ложкою меду.

во соснами, дубами, тополями, 
краще бути на відстані 30 м від 
окремого високого дерева. Звер-
ніть увагу, чи немає поряд дерев, 
раніше уражених грозою, роз-
щеплених. У такому разі краще 
триматися подалі від цього місця. 
Вірогідність потрапляння блис-
кавки в конкретне дерево прямо 
пропорційна його висоті. 

Під час грози не можна бути у 
воді чи біля води – купатися або 
ловити рибу, треба якнайдалі віді-
йти від берега. 

У грозу краще не бігати – 
швидкий рух притягує блискавку. 
Якщо гроза застала на велосипеді 
або мотоциклі, припиніть рух і пе-
речекайте грозу на відстані при-

близно 30 м від них.  А от якщо 
гроза застала вас в автомобілі, то 
його не потрібно покидати. Слід 
просто зачинити вікна й опустити 
автомобільну антену, рухатися під 
час грози на авто не рекомендо-
вано.

Якщо біля вас виникне куле-
подібна блискавка, зберігайте 
спокій і не рухайтеся, не набли-
жайтеся до неї, не торкайтеся її, 
оскільки може відбутися вибух. 
Від неї також не слід тікати.

Та найголовніше – подбайте, 
щоб ваш будинок був захищений 
блискавковідводом. Якщо поже-
жа таки трапилася, негайно пові-
домте рятувальників за номером 
101.

fakty.ictv.ua

rost84.ru
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У темні часи добре видно світлих людей. Еріх Марія Ремарк
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крізь призму часу

Нещодавно Луцьк 
сколихнула 
новина – на річці Стир 

відновили судноплавство. 
Довгий час працювали 
над розчищенням русла, 
привезли туристичний 
прогулянковий кораблик – 
і враз місто знову стало 
судноплавним, яким було 
упродовж багатьох століть.

Востаннє Луцьк вважався пор-
товим містом у 1990-х. До того де-
сятки барж і катерів, пароплави й 
теплоходи возили вантажі та паса-
жирів. А сама історія судноплавства 
в Луцьку тягнеться ще з князівських 
часів.

ЗАМОК ЗБУДУВАЛИ ЗА 
ДОПОМОГОЮ СУДЕН

Починаючи з XII століття, Луцьк 
став виходити на самостійну полі-
тичну арену. Це спричинилося зго-
дом і до суттєвого економічного по-
жвавлення. І водні шляхи мали тут 
чимале значення: звідси на північ 
плисти треба було за течією, а отже, 
транспортування вантажів у цьому 
напрямку було доволі зручним. На 
північ від Луцька відправляли сіль 
і деревину до європейських країн. 
Великий попит на заході мали пле-
тені волинські меблі, які також до-
правляли водними шляхами.

Для будівництва Замку Любарта 
з півдня річкою сплавляли мате-
ріали. В тому числі деревину, яку 
використовували для різних типів 
риштувань. Хоча цеглу для будівни-
цтва замку виготовляли на місці – в 
районі сучасної вулиці Плитниці, 
але матеріал, імовірно, доправля-
ли саме водним шляхом на тих же 
ком’ягах. Сам замок був оточений 
ровом із водою. На місці, де зараз 
стоїть ресторан «Корона Вітовта», 
була пристань, куди довозили ма-
теріал.

В XIV-XV століттях Луцьк дуже 
активно торгував із містами Євро-
пи та Сходу. Певна частина торгівлі 
залежала від водних шляхів. Чи не 
перша велика торгова пристань 
Луцька – біля так званого Глушець-
кого мосту. Розташовувався він на 
теперішньому майдані Братський 
міст – над річкою Глушець, якої те-
пер немає.

Вантажні судна ходили Стиром 
і в пізніші часи – щонайменше до 
кінця XVIII століття. Проте не тільки 
цим характеризувалося судноплав-
ство в Луцьку. Раніше велику части-
ну Луцька вкривали болота. Виста-
чало боліт і води й навколо міста. 
Через які, втім, люди прокладали 
шляхи. Часто-густо це робили за до-
помогою перевізників-човнярів.

Човняр – одна з найдавніших 
луцьких професій, яка передавала-
ся у спадок. Бути човнярем вважа-
лося і престижно, і прибутково. За-
звичай перевізники працювали на 
річці. А коли під час повеней Луцьк 
затоплювало (а траплялося це не-
рідко), човнярі перевозили людей 
і вантажі й самим містом. Більшість 
авторів, які тим чи тим способом 
зображали на своїх роботах Луцьк, 
обов’язково показували і човнярів.

Якщо водними шляхами міста 
ходили човни, то, очевидно, десь 
мусили бути місця їхнього відстою – 
пристані. Човнярський бізнес був 
приватним, тому човни тримали 
хто де міг, загального місця відстою 
не було. Пристані все ж існували. На 
них човнярі вантажили товар.

Чи не найстаріша пристань була 
на річці Стир попід нинішньою ву-
лицею Ковельською. Тоді це був 
відтинок вулиці Шосейної. Там пе-
ріодично стояли перевізники, які 

ЛУЦЬК СУДНОПЛАВНИЙ, 
АБО ДЕ ЖИВЕ СТИРОВИЙ НЕПТУН

кою Стир. Тепер вона становила 
455 кілометрів і простягалася від 
Берестечка до Пінська. Сьогодні це 
здається фантастичним, але колись 
можна було купити квиток, сісти на 
кораблик у Луцьку й мальовничими 
водами допливти до Пінська.

Появу пароплава біля якогось 
населеного пункту справді іноді 
сприймали як свято. Була традиція 
в луцьких річковиків – подавати 
сигнал наближення до чергової 
пристані. Навіть той, хто не поспі-
шав пливти, здалеку чув чарівні зву-
ки корабельного свистка.

ПАСАЖИРІВ 
ПЕРЕСТАЛИ ВОЗИТИ 
У СІМДЕСЯТИХ

Пароплави, які ходили ще з між-
воєнних часів, вичерпували термін 
придатності. На зміну їм у річково-
му порту Луцька з’явилися нові ра-
дянські катери. В кінці п’ятдесятих 
років буксирних та пасажирських 
катерів у Луцьку було вже до 20. 
Вони тягали 40 барж. Під час управ-
ління продовжували діяти курси 
навчання шкіперів та капітанів, а 
спеціальна техніка й далі розчищу-
вала русло. Порт приносив чималі 
прибутки.

У 1957 році кораблі перевезли в 
12 разів більше вантажів, ніж у 1947-
му. Усі шістдесяті роки флот дуже ак-
тивно розвивався – з’являлися нові 
катери, збільшувалася кількість пе-
ревезень вантажів та пасажирів, по-
стійно підчищали й поглиблювали 
русло. Пасажирські теплоходи були 
просто-таки переповнені людьми.

Але на початку сімдесятих років 
із пасажироперевезеннями щось 
пішло не так. Їхній об’єм став різко 
зменшуватися. Можливо, однією 
з причин цього стала зручність і 
швидкість доїзду автобусом. А вже 
у 1974 році пасажирів Стиром пере-
стали возити.

Перевезення річкою заверши-
лися, а ті, що організували для ту-
ристів на Світязі, були збитковими. 
Отримуючи прибутки 3,7 тис. рублів 
з озерних перевезень, управління 
витратило 9,5 тис. Зменшилася кіль-
кість катерів – того року залиши-
лося тільки шість буксирних, один 
службовий та один пасажирський. 
Залишилося 17 барж. Серед інших 
вантажів стали возити камінь для 
будівництва доріг.

Попри застарілість техніки та 
відсутність попиту з боку пасажи-
рів, луцький річковий флот завдяки 
перевезенням вантажів не тільки 
тримався на плаву, а й розвивався. 
У середині сімдесятих збудували 
новий адмінбудинок на 20 осіб, тро-
хи розширили територію пристані 
для зберігання піску, запланували 
купити три радіостанції для постій-
ного зв’язку з суднами.

Ситуація погіршилася на почат-
ку вісімдесятих. Згідно зі статистич-
ними та бухгалтерськими звітами, ді-
яльність управління перестала бути 
рентабельною у 1981 році. Праців-
ники флоту скаржилися, що вся тех-
ніка була дуже застарілою. Вантажі 
все частіше перевозили залізницею 
та автотранспортом, збитки ж фло-
ту тільки наростали. Скорочувалася 
кількість працівників.

Судноплавство на річці Стир 
припинилося в дев’яностих. Остан-
ній рейс здійснили у 1996 році. 
Відтоді навігацію (тобто офіційний 
сезон судноплавства) більше не від-
кривали. До 2018 року! Як буде далі, 
покаже час. Поки що хочуть пере-
возити туристів одним катером. У 
планах – запустити більший. 

могли відвезти пасажирів у будь-
яку іншу точку міста чи ближнього 
села. 

ПОРТ ЗБУДУВАЛИ 
НА ЧЕСТЬ 500-РІЧЧЯ 
З’ЇЗДУ МОНАРХІВ

З 1920-х років ситуація стала ви-
рівнюватися, коли буремні військо-
ві події минули й місто отримало 
спокій на найближчі 20 років.

Увага до з’їзду монархів 
1429 року в Луцьку – це справа не 
нова. Кожен автор, який брався на-
віть коротко оповісти у своїх книж-
ках історію міста, ніколи не оминав 
увагою цю подію. У 1929 році була 
дуже кругла річниця – 500-річчя 
з’їзду монархів. Тож не могли оми-
нути її й на владних рівнях.

І в Луцьку збиралися її як слід 
відсвяткувати. А що раніше відзна-
чення великих дат було чимось 
більшим, ніж набивання черева, то 
й запланували в Луцьку провести 
цілу низку заходів. А почали готува-
тися ще за кілька років до події.

У 1925 році президент міста 
Луцька писав волинському воєводі 
про наближення великої дати – 500-
річчя з’їзду монархів у Луцьку. Він 
виклав свої ідеї, що такий почес-
ний факт треба відзначити так, аби 
й сьогодні (тобто тоді) підтвердити 
важливість Луцька і гідні умови про-
живання його мешканців. Воєвода 

ідеї підтримав, тож почали складати 
детальніший план.

У програмі заходів до відзна-
чення 500-ї річниці був розділ про 
комунікацію, де йшлося: «...Ство-
рити Товариство пасажирсько-
торгового судноплавства по Стиру і 
зв’язати Луцьк з чинною магістрал-
лю Варшава-Рівне через річку 
Прип’ять».

Так і сталося. Вже наприкінці 
двадцятих років Луцьком на річці 
Стир стали ходити пароплави.

Всі луцькі пароплави перебу-
вали у приватній власності. Їх було 
щонайменше три – Herold, Gdynia, 

Оrzeł. Є непідтверджені дані про 
ще два кораблі – Nieszawa (Niszawa) 
та Castor. Деякі з них зафіксовані 
на фотографіях того часу. Це були 
судна завдовжки по 20 метрів, зав-
ширшки 3-5 метрів, які рухалися 
за допомогою парового двигуна. 
Паливом могло бути будь-що, аби 
добре горіло. Зазвичай – деревина, 
вугілля.

Уже в кінці двадцятих пасажир-
ське сполучення з Луцька вниз і 
вверх за течією було досить дале-
ким. Відомий і шанований мандрів-
ник, краєзнавець, географ, автор 
великої кількості путівників дея-
кими територіями Східної Європи, 
доктор Мєчислав Орлович у «Путів-
нику по Волині» 1929 року згадує, 
що з Луцька ходили пароплави до 
Колок через Рожище. Є відомості й 
про маршрути вгору за течією – до 
Торговиці і, можливо, Берестечка.

Нікуди не зникала пристань, 
заснована ще за царя – неподалік 
Красненського мосту, приблизно 
під сучасним будинком Інституту 
мистецтв СНУ імені Лесі Українки. 
Це було основне місце стоянки 
луцьких кораблів. Тут же розташо-
вувалася судноремонтна майстер-
ня, яка належала чеху Юзефу Шпа-
чеку.

З ЛУЦЬКА ДО 
ПІНСЬКА – ВОДНИМ 
ШЛЯХОМ

У 1950 році річкою ходили чоти-
ри катери, пароплави «Некрасов» 
та «Маршал Тимошенко», 13 барж, 
два металеві понтони. Возили ними 
хліб, вугілля, сіно, овочі, дрова та 
інші товари. Цього ж року вже пере-
везли 4,2 тисячі пасажирів.

У 1952 році утворили Стир-
Горинське управління річкового 
транспорту. Фактично, це стало 
просто реорганізацією того, що вже 
було. Управління мало дві дільниці – 
Стирську та Горинську. Збільшилася 
й довжина судноплавної лінії річ-

Катер БК 187 буксирує до 
Луцька баржу з піском, 1982 р.

Судно «Перепел»

Судно «Яструб»

з архіву Володим
ира П

авленка
board.lutsk.ua

board.lutsk.ua
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Не хвилюйтеся за те, чи стануть ваші діти багатими. Хвилюйтеся за те, чи стануть вони людьми. 
Патріарх Іоаким
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  Наталія ЛЕГКА

  Наталія ЛЕГКА
Старовижівський район

довгожитель

се ля ві

ДЕВ’ЯНОСТИЙ ЛИПЕНЬ 
ЗАЛІЗНИЧНИКА

ЗА МАМИНІ ГРІХИ 
ПОПЛАТИВСЯ СИН

Цьогорічний 
липень став для 
Бориса Борисюка 

з Дубечного на віку 
дев’яностим. 

– Мабуть, наші батьки, які по-
мерли молодими, віддали нам із 
сестрою свої літа, – каже Борис 
Павлович. – Нині дев’яносто випов-
нилося мені, а наступного року та-
кий самий ювілей відзначатиме й 
сестра. 

І з теплом у голосі повертається 
в минуле: 

– Маю ровесницю – золотисту 
шовковицю, яку посадив батько на 
місці колишньої нашої хати. Аж не 
віриться... – задумливо дивиться у 
вікно, за яким не на жарт розгуля-
лася літня негода. Напевне, вона й 
нагадала чоловікові його непрос-
те, сповнене випробувань життя, 
зокрема сирітське дитинство, коли 
на жнивне поле до однолітків при-
ходили батьки, а їм було нікого ви-
глядати.

А в 1944 році прийшов Борис 
Борисюк на роботу на залізничну 
станцію «Кримне». Два місяці по-
спіль, хоч і далеко від рідної домів-
ки, але ще тривала війна. Потрібно 
було відновлювати знищене розру-
хою народне господарство. І він не 
шкодував сил. А 1952 року, працю-
ючи вже начальником залізничної 
станції, заледве не потрапив у ста-
лінські табори.

– У залі очікування висів пор-
трет Сталіна, – згадує ветеран праці. 

Валентина маринувала 
огірки, коли в хату 

вскочив розчервонілий 
сусід Антон. З його чола 
скочувався градом піт. 
Захеканий, розмахував 
руками, нерозбірливо щось 
кричав, і Валя не могла 
второпати, про яке дерево 
на трасі йдеться і що там 
трапилося. 

– Втихомирся ти нарешті, – стру-
сонула сусіда за плече, – і розкажи, 
що й де сталося.

На якусь мить Антон замовк і за-
стиг в нерішучості. А потім повільно 
видушив із себе слова, що заледве 
не позбавили жінку свідомості: 

– Там, на повороті в село, твій 
Юрко з хлопцями розбився на ма-
шині. 

– Не може бути, – прошепотіла 
Валя і вхопилася за край стола. 

– Я повертався з міста. Дивлюсь, 
а на трасі – ваша іномарка вперла-
ся в дерево. Під’їхав ближче, а там... 
Ходімо, мотоциклом тебе підкину.

Жінка не тямила, як доїхали до 
місця аварії. У халаті та капцях ско-
чила з мотоцикла і з криком «Си-
ночку!» кинулася до авто. Біля нього 
вже зібрався гурт людей. У цей час 
під’їхала швидка, за нею – поліція. Із 
чотирьох пасажирів іномарки озна-
ки життя подавав лише один. 

– Це ти винна, все ти! – до Валі 
кинулася мати одного із загиблих, 
Ніна, але жінка не чула звинува-
чень. Нахилилася над сином і, зда-
валося, материнський стогін глухо 
закопує її живцем в землю. А Ніна 
далі кричала:

 – Будь ти проклята зі своєю ма-
шиною! Щоб ти горіла в пеклі!

Валя повернула голову до Ніни: 
 – Чим я завинила, щоб слухати 

твої прокльони? 
 – Це твій син за кермом був! Це 

– Черговому, а ці функції виконував 
і начальник станції, доводилося хо-
дити за вісімсот метрів до стрілок. 
Поки туди, поки назад – час збігав. 
А що робиться в залі очікування, 
ніхто не знає. І от якось хтось вико-
лов Сталіну на портреті очі. Винно-
го знайшли в моїй особі. Звичайно, 
звільнили. Добре, що не посадили 
за ґрати.

Тоді Борис Павлович пішов на 
роботу в місцеву МТС зв’язківцем. 
Однак вищої освіти в чоловіка не 
було, довелося шукати робоче міс-
це деінде. На допомогу прийшов 
односельчанин, який перебував у 
Кіровській області в Росії. Втім на 
чужині не прижився, повернувся, 
влаштувався у лісництво. 

– Аж тут у Хотиславі, що в Біло-

зі, в якій трудився. Та не склалося в 
місцевих умовах.

Ці невеселі нотки змушують пе-
рейти до іншої теми.

 – Батько завжди любив подоро-
жувати, дивитися, як живуть люди в 
інших країнах, цікавився природою, 
особливо тваринним світом. Навіть 
по телевізору дивився суто такі ж 
передачі і жодного серіалу. А скіль-
ки різноманітної преси надходило в 
наш дім з цієї ж тематики! – розпо-
відає донька ювіляра Любов Бори-
сюк. – Тому ще за Радянського Со-
юзу, в 1968 році через Брестський 
обком профспілки працівників за-
лізничного транспорту придбав пу-
тівку в Єгипет. Особисто начальник 
КДБ проводив з батьком інструк-
таж, як поводитися за кордоном. А 
в 1977 році тато поїхав у Шрі-Ланку 
та Індію. 

Із захопленням розповідає про 
свої мандрівки й сам ювіляр, який 
виховав двох хороших доньок, має 
трьох онуків та п’ятьох правнуків. 
У свої дев’яносто він ще знаходить 
сили не тільки виконувати чолові-
чу домашню роботу, а й самостійно 
їздить громадським транспортом 
за п’ятнадцять кілометрів у храм 
в Стару Вижівку. До слова, Борис 
Павлович – цікавий співрозмов-
ник, чимало знає про історію свого 
села, про розвиток залізниці з часу, 
коли царська влада запустила пер-
ший поїзд через станцію «Кримне». 
Він не перестає дивувати своєю 
активною громадянською позиці-
єю, залишається й донині членом 
Народного Руху України та палким 
прихильником Помаранчевої ре-
волюції, хоч вона й не виправдала 
народних сподівань на краще май-
бутнє.

твій Юрко мого Миколку на той світ 
загнав!

Вона кричала, кричала, але Ва-
лентина вже не чула Ніниного го-
лосу. Коли оговталася, то побачила 
над собою обличчя фельдшера 
швидкої.

 – Нарешті опритомніла, – медик 
поміряв тиск та полічив пульс.

...Коли в різних куточках кла-
довища з’явилися три свіжі хрести, 
село огорнула скорботна тиша. З бу-
динків не було чути звичної для літ-
ньої пори музики, не відчиняв две-
рей і місцевий будинок культури, не 
збиралися біля крамниці любителі 

пива, а берег річки став мовчазним 
та безлюдним. Люди поралися по 
господарству і намагалися потро-
хи повертатися до звичного життя. 
Коли довідалися, що четвертий по-
терпілий в аварії Сашко потрохи 
стає на ноги, полегшено зітхнули.

Щойно медики дозволили його 
провідувати, Валентина зібралася в 
лікарню. 

– Якщо я розповім, як усе було 
насправді, мене в «дурку» відправ-
лять, – ошелешив жінку одкровен-
ням. 

Утім Валя не відступала, і Саш-
кові не залишалося нічого іншого, 

як розказати щиру правду:
– Коли ми майже наблизилися 

до повороту в село, то побачили 
на дорозі перед собою старень-
ку жінку з кульбочкою. Хтось із 
хлопців крикнув: «Зверни напра-
во – об’їдеш!». Юрко спробував це 
зробити, але бабця якимось чином 
опинилася на тій же смузі, що й ми. 
Хлопець крутнув кермо вправо, а 
вона – майже перед вітровим склом. 
Так і петляли, аж поки не побачили 
перед очима дерево. Щось гепну-
ло – і темнота. Перед цим звуком я 
подумав, що бабця все ж опинилася 
під колесами автомобіля.

Н
аталія Легка

русі, відкривали нову залізничну 
станцію, – розповідає Борис Бори-
сюк. – Були потрібні фахівці. І мене 
одразу призначили там началь-
ником. Робота не кабінетна, від-
повідальна, але ж улюблена, а це 
додавало сили. Перейшов на рідну 
станцію «Кримне» лише тоді, коли 
підготував гідну зміну.

 Майже п’ятдесят років свого 
життя віддав Борис Павлович заліз-
ничній дорозі, спочатку Брестській, 
потім – Львівській. Жодного разу 
не пошкодував, що пов’язав свою 
долю з одним із найсучасніших ви-
дів транспорту. Після виходу на 
пенсію ще п’ять років не відпуска-
ли його на заслужений відпочинок. 
А тепер гірчить в чоловіка на душі 
від того, що станцію «Кримне» кіль-
ка років тому закрили, колію розі-
брали, приміщення вокзалу забили 
дош ками, тепер залізничне полотно 
довкола неї заростає бур’янами. За-
лишилася просто зупинка з такою ж 
назвою. Хіба задля такого трудився 
він піввіку?

– Через станцію колись по два 
поїзди за годину проходили, – при-
гадує. – Роботи було стільки, що 
не вистачало часу, щоб розмотати 
«тормозок», який брав із собою на 
обід. По десять вагонів деревини 
завантажували на день.

Болить у залізничника серце, бо 
завжди сподівався на розквіт галу-

Борис Борисюк

Валентина задумалася: 
 – А описати її можеш?
 – Чому ж ні? Чорна хустина, 

з-під якої вибивалося кучеряве 
сиве волосся... І кульбака... Якась 
така дивна. Наче її десь уже бачив.

Як тільки Сашко загострив увагу 
на описі бабусиної третьої «ноги», 
всередині у Валі похололо. Таку 
кульбочку вони з чоловіком купили 
для тітки Варвари. Жінка на старвік 
втрачала здоровий глузд. Тож роди-
чі наважилися віддати її в будинок 
для старих. Але у Варвари залишав-
ся добротний великий будинок, що 
дістався їй колись у спадок від бать-
ків. Заміж вона не виходила, дітей 
у жінки не було. І Валентині спало 
на думку продати тітчин дім. Вони з 
Василем тоді мріяли купити синові 
машину, але грошей не вистачало. 
Та Варвара ніяк не погоджувалася 
розлучатися з домом. І тоді племін-
ниця пішла на хитрість: попросила 
жінку підписати папери, за якими 
вона нібито отримуватиме більшу 
пенсію. І та погодилася. Будинок 
успішно продали, Варвару запрото-
рили в божевільню. А через кілька 
місяців тітка померла. Перед кончи-
ною щодня вона просила відвезти її 
додому. Та тільки хто стару слухав!

Незабаром Валя з Василем при-
гнали в двір майже новеньку іно-
марку. Синовій радості не було меж. 
І ото коли історія з Варвариним 
спадком почала забуватися, Юра 
поплатився за мамин гріх.

Валя вийшла з лікарні. Ноги не 
слухалися. Присіла на лавку і наче 
скам’яніла. Не помічала ні машин, ні 
людей. Так і ночувала б біля лікарні, 
якби чоловік не занепокоївся і не 
приїхав маршруткою, щоб її роз-
шукати.

Події останніх днів так вимотали 
Валентину, що вона злягла.

 – Вмирати буду. Поклич батюш-
ку, – попросила Василя.

Довго сповідалася. Через тиж-
день почала потрохи виходити з 
хати. Але до кінця віку так і не зняла 
з голови чорної хустки.

На брехні далеко не заїдеш...
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  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

бокс

легка атлетика

Луцький чемпіонат 
з легкої атлетики 
закінчився на 

мажорній ноті. Волинь 
завоювала шосте 
загальнокомандне місце. 
Наші атлети вперше так 
високо і успішно виступили 
на дорослому чемпіонаті. 
Волинь випередили тільки 
визнані центри – Київ та 
область, Харків, Донецька 
область і Дніпро.

КЛАСНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
ЧУДОВИХ АТЛЕТІВ

У наших хлопців і дівчат вісім 
нагород. Отож, Волинь має двох 
чемпіонів країни – Ірину Климець 
та Євгена Гуцола, двох срібних ме-
далістів – Данила Даниленка і ме-
тальника списа Дмитра Шеремета, 
а також чотирьох бронзових меда-
лістів – багатоборця Руслана Мало-
гловця, дискобола Романа Рижого, 
бар’єриста на 400 м Анатолія Си-
нянського і метальницю списа Анну 
Лагоду.

Мали сподівання на золото 
у бар’єриста Данила Даниленка. 
Помилочка на передостанньому 
бар’єрі коштувала йому першого 
місця. Але тим «зліший» буде Дани-
ло у Берліні і за три тижні до старту 
на чемпіонаті Європи матиме мож-
ливість відпрацювати техніку. Тре-
тім на бар’єрних 400 м був Анатолій 
Синянський. Доволі неочікувану 
бронзу завоював дискобол Роман 
Рижий.

Метальниця молота Іра Кли-
мець подолала зачарованість 
«Авангарду» і виграла на рідній 
арені, подякувавши на стадіоні 
після нагородження своїй родині 
і... вчителю фізкультури із сільської 
школи на Маневиччині, який допо-
міг зробити перші кроки у спорт. На 
попередньому чемпіонаті перемога 
вислизнула з її рук, цього разу було 
приємно бачити, що Климець ви-
грала майже в одні ворота і з хоро-
шою кучністю результатів. Чотири 
з шести спроб лягли під 70 метрів, 
причому у двох із них молот долетів 
за 69 метрів, а це означає, що Іра ще 
раз виконала норматив на чемпіо-
нат Європи у Берліні. 

У метанні списа дуже близький 
до Берліна був наш Дмитро Шере-
мет, але він після хвороби метнув 
«тільки» на 77,33 метра і завоював 
срібло.

Варто відзначити й тих, хто був 
за крок до медалей. Наприклад, 

Український 
важковаговик 22 липня 

не залишив росіянину 
Мурату Гассієву шансів, 
здобувши переконливу 
перемогу в Москві у фіналі 
Всесвітньої боксерської 
серії.

Одностайне рішення суддів 
зафіксувало розгромний тріумф 
українця. Таким чином Олександр 
став всього лише третім абсолют-
ним чемпіоном світу в історії важ-
кої ваги. Раніше подібним статусом 
мог ли похвалитися легендарний 
Евандер Холіфілд і О’Ніл Белл. Кубок 
Усику вручала Лонні Алі – дружина 
легенди боксу Мухаммеда Алі.

Олександр під час бою з Гассі-
євим завдав утричі більше ударів, 
ніж його суперник (939 проти 313). 

ВИСОКІ ПОЛЬОТИ І 
ШВИДКІ СЕКУНДИ

Іванну Кух, яка після успіхів на юні-
орських чемпіонатах цього року 
стала четвертою на дорослих зма-
ганнях у стипль-чезі. А от Ерік Ко-
стриця у свої 17 років став сьомим 
в країні на 100 метрах. Олександра 
Шафар, яка спеціалізується на ма-
рафонах, була п’ятою у забігу на 
10000 метрів. 

Луцький чемпіонат був вирі-
шальним етапом відбору на голов-
ний старт сезону – чемпіонат Єв-
ропи (6-12 серпня, Берлін). Отож, 
сьогодні можемо стверджувати, що 
до Німеччини поїде десятеро воли-
нян!

НЕ ПРОСТО ЛЕГКА 
АТЛЕТИКА

Під час змагань до Луцька за-
вітав зірковий стрибун Богдан 
Бондарeнко. Але не стрибати на 
чемпіонаті, а щоб зробити заяву 
про те, що пропустить рік, аби кра-
ще відновитися після травми і під-
готуватися до чeмпіонату світу в 
Катарі та Олімпійських ігор у Токіо.

А от інші найуспішніші україн-
ські легкоатлети у Луцьку висту-
пали. Чемпіонка світу і бронзова 
призерка Олімпійських ігор Ольга 
Саладуха виграла потрійний стри-
бок, чемпіонка Європи рівнянка 
Наталя Прищепа у Луцьку виграла 
відразу дві дистанції – 800 і 1500 
мет рів, а чемпіон Європи Сергій 
Смєлік став королем спринту, ви-
гравши золото на 100 і 200 метрах.

В останній день змагань «Аван-
гард» пережив щемні та урочисті 
моменти. Відбулися забіги на 400 і 
1500 метрів серед ветеранів україн-
ської армії. Перемоги в них здобули 
черкащанин Олександр Зелінський 
та Андрій Степасюк з Волині. Глядачі 
тепло зустріли хлопців, а вболівали 
за них стоячи. Наші захисники відчу-
ли себе справжніми спортсменами, 
адже пройшли всю передстартову 
процедуру, наче професійні атлети.

Забіг транслювався на теле-
баченні та в інтернеті і виводився 
на великий монітор на арені. Після 
фінішу діти подарували хлопцям 
квіти, а стадіон ще довго не відпус-
кав наших захисників із доріжок. За 
півгодини до цього старту на «Аван-
гарді» відбулося й урочисте підпи-
сання меморандуму про співпрацю 
Федерації легкої атлетики України 
та Національної Ради спортивної 
реабілітації ветеранів України. 

...Довіримося класику: кожен 
фініш – це по суті старт. На чемпіо-
наті у Луцьку проводжали кращих 
українських легкоатлетів на чем-
піонат Європи до Берліну. Тепер 
від них чекаємо класних виступів і, 
звісно, їх завжди будуть раді бачити 
у Луцьку.

МАКАРОНИ І ЗВАННЯ ГЕРОЯ 
УКРАЇНИ ДЛЯ УСИКА:
ВСЕ, ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ТРІУМФ УКРАЇНЦЯ У МОСКВІ

І хоча росіянин виглядав трохи точ-
нішим, українець завдав на 152 точ-
них удари більше, аніж супротивник 

(242 проти 90).
Гассієв визнав поразку і сказав 

після бою, що зустрівся з найсиль-

  Іван БОГДАНОВИЧ
Росія

boxrec.com
 

Усик заспівав гімн України у центрі 
Мордору і забрав додому титул 
кращого боксера-важковаговика

нішим опонентом в кар’єрі. «У ньо-
го хороший удар, хороший захист, 
мені важко було влучити. Я слухав 
свою команду, свого тренера, але 
сьогодні був день Олександра 
Усика», – констатував російський 
боксер.

Після бою українець заявив, 
що прийме виклик британця Тоні 
Беллью.

«Після цього поєдинку ми з ко-
мандою відпочинемо і обміркуємо 
перехід у суперважку вагу, – заявив 
Олександр. – Але я чув, що Тоні Бел-
лью охоче зустрінеться з перемож-
цем цього бою. Гей, my dear friend, 
я готовий! Якщо він не хоче спуска-
тися, то я із задоволенням піднімуся 
до нього. Я буду їсти більше макаро-

нів, і це піде мені на користь», – за-
явив український чемпіон.

Усика вітали з перемогою прості 
українці і, звичайно, політики. Пре-
зидент Петро Порошенко назвав 
перемогу у Москві історичною і за-
явив, що жодної секунди не сумні-
вався у тріумфі українця. А Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман пішов 
далі, написавши у Twitter, що запро-
понує Порошенку присвоїти Олек-
сандру звання Героя України. 

Сам Усик після бою дуже щемно 
подякував співвітчизникам за під-
тримку. Він виклав у Facebook відео 
із чемпіонським кубком і промовив: 
«Україно, миленька-рідна, дякую за 
підтримку!». 

Після перемоги у Москві Олек-
сандр Усик увійшов у топ-10 рей-
тингу найкращих боксерів світу. 
Тепер в десятці двоє кращих укра-
їнських боксерів. Усик – на сьомому 
місці, маючи в активі 692 очки, а у 
його кума Василя Ломаченка – 808 
очок і четверте місце рейтингу кра-
щих боксерів світу.

ПІСЛЯ ЛУЦЬКОГО ЧЕМПІОНАТУ ДЕСЯТЕРО ВОЛИНЯН 
ПОЇДУТЬ НА ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ У БЕРЛІН

М
икола М

артиню
к

Старт Данила Даниленка

Для ветеранів Збройних сил участь у таких 
забігах важлива передусім для того, щоб 
відчути турботу і повагу до себе

У секторі для метання диска – 
волинянин Роман Рижий

Багато хто прийшов на стадіон тільки, аби 
подивитися на стрибки срібної медалістки 
торішнього чемпіонату світу Юлії Левченко

Виступ зіркової Ольги 
Саладухи – хороший заспів 
для її участі у чемпіонаті 
Європи в Берліні
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У кожному матчі я граю однаково – так, ніби це фінал. Ліонель Мессі

«Волинь»: Когут – Петько 
(Сухомлинов Р., 64), 
Болденков, Горопевшек, 
Курко – Цюпа, Герасимюк – 
Хагназарі (Зінкевич, 88), 
Кожанов (Кравченко, 90+1), 
Коробка (Климець, 80) – 
Козьбан (Карпенко, 76). 
Запасні: Воробей, Неплях. 
Головний тренер: Андрій 
Тлумак.
Голи: 0:1, Кожанов (45+3, з 
пенальті); 0:2, Козьбан (70).

«Зірка» (Кропивницький) – 
«Волинь» (Луцьк) – 0:2 (0:1).

ВОЛИНЯНИ ВИБОРОЛИ 
ПУТІВКИ НА ЧЕМПІОНАТ 
ЄВРОПИ
Чернівці

Два золота і два срібла здобули 
волинські спортсмени на 
головному змаганні України з 
маунтинбайку.

За підсумками змагань, переможці 
відкрили собі шлях до участі в чемпіо-
наті Європи.

Чемпіонат України з маунтинбайку 
відбувався в місті Чернівці з 19 по 21 
липня. Це були відбіркові змагання на 
чемпіонат Європи, який пройде в Туреч-
чині з 27 по 31 липня.

За підсумками змагань перемогу 
серед жінок здобула наша славетна Яна 
Беломоїна. Після серйозної зимової 
травми Яна відновилася, виграла де-
кілька весняних стартів, а 15 липня була 
шостою на етапі кубка світу в Андоррі.

Перше місце серед дівчат виграла 
Ірина Шиманська, другою тут була Ва-
лерія Іосенко, а другою серед юніорок – 
Олександра Логвинюк. Ці спортсмени 
представляють Волинську обласну шко-
лу вищої спортивної майстерності, їхні 
тренери – Віктор Ковальов і Валентина 
Матвійчук.

«РЕАЛ» ОФІЦІЙНО 
ПРЕДСТАВИВ 
УКРАЇНСЬКОГО 
ВУНДЕРКІНДА ЛУНІНА

Іспанія

На стадіоні «Сантьяго Бернабеу» 
в Мадриді відбулася презентація 
голкіпера «Реалу» Андрія Луніна. 
Він став першим українським 
футболістом, який гратиме в 
найтитулованішому клубі світу.

Лунін спочатку взяв участь у прото-
кольному підписанні контракту, а потім 
звернувся до керівництва клубу і вболі-
вальників іспанською мовою.

Крім цього, голкіпер у повній аму-
ніції вийшов на поле «Сантьяго Берна-
беу». На стадіоні зібралися кілька тисяч 
уболівальників. Андрій Лунін понабивав 
м’яча, позував для фотографів і привітав 
публіку.

Президент «Реалу» Флорентіно Пе-
рес похвалився на презентації тим, що 
Луніна кликали до себе інші гранди 
світового футболу, але він обрав саме 
«вершкових».

«У 19 років він вже гравець збірної 
України і вже показав, чому його нази-
вають серйозним талантом і вважають 
перспективним футболістом», – сказав 
Перес.

Українець під час презентації подя-
кував керівництву «Реалу» за шанс, який 
йому надали в кращому клубі Європи. 
До слова, Андрій читав свою коротку 
промову іспанською мовою. «Я зроблю 
все, що в моїх силах, щоб віддячити фа-
натам за їхню підтримку. Дякую і Hala 
Madrid», – виголосив наприкінці.

Український воротар міг перейти із 
луганської «Зорі» в «Інтер» або «Наполі», 
але обрав кращий клуб Європи, який 
тричі поспіль виграв Лігу чемпіонів. 
Контракт Андрія розраховано на шість 
років. Сума трансферу склала €9 млн, 
але може зрости ще на 3,5 млн за раху-
нок бонусів, які залежать від вдалої гри 
Луніна і «Реалу».

велосипедний спорт

молоді, але не зелені

перша ліга

можемо

жеребзірки

Кропивницький

Хрестоносці 
відкривали 
чемпіонат у 

Кропивницькому проти 
команди зі схожою 
долею: «Зірка» також 
вилетіла з УПЛ (щойно, а 
лучани – рік тому), після 
чого теж омолодила 
склад. Але «Волинь» уже 
пройшла цей етап і різко 
посилила склад. Спершу 
навесні, це допомогло 
їй зберегти першолігову 
прописку, а тепер у 
Луцьку сподіваються на 
значно вищі досягнення 
завдяки новій порції 
новачків.

Один із них – 29-річний фор-
вард Дмитро Козьбан. У Кропив-
ницькому він зумів наприкінці 
першого тайму переграти опі-
кунів і заробив пенальті, з якого 
було відкрито рахунок. У друго-
му таймі він чітко розібрався у 
метушні в карному майданчику і 
подвоїв рахунок, перебуваючи в 
оточенні суперників.

Звісно, тепер у Луцьку Козь-
бан буде гравцем, на якого по-
кладатиметься більшість надій 

НЕ ВМИКАЮЧИ ФОРСАЖУ

ВІД ПАСОВИЩА – ДО 
СУЧАСНОГО СТАДІОНУ

2-й тур 
 28 липня, субота: 

«Волинь» – «Металіст» 
(18:00), «Інгулець» – 
«Прикарпаття», 
«Суми» – «Зірка», 
«Дніпро-1» – Гірник-
Спорт», «Кобра» – 
Миколаїв», «Балкани» – 
«Колос».
29 липня, неділя: 
«Оболонь-Бровар» – 
«Рух», «Авангард» – 
«Агробізнес».

fcvolyn.net

Козьбан повернувся і став героєм першого матчу «Волині»

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ: супер-
ником київського «Динамо» у 
третьому кваліфай-раунді Ліги 
чемпіонів стане чеська «Славія» 
з Праги. Матчі відбудуться 7-8 і 
14-15 серпня. Конкретні дати ігор 
УЄФА оголосить пізніше. Перший 
матч «Динамо» проведе на полі 
суперника, вирішальний матч-
відповідь – у Києві. У разі перемо-
ги за сумою двох матчів киянам 
доведеться провести ще й ра-
унд плей-офф, щоб потрапити в 
основний (груповий) турнір Ліги 
чемпіонів. У випадку поразки 
команда переміститься у другий 
за значимістю єврокубок – Лігу 
Європи.

ЛІГА ЄВРОПИ: «Зоря» ді-
зналася суперника у третьому 
кваліфай-раунді. Команда Юрія 
Вернидуба розпочне єврокубко-
вий шлях матчами проти порту-
гальської «Браги». У першому по-
єдинку господарями виступлять 

футболісти «Зорі». Матч відбу-
деться в Запоріжжі 9 серпня. Гра-
відповідь – 16 серпня. 

КУБОК УКРАЇНИ: відбулося 
жеребкування другого попе-
реднього етапу Кубка України 
з футболу. Саме з цього раунду 
свій кубковий шлях у турнірі роз-
почне й «Волинь». Суперниками 
«Волині» будуть футболісти дру-
голігової «Таврії-Сімферополь». 
Ця «Таврія» є правонаступницею 
першого чемпіона України – сім-
феропольської «Таврії», яка після 
анексії Криму припинила свої ви-
ступи в чемпіонаті України у се-
зоні 2013-14. Після дворічної пе-
рерви її було відроджено в місті 
Берислав Херсонської області, де 
команда виступає дотепер. Базо-
ва дата проведення матчів дру-
гого попереднього етапу Кубка 
України – 22 серпня. Матч проти 
«Таврії-Сімферополь» «Волинь» 
зіграє на виїзді.

Мало кому таке снилося: 
Андрій Лунін і президент 
«Реалу» Флорентіно Перес

realm
adrid.com

волинян в атаці.
Повернення Дмитра Козьба-

на, а ще Сергія Сімініна – одні із 
найбільш радісних подій літа для 
луцьких фанів.

Суперник лучан у першому 
матчі був вочевидь у розібрано-
му стані, але навіть це не примен-
шує солідності, з якою «Волинь» 
вела гру. Читалася агресія в атаці, 
проходили вертикальні передачі 
у групу атаки, Цюпа та Герасимюк 
контролювали центр, у захисті зі-
грали без відвертих ляпів. Силу 

цієї команди покаже серія мат-
чів у наступних турах, причому у 
серпні «Волинь» із п’яти матчів у 
чемпіонаті та кубку країни чоти-
ри зіграє на виїзді.

У першому домашньому матчі 
сезону проти «Металіста» «Воли-
ні» не допоможе цьогорічний но-
вачок Іван Цюпа – його вилучили 
у Кропивницькому, зате точно зі-
грає Сергій Сімінін, який перший 
матч пропускав ще й через чер-
вону картку в заключному матчі 
своєї колишньої команди в УПЛ.

«ВОЛИНЬ» ВДАЛО СТАРТУВАЛА, АЛЕ ГОЛОВНІ БОЇ ПОПЕРЕДУ

САМЕ ТАКЕ ПЕРЕВТІЛЕННЯ ВІДБУЛОСЯ В КНЯГИНИНКУ

Луцький район

Завершальні роботи 
на будівництві нового 

стадіону минулого тижня 
оглянув міністр молоді 
та спорту України Ігор 
Жданов. Посадовець 
наголосив, що така 
реконструкція – приклад 
для інших областей.

Голова Княгининівської ОТГ 
Олена Твердохліб розповідає, що 
коли планували будувати арену, 
то розраховували на державну 
підтримку. Але коли її не отрима-
ли, взялися самостійно реалізо-
вувати проект.

Будівництво триває з травня, 
відкриття стадіону заплановане 
на 4 серпня.

«Шкільний стадіон був у не-
придатному стані, нам потрібен 
був новий. Тому вирішили зроби-
ти такий, який буде використову-
вати вся громада. У кінці 2017 року 
зробили проектно-кошторисну 
документацію та подали проект 

на конкурс державного фінан-
сування із Державного фонду 
регіонального розвитку. Коли не 
перемогли, вирішили самостійно 
будувати. Провели тендер, пере-

можець запропонував на мільйон 
меншу суму, яка була в розрахун-
ках, – приблизно сім мільйонів. 
Спочатку думали кошти виділити 
частинами, але казначейство зму-

сило передбачити всю суму, тому 
довелося зняти гроші з ремонту 
доріг, але люди з розумінням до 
цього поставилися», – розповіла 
Олена Твердохліб.

Стадіон універсальний, тут 
одразу можуть займатися три ко-
манди: з футболу, волейболу та 
баскетболу. А ще є смуга з пере-
шкодами, для стрибків у довжи-
ну, різноманітний спортивний 
інвентар тощо. Стадіон працю-
ватиме для всіх охочих із 7:00 до 
22:00. В штат ОТГ планують увес-
ти людину, яка відповідатиме за 
порядок на новій арені.

У цій ОТГ планують віднови-
ти й футбольне поле у Рокинях. 
Для Милуш уже розробляють 
проектно-кошторисну докумен-
тацію, аби й там зробити спор-
тивне поле.

Італія

Результати медичного об-
стеження португальського 
форварда Кріштіану Роналду 
шокували лікарів туринського 
«Ювентуса».

Думку лікарів озвучив відо-
мий італійський футбольний 
експерт Маттео Бонеті. Він 
розповів, що фізичний стан 33-
річного Роналду можна порів-

няти зі здоров’ям 20-річного 
чоловіка.

В організмі Кріштіану 7% 
жиру, хоча в середньому цей 
показник зазвичай становить 
10-11%. Крім того, португалець 
рівно наполовину покритий 
м’язами за нормального показ-
ника в 46%. На чемпіонаті світу 
33-річний футболіст у чотирьох 
матчах пробіг майже 34 км.

МЕДИЧНІ ТЕСТИ 
РОНАЛДУ ШОКУВАЛИ 
ЛІКАРІВ «ЮВЕНТУСА»

Торс Кріштіану тепер прикрашатиме 
домашню арену «Юве»

cham
pionat.com

volynnew
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На початку серпня стадіон у Княгининку 
прийме перших спортсменів

КОМУ «СЛАВІЯ», А КОМУ – «ТАВРІЯ»
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Хто творить добро, маючи необмежену можливість робити зло, той гідний похвали не лише 
за скоєне добро, але й за усе те зло, якого він не робить. Вальтер Скотт
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смішного

– Оресте, а як ви зрозуміли, що ви – 
брутальний мужчина?

– Мама сказала.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– На яке місце ви розраховуєте в нашій 
компанії у найближчі п’ять років?

– Я хотів би мати місце, де ніхто не буде 
бачити мій монітор.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Усе, що потрібно знати про мою тещу: у 
нас вдома буває «так собі» чай і «о, ось це 
справжній» чай. Різниця між ними в тому, 
що перший – дешевий, а другий – переси-
паний для зручності в бляшанку з-під до-
рогого той самий дешевий чай.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

І тут вона каже: «Хочу з тобою прокида-
тися щоранку, а більше нічого не хочу». А 
ти такий думаєш: «Нормально, а працюва-
ти хто буде? А готувати? А прибирати? Ні-
чого вона більше не хоче. Нормально вона 
влаштувалася...».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Здоров’я – це коли все болить, але ще є 
сили не йти до лікаря!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Хук – це удар, у якому для повної по-
тужності не вистачає букви «Я».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Після сексу він обов’язково викурював 
цигарку. Так потихеньку й кинув.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

У мене є ступінь доктора психології, 
економіки та політології. У мене немає ро-
боти, але, принаймні, я знаю чому.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ніхто так не любить Україну, як сепа-
ратист, якого суд відпускає під домашній 
арешт.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Встав о третій годині ночі, щоби сходи-
ти в туалет, і на кухні застав дружину, яка 
сиділа на дієті.

№

Жартівливий гороскоп на 26 липня – 1 серпня
Овен (21.03 – 20.04)
Юрій Яцюк 
12 квітня 1961 р.
Тележурналіст
Сенсації самі проситимуться 
у ваші дбайливі руки. Ви 
їх упіймаєте, погладите й 
випустите в люди. Будьте 

уважні зі святами, зорі сподіваються, що ви 
не передасте куті меду. Загалом – погідні 
дні на горизонті. 

Телець (21.04 – 21.05)
Ігор Ващенюк 
6 травня 1964 р.
Начальник управління 
охорони здоров’я Волинської 
облдержадміністрації
Остерігайтеся білих 
заздрощів від колег і чорних 

відунок з білбордів. Виміряєте середню 
температуру в палаті. Не забудьте покласти 
в сумку клей. Зорі жартують, що ним інколи 
варто мастити хірургічні рукавички. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Микола Яручик 
28 травня 1980 р.
Депутат Луцькради, бізнесмен
Змусите опонентів збурити 
громадську думку щодо 
ефективності та ощадності 
вашої контори. Зорі нарікають 

на велику кількість пробоїн у репутації. Утім 
ваша молода команда усьому дасть раду. Не 
стартуйте раніше, ніж заплановано. 

Рак (22.06 – 23.07)
Анатолій Вітів 
22 липня 1960 р.
Депутат Волиньради
Старт ви проспали, а 
до фінішу ой як далеко. 
Спробуєте абстрагуватися 
від розбурханої уяви 

керівництва щодо планів на найближчі дні. 
Заспокойтеся – і решту колег втихомирите. 
Не треба братися за гирю, коли гантелі 
непідйомні. 

Лев (24.07 – 23.08)
Олена Твердохліб 
17 серпня 1972 р.
Голова Княгининівської ОТГ
Хай як брешуть навколо 
собаки й підвивають гієни 
клавіатури, а вам своє робить. 
Тому кріпіться, черпайте 

наснагу з криниці життя і закінчуйте добру 
справу, розпочату навесні. А там уже й до 
обжинків недалеко.

Діва (24.08 – 23.09)
Сергій Слабенко 
28 серпня 1965 р.
Депутат Волиньради
Візьметеся за господарські 
справи та прибирання. У вас 
вдома багато старих речей, 
яких потрібно позбутися. 

Будьте обережними на роботі, не варто 
приймати небажаних гостей, якщо не маєте 
відповідного настрою і кворуму.

Терези (24.09 – 23.10)
Володимир Бондар 
16 жовтня 1968 р.
Заступник голови 
Держлісагентства, 
депутат Волиньради
Розпочинається новий 
виток у житті. Вас 

супроводжуватиме удача, адже доки 
ламають дрова навколо, є можливість і 
собі щось заготувати на зиму. Стосунки в 
колективі можуть бути напруженими.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Ігор Прокопів 
24 жовтня 1972 р.
Заступник міського голови Ковеля
Витівки недоброзичливців 
сприймете з гумором, адже 
імпульсивні вчинки не підуть 
на користь. Знайомства 

з цікавими людьми надихнуть вас на 
подвиги. Час порозумітися з тим, із ким ви 
не могли знайти спільну мову. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Галина Падалко 
24 листопада 1995 р.
Телеведуча

Снам можна й треба довіряти, 
а надто, якщо вони не про 
політику, а про кохання. 
Популярність не зробить вас 

далекою від простих людей, тому піднесіть 
собі подарунок – тривалий час без камер, 
софітів та улесливих посмішок. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Ігор Гузь 
11 січня 1982 р.
Народний депутат
Тиждень провокацій. Це 
найкраще середовище для 
Козорогів. Успіх буде там, де 
дотримуються справедливості. 

Не рекомендовано брехати й плавати без 
акваланга. Зірки радять економити кошти. 
Відкладіть покупки на інший час.

Водолій (21.01 – 19.02)
Роман Карпюк 
31 січня 1964 р.
Заступник голови Волиньради
Усе буде прозоро. Не 
ускладнюйте собі життя. 
Градус напруги зростатиме, 
тому залагодьте найважливішу 

проблему. Ще менше ініціативи. Час 
подумати про себе та розпочати здоровий 
спосіб життя.

Риби (20.02 – 20.03)
Сергій Мартиняк 
4 березня 1971 р.
Народний депутат, бізнесмен
Відчуйте нарешті адреналін у 
крові – перетворюйте роботу 
й далі на парк розваг. Вдалий 
час для проведення гучних 

акцій. Не варто відмовлятися від того, щоб 
опинитися в центрі уваги. Бажання мають 
збігатися з можливостями. Тому забийте 
на все.

КОРИТО ВОЛИНСЬКИЙ ТВОРЕЦЬ 
СИБІРСЬКИХ КРАЄВИДІВ

колесо історії

  Тетяна 
ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО
hroniky.com

Художник Леопольд 
Немировський 
народився 

1810 року в селі Тагачин 
Ковельського повіту 
Волинської губернії 
(сьогодні територія 
сучасного Турійського 
району Волинської 
області). 

Після закінчення однієї з 
луцьких шкіл вищу юридичну 
освіту здобув у Віленському уні-
верситеті. У двадцять років був 
учасником Листопадового пов-
стання 1830-1831 років. Воював 
у полку уланів, був поранений 
в бою під Остроленкою, врешті 
сховався на Галичині. По повер-
ненню на рідну Волинь був за-
арештований, відбував тюремне 
ув’язнення в Києві. 

polona.pl

Сибірський краєвид Немировського

  Катерина ВЕСЕЛЮК

У неділю захотіла наша 
льоха Фаня до кавалера. 

То вибирай же будній день. 
Ні, якраз у неділю. Не дасть 
відпочити. Хоча де той 
відпочинок на селі! 

Ми до неї. Туди, сюди. Треба до ка-
валера гнати. Добре, що через дорогу 
в сусіда він є. Хочемо з хліва вигнати, 
а вона не йде. Ну, хоч плач. Лягла на 
правий бік і не ворушиться. Насилу 
ми її звели, а вона стоїть, як монумент. 
Силоміць випхали за поріг. Вона ж гоп 
і сіла. Не понесеш же її на побачення. 
Діло приключилося взимку – надворі 
мороз тріщить. Навкруги ні душі. А ми 
возимося з нею, як дурний зі ступою. 

– Слухай, – каже чоловік. – Є ідея. 
Бачиш старе корито, в якому колись 
кнурові їсти давали? 

– Бачу.
– Давай посадимо її в корито й 

перевеземо через дорогу. Це ж неда-

лечко. Ніхто й не помітить. А то Фаня 
посидить-посидить на подвір’ї, та й 
передумає. 

Насилу вкотили Фаню в корито. 
Розвернули головою вперед, щоб лю-
дей бачила. А вона сидить, як цариця 
на троні. Прив’язали мотузку до ко-
рита. Впряглись і потягли нашу пані 
через дорогу. Вона затихла, ні рох-
рох. А як опинились у сусіда, Фаня 
встала й пішла до хліва. І команди не 
потрібно. 

Прийшли забирати Фаню, з хліва 
вона ще якось вийшла, а на подвір’ї 
стала стовпом і стоїть. Чоловік підтяг 
до неї корито і каже: «Карету подано, 
мадам!». І що ви думаєте? Вона без 
зай вих умовлянь плюх – і сіла. 

Ось так двічі на рік возимо Фаню 
на побачення. Узимку по снігу легше, а 
влітку аж іскри з-під корита сиплють-
ся, а в нас очі на лоба лізуть. 

Фаня хоч і свиня, але затямила 
смак владного корита. А ви дивуєтеся, 
чого верхи чубляться.

За активну суспільну та по-
літичну діяльність у 1838 році 
його заарештували та засудили 
до смертної кари. Проте з часом 
вирок було пом’якшено й замі-
нено на двадцять років каторги. 
Леопольд Немировський при-
був у заслання до міста Іркутська 
29 жовтня 1839 року. 

Завдяки художньому таланту, 
який помітив директор солеварні, 
Немировському вдалося уникну-
ти на якийсь час тяжкої каторжної 
праці. Замість того він стає худож-
ником у засланні, навчає малюн-
ку дітей директора солеварні та 
впливових місцевих чиновників, 
у тому числі генерал-губернатора. 
Немировський, хоч і жив в ареш-
тантській казармі та перебував 

під постійним наглядом жандар-
мів, отримав можливість серйоз-
ніше займатися творчістю.

У травні 1844 року з дозволу 
генерал-губернатора В. Я. Рупер-
та як художник вирушив з урядо-
вою експедицією річкою Леною і 
Якутією до Охотського моря й на 
Камчатку. Саме там він створив 
комплекс високопрофесійних 
малюнків, частину яких було ви-
дано у вигляді літографованого 
альбому без зазначення автора. 
В експедиції він вів досить до-
кладний «Щоденник подорожі». 
Там були малюнки аквареллю й 
олівцем – пейзажі, типи абориге-
нів, їхні житла, одяг, предмети по-
буту. Його роботи надрукували у 
1858 році.

w
ikipedia.org

Леопольд Немировський

aif.ua
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У юності я хотів змінити світ. Тепер намагаюся не дати світові змінити себе. Сержіо Бамбарен
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26 липня – Мар’ян, Степан, 
Гаврило, Юліан, Вероніка
27 липня – Онисим, Степан, 
Федір, Петро, Іраклій
28 липня – Володимир, Василь
29 липня – Павло, Валентина, 
Алевтина, Афіноген, 
Олександр, Юлія
30 липня – Марина, 
Магдалина, Маргарита, 
Леонід, Лазар, 
Маріанна
31 липня – 
Іван, Ольга, 
Омелян, 
Леонтій, 
Опанас, Кузьма, 
Мирон
1 серпня – 
Степан, Серафим, 
Роман, Євгенія, 
Митрофан, 
Тихон, Дмитро

26 липня – Мар’ян, Степан, 
Гаврило Юліан Вероніка

іменинники тижня
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судоку
   Ігрове поле складається з квадрата 

розмі ром 9х9, розділеного на менші 
квадрати (їх ще називають «регіони») зі 
стороною 3х3 клітинки. Таким чином, 
усе поле налічує 81 клітинку. У деяких 
із них вже на початку гри розташовані 
числа (від 1 до 9). Мета голово ломки – 
заповнити вільні клітинки цифрами 
від 1 до 9 так, щоб у кожному рядку, 
в кожному стовпці і в кожному 
малому квадраті 3х3 кожна цифра 
траплялася лише один раз. Правильна 
головоломка має тільки один 
розв’язок.

Відповіді на сканворд 
від 19 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 26 липня – 1 серпня

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

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
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ПЕРЕДПЛАТАПЕРЕДПЛАТА
ТИЖНЕВИКА ТИЖНЕВИКА 
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3 місяці –  52,8852,88 грн

6 місяців – 97,1697,16 грн

9 місяців –   141,44141,44 грн

12 місяців – 185,72185,72 грн

Newport Jazz 
Festival – перший 
фестиваль 

джазової музики. 
Він пройшов в 
американському місті 
Ньюпорт у 1954 році. Це 
курортне містечко на 
острові Акіднек штату 
Род-Айленд. 

Уперше джаз зазвучав напри-
кінці XIX століття в США та відра-
зу ж ознаменував собою початок 
принципово нового руху. Завдя-
ки таким музикантам, як Луї Арм-
стронг, Дюк Еллінгтон та Глен 
Міллер дуже швидко з’явилися 
нові рухи та напрямки. 

Перший фестиваль джазу 
задумав бостонський піаніст 
Джордж Уейн. Його називали 
найвідомішим у світі імпресаріо 
джазу. З одного боку, це була ле-
галізація «чорного» джазу в сус-
пільстві білих, а з іншого – коло-

сальна комерційна операція.
Один із найстаріших джа-

зових фестивалів США Newport 
Jazz Festival відбувся завдяки 
ініціативі відомої світської дами 
Елейн Лоріллард та її чоловіка 
Луї Лорілларда. Фестиваль зі-
брав 11 тисяч глядачів. Хедлай-
нерами на майданчику були 
легендарні інструменталісти та 
вокалісти США – Біллі Холідей, 
Діззі Гіллеспі, Лестер Янг, Боббі 
Хаккет, Ленні Трістана.

Наприкінці 1960-х років ор-
ганізатори фестивалю включили 
в музичну програму фолк, рок, 
соул і ф’южн, тим самим привер-
нули увагу громадськості. 

У 1972 році джазовий фес-
тиваль вперше відбувся у Нью-
Йорку, зберігши при цьому пер-
вісну назву. З 1981 року Newport 
Jazz Festival знову повернувся 
до Ньюпорта на красиве місцеве 
узбережжя.

ПЕРШИЙ ДЖАЗОВИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

theday.com

Уперше джаз зазвучав наприкінці XIX століття в США 



Я знаю достатньо, щоб промовчати. Томас Фуллер
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стартап доньки рабів

думка вчених

ЯК АФРОАМЕРИКАНСЬКА 
ПРАЛЯ ЗАРОБИЛА МІЛЬЙОН 

В УКРАЇНУ 
ПОВЕРНУЛИ ЗОЛОТУ 
ПЕЧАТКУ КНЯЗЯ 
СВЯТОСЛАВА
До Вінницького обласного 
краєзнавчого музею повернули 
золоту печатку князя Святослава 
Хороброго.

Артефакт датовано 970 роком. Пе-
чатку знайшли у Києві біля княжого па-
лацу на сучасному провулку Десятинно-
му наприкінці 1970-х – на початку 1980-х 
років. Розкопки проводили російські 
археологи, один з них вивіз знахідку до 
Москви, повідомляє «33 канал».

«На ній зображено двозуб – знак, 
який був гербом князів. Там також про-
глядається напис грецькою мовою: «Ар-
хонт Свєнтославос», тобто «Князь Свя-
тослав». Печатка пояснює нам збіг двох 
дипломатичних традицій, пов’язаних із 
грецьким письмом та нашим місцевим 
– княжими знаками. Такою печаткою 
князь Святослав скріпив Візантійсько-
Руський договір, що започаткував 
довголітню практику дипломатичних 
відносин з Візантією», – каже історик 
Олександр Алфьоров.

Печатка Святослава – єдиний пред-
мет князів X-XI століть, який зберігся 
до нашого часу. Її цілий рік виставляли 
у філії «Золоті ворота» Національного 
заповідника «Софія Київська». Зараз во-
зять різними містами України, потім пе-
редадуть до фондів одного з державних 
музеїв.

GOOGLE ЗНАЄ ДАТУ 
ВАШОЇ СМЕРТІ
Пошуковик навчився передбачати 
майбутнє. Компанія Google 
домоглася успіхів у проекті 
Medical Brain, який дозволяє 
передбачити ймовірність смерті 
людини, пише Bloomberg.

Проект складається з комплексу 
ней ромереж, які досліджують тисячі по-
казників здоров’я та інші фактори. У ней-
ромережу завантажують інформацію 
про пацієнта, і система робить прогноз 
щодо його стану. Якщо хвороба важка, 
то штучний інтелект порівнює всі факто-
ри і дає прогноз, в якому обчислює ймо-
вірність, з якою пацієнт помре, і навіть 
називає приблизну дату смерті.

Творці проекту заявили: нейромере-
жі передбачили смерть жінки, що мала 
рак грудей на пізній стадії, точніше, ніж 
лікарі.

«Медики повідомили, що пацієнт-
ка помре з імовірністю 9,3%. Після ви-
вчення всіх деталей система дала менш 
втішний прогноз на основі 175639 фак-
торів – імовірність смерті в найближчі 
дні склала 19,9%. Тяжкохвора жінка по-
мерла через кілька діб», – кажуть вчені.

реліквії

отакої

У ті роки через проблеми з 
водопостачанням захворювання 
шкіри голови були частим яви-
щем серед бідноти. Новина про 
панацею швидко поширювалася 
негритянськими громадами, про 
засіб дізналися в інших штатах. 
Бізнес Сари швидко зростав. Білі 
власники великих компаній не 
могли навіть подумати про роз-
робку мазей і шампунів для чор-
ношкірих. Це була вільна ніша на 
ринку.

НАРОДЖЕННЯ 
МЕРЕЖЕВОГО 
МАРКЕТИНГУ

У 1905 році Брідлав переїхала 
в Колорадо і знову вийшла за-
між – за афроамериканця, співро-
бітника мережі з розповсюджен-
ня газет Чарльза Вокера. Відтоді 
її підприємство отримало назву 
Madame C. J. Walker Manufacturing 
Company. Подружжя заклало 

Сара Брідлав мала 
померти у злиднях, 
натомість стала 

першою чорношкірою 
жінкою-мільйонеркою 
в США. Це історія про те, 
що для старту власного 
бізнесу потрібна лише 
класна ідея.

Після скасування рабства в 
1865 році невільники отримали 
у США свободу, але не рівні пра-
ва. Їм забороняли брати шлюб з 
білими, їсти з ними в одних кафе, 
мати зброю, були обмеження на 
право володіти землею і голосу-
вати на виборах. Чорношкірим 
пропонували менш оплачувану 
роботу, часто у колишніх госпо-
дарів. Звільняли колишніх рабів 
також в першу чергу, пише Was.
media.

Але першою у США жінкою, 
яка заробила мільйон доларів, 
стала донька рабів Сара Брідлав. 
І ці статки вона отримала завдяки 
бізнесу «тільки для чорних».

НА СВОЇЙ ШКІРІ
Сара народилася через два 

роки після скасування рабства у 
південних штатах, але наслідки 
неволі дуже відбилися на її роди-
ні. Батьки підірвали здоров’я на 
плантаціях у Луїзіані, тому в сім 
років дівчинка стала сиротою. У 
будинку старшої сестри до Сари 
ставилися, як до прислуги, і в 14 
років вона втекла звідти заміж. 
Сімейне щастя тривало кілька 
років – чоловік загинув. За чут-
ками, його лінчували білі під час 
расових заворушень.

З дворічною донькою Сара 
переїхала до Міссурі. Влаштува-
лася працювати в пральню. Луж-
ні розчини і нервові потрясіння 
позначилися на її зовнішності: 
з’явилася лупа, почало випадати 
волосся. Брідлав узялася експе-
риментувати з аптечними засо-

основи бізнесу, відомого нині як 
мережевий маркетинг – прямі 
продажі через мережу агентів.

Сара їздила країною, висту-
паючи з лекціями про культуру 
догляду за волоссям, вербуючи 
і навчаючи комівояжерів. Вони 
вдягали білі блузки та довгі чорні 
спідниці, а за спиною мали чорні 
ранці. Агенти Вокер ходили до-
мівками, пропонуючи бальзами 
Wonderful Hair Grower і Temple 
Grower, олію для волосся Glossine, 
засіб проти псоріазу Tetter Salve, 
декоративну косметику для чор-
ної шкіри і спеціальні металеві 
гребінці, які перед розчісуван-
ням нагрівали для вирівнювання 
волосся. Було престижно мати 
пряме волосся, як у білих жінок.

Мадам Вокер заробляла, 
але при цьому формувала нове 
ставлення колишніх рабинь до 
себе. Вона доводила, що досяг-
ти успіху чорні жінки зможуть, 
лише прийнявши «білі» стандар-
ти особистої гігієни та догляду за 
собою. Вона пропонувала жінкам 
іти в бізнес, а не працювати пра-
лями та прибиральницями.

ДІАМАНТИ І 
БЛАГОДІЙНІСТЬ

Сара намагалася демонстру-
вати багатство, якого вона до-
сягла, щоби стимулювати своїх 
агентів. Купила 20-кімнатну віллу 
в Гарлемі, поставила там золоте 
піаніно і орган за $60 тисяч. Во-
кер відвідувала найдорожчі рес-
торани і клуби, носила коштов-
ності, вдягалася за останньою 
модою, керувала автомобілем.

Афроамериканська спільно-
та запам’ятала Сару як велику 
благодійницю. Вона утримувала 
школи для афроамериканських 
дівчаток, фінансувала бороть-
бу з лінчуванням, заповіла свій 
будинок в Гарлемі Національній 
асоціації прогресу кольорового 
населення, а дві третини капіталу 
пожертвувала на благодійність.

Сара Брідлав померла в 51 
рік від інсульту. Бізнес Мадам Во-
кер продовжила її дочка А’Лелія, 
проте не змогла впоратися з ви-
кликами Великої депресії 1929 
року. Торгова марка припинила 
існування, але легенда про «міль-
йонерку з нетрів» і досі живе.

fdlx.com
politeka.net
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Мадам Сі Джей Вокер з 
подругами в автомобілі
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Міжнародна група 
вчених стверджує, 

що знаменита на 
весь світ Туринська 
плащаниця є підробкою. 
Такі висновки дослідники 
зробили на основі аналізу 
стану ран і струмків 
крові.

Як пише Naked Science, Ту-
ринська плащаниця – одна з 
найбільш відомих у світі христи-
янських реліквій. За переказами, 
в чотириметрове лляне полотно 
було загорнуто тіло Ісуса Христа 
після його смерті. Багато хрис-
тиян впевнені, що на плащаниці 
відображені лик і тіло Христа.

Зараз укотре науковий світ 

ТУРИНСЬКА ПЛАЩАНИЦЯ – ПІДРОБКА

висловив скептичне ставлення 
до тези про автентичність ре-
ліквії. Згідно з висновками суд-
медексперта Маттео Борріні й 
хіміка Луїджі Гарлашеллі, плями 

на Туринській плащаниці не збі-
гаються з ранами Ісуса Христа і 
струмками крові. 

У рамках експерименту було 
використано манекен, справжню 

людську кров та її штучний замін-
ник, що має дуже схожі властивос-
ті. Фахівці провели аналіз струмків 
крові на тильному боці лівої руки 
та біля рани від списа на грудях. 
Якщо вірити відбиткам на плаща-
ниці, кров з тильного боку долоні 
й руки вздовж стікала під кутом у 
45 градусів, що, на думку вчених, 
неможливо, якщо тіло перебуває в 
лежачому положенні. Вчені також 
назвали нереалістичними сліди 
рани від списа. На думку експер-
тів, кров з неї стікала струмками, 
а не утворювала єдину пляму. Ще 
одну пляму, що розташована в ді-
лянці попереку, фахівці взагалі не 
змогли відтворити в рамках екс-
перименту, хоча застосовували 
різні пози для манекена.

Судмедексперти стверджують: плями на Туринській 
плащаниці не збігаються з ранами Ісуса Христа

znaj.ua

Печатку передадуть 
до державного музею

Система аналізу здоров’я людини 
дозволить лікарям встановлювати 
більш точні діагнози й аналізувати 
розвиток хвороби

Майже все своє багатство 
Сара роздала бідним 

бами, випробовуючи їх на собі.
Жінці вдалося розроби-

ти кілька ефективних мазей на 
основі сірки. Ефект вразив сусідів 
і родичів, вони стали випрошува-
ти засіб.

Н
аціональний м

узей ам
ериканської історії

indianahistory.org
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Виробництво Madam C. J. 
Walker, 1911 рік, Індіанаполіс

Засіб для догляду за волоссям 
Madam C. J. Walker
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