
АРТЕРІАЛЬНИЙ 
ТИСК ТРЕБА 
КОНТРОЛЮВАТИ

СОЛОДКІ ШЕДЕВРИ – 
ВІД КОНДИТЕРКИ 
З ЛУЦЬКА

Лучанка Олена 
Пайцун доводить: 

найкращі десерти з’являються на 
перетині ідей та концепцій. Кондитерка, 
яка створює вишукані десерти, 
переконує, що відкрити власну справу 
реально. Головне – робити те, 
що любиш. 

ПОДОЛАТИ БОСФОР

Марині Хромих довелося боротися 
із хвилями і течіями у протоці, що 

розділяє Європу та Азію

ПОМІНЯВ ПОЧАЇВ 
НА СИНОВЕ – І СТАВ 
СВОЇМ

Коли в 2000 
році протоієрей 

Володимир Федорович 
приїхав на прихід 
в Синове, місцеві 
не дуже вірили, що 
залишиться батюшка 
в їхньому селі надовго. 
Поміняти Почаїв на 
нічим не примітне, 
окрім мальовничого озера, віддалене 
від районного центру або якогось 
ближнього містечка село – вчинок 
сміливий. 

актуально
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ЯК ПОДОЛАТИ 
СМІТТЄВУ КРИЗУ 
В УКРАЇНІ?

смачна справа

з життя русалок

з Богом у серці
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Хрестоносці 
успішно зіграли 

два стартові матчі 
у новому сезоні, 
метою якого 
для команди 
є повернення 
в Прем’єр-лігу. 
В УПЛ, яка 
наступного сезону, 
найімовірніше, 
розшириться 
до 16 команд, і 
лучанам треба бути 
приблизно у першій 
четвірці, щоб 
повернути в місто 
матчі із «Динамо» й 
«Шахтарем».

рука на пульсі

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
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США НІКОЛИ 
НЕ ВИЗНАЮТЬ 
АНЕКСІЮ КРИМУ

гучна заява
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ОДНА ВІРА 
НА ДВІ ЦЕРКВИ

Минулого тижня у 
столиці відбулося 
одразу дві церковні 

акції. 27 липня – проросійська, 

ініційована Московським 
патріархатом, 28 липня – 
проукраїнська, яку провів 
Київський патріархат. Обидві 

були присвячені 1030-й 
річниці хрещення Русі.

П’ЯТЬ ОЗНАК, ЯКІ СВІДЧАТЬ, 
ЩО «ВОЛИНЬ» ЗМІНИЛАСЯ 
ДВІ ПЕРЕМОГИ НА СТАРТІ СЕЗОНУ НЕВИПАДКОВІ
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Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й Репортери не вірять нічому. Це їхній символ віри. Гай Белламі

У СИРІЇ – ТЕРАКТИ 
25 липня через атаки смертників та бої 
на півдні Сирії загинуло понад 200 лю-
дей. Більшість – мирні жителі. Це най-
кривавіша атака в Сирії, починаючи з 
2011 року. 

У ЛАОСІ – ПОВІНЬ
Внаслідок повені та прориву греблі 
24 липня в Лаосі понад 40 людей загину-
ло, близько 200 осіб зникли безвісти.

В ІНДОНЕЗІЇ – ЗЕМЛЕТРУС 
На горі Рінджані на індонезійському 
курортному острові Ломбок 29 липня 
стався землетрус. Мінімум 14 людей за-
гинуло, 160 травмовано. Понад 500 аль-
піністів і туристів опинилися в блокаді. 
ЗБИТО СИРІЙСЬКИЙ 
ВИНИЩУВАЧ 
Армія оборони Ізраїлю заявила про 
збиття 24 липня винищувача Су-22 уря-
дової армії Сирії над Голанськими ви-
сотами. Літак збито через кілька годин 
після посилення боїв у Сирії та активі-
зації військово-повітряних сил урядової 
армії республіки.

АВТО В’ЇХАЛО В ТУРИСТІВ
На півдні Таджикистану 29 липня ав-
то мобіль в’їхав у групу туристів-ве-
лосипедистів. Четверо людей загинуло. 
Серед них – двоє американців, швейца-
рець та нідерландець. Двох підозрюва-
них у нападі убито при затриманні.

ПОГОДА Б’Є РЕКОРДИ
У світі за липень погода побила 118 істо-
ричних рекордів. Лише у США зафіксовано 
рекорди у шістьох штатах. А температура 
в Японії 23 липня досягла +41°C – най-
вищої позначки в історії. За останній мі-
сяць в країні 200 людей загинуло від по-
вені, 80 – від аномальної спеки.
У США ТА ГРЕЦІЇ – ЛІСОВІ 
ПОЖЕЖІ
На півночі Каліфорнії від лісових по-
жеж загинуло щонайменше вісім лю-
дей, майже 40 тисяч осіб довелося ева-
куювати. В Канаді – 40 лісових пожеж, 
багато яких досі не вдається погасити. 
Кількість жертв лісових пожеж у Греції 
перевищила 90 людей. Понад 180 осіб – 
постраждали. Влада Греції каже, що по-
жежі спричинені підпалами.
США ТА КАНАДА 
ДОПОМОЖУТЬ УКРАЇНІ
26 липня Конгрес США виділив на обо-
ронні потреби України $250 млн. А в 
уряді Канади ухвалили рішення про 
надання Україні $50 млн щорічно про-
тягом наступних п’яти років.
ЕКС-ГЛАВУ VOLKSWAGEN 
ПІДОЗРЮЮТЬ У ШАХРАЙСТВІ
У Німеччині підозрюють в податковому 
шахрайстві колишнього голову ради ди-
ректорів компанії Volkswagen Мартіна 
Вінтеркорна. Він переказав на рахунки у 
Швейцарії близько €10 млн і не сплатив 
за них податки.

В ОАЕ ВИКРАЛИ ЦІННИЙ АЛМАЗ
Поліція міста Дубай виявила рідкісний 
блакитний алмаз, вкрадений зі сховища 
однієї з компаній і відправлений у ко-
робці з-під взуття на Шрі-Ланку. Вартість 
каменю – $20 млн. 
У ГРУЗІЇ УЗАКОНИЛИ 
МАРИХУАНУ
Конституційний суд Грузії ухвалив рі-
шення про легалізацію вживання мари-
хуани в країні. А от зберігання та про-
даж – кримінальний злочин.
КАНАДА ВВЕЛА 
БІОМЕТРИЧНИЙ КОНТРОЛЬ 
ДЛЯ УКРАЇНЦІВ
Канада почала збирати біометричні дані 
у всіх громадян України, які просять про 
візу. Нововведення набули чинності 
31 липня. Відбитки пальців і електронну 
фотографію відтепер будуть вимагати 
для отримання туристичних віз, дозво-
лів на роботу, навчання і постійного 
проживання в Канаді.

НА СМАРТФОНИ – ТАБУ 
Парламент Франції ухвалив закон про 
заборону використання мобільних те-
лефонів та інших засобів зв’язку в шко-
лах, коледжах і ліцеях.

світова хроніка

СПРИТНИК ЗАРОБЛЯВ НА ФАЛЬСИФІКАТІСПРИТНИК ЗАРОБЛЯВ НА ФАЛЬСИФІКАТІ

ШАХТУ №9 ЛІКВІДУЮТЬ?болюче питання

ПЕРЕХОДИЛИ ДОРОГУ… НА СМЕРТЬПЕРЕХОДИЛИ ДОРОГУ… НА СМЕРТЬнещастя

МОЛОДІСТЬ – МОЛОДІСТЬ – 
ЗА ҐРАТАМИЗА ҐРАТАМИ ДИРЕКТОР ГІМНАЗІЇ ДИРЕКТОР ГІМНАЗІЇ 

«НАХІМІЧИВ» ІЗ «НАХІМІЧИВ» ІЗ 
ЗАРПЛАТАМИЗАРПЛАТАМИ

КУПАТИСЯ – НЕБЕЗПЕЧНОКУПАТИСЯ – НЕБЕЗПЕЧНО

феміда закон як дишло

будьте обережні

Нововолинськ

Керівник профспілки 
шахти №9 Василь 
Гура повідомив, що 

копальню ліквідують. 
Колектив виступає проти 
й стверджує, що шахта 
могла би працювати ще 
понад десять років.

В.о. генерального директора 
ДП «Волиньвугілля» Андрій Пили-
пюк 17 липня підписав наказ, згід-
но з яким шахта №9 переходить в 
реструктуризацію, що означає за-
криття, повідомляє «БУГ».

На думку керівника профспіл-
ки шахти №9, Пилипюк від почат-
ку був поставлений бізнесменом 
Андрієм Венгриним в.о. генди-
ректора ДП «Волиньвугілля», аби 
шахту ліквідували.

«Наразі все це йде до того, 
щоб зняти директора шахти №9 
Володимира Юрківа та поставити 
підконтрольного для Андрія Вен-
грина директора – Павла Танчева. 
Неофіційно ціна питання – 60 млн 
грн, які вони хочуть вибити для 
ремонту уже відремонтованого 
комплексу і 30 секцій, щоб забра-

ти з шахти №9 на шахту «Бужан-
ську» і зарядити лаву. Ситуація 
на шахті «Бужанській» така: про-
суваються лавою 10-15 метрів 
на місяць, цього вистачить на 
серпень-вересень, а нова лава зі 
швидкістю просування проходки 
буде готова через 7-8 місяців», – 
зазначає Гура.

Також Василь Гура повідо-
мив, що цьогоріч у березні ди-
рекція ДП «Волиньвугілля» не-
своєчасно подала документи на 
продовження дозволу на видо-

буток корисних копалин. 1 серп-
ня закінчилася ліцензія на видо-
буток вугілля для шахти №9 та 
«Бужанської». За його словами, 
Пилипюк не дає інформації про 
ліцензію.

Дії щодо ліквідації шахти №9 
розпочалися ще у 2011 році. 
Тоді директор копальні Богдан 
Лопушанський і директор шах-
тоуправління «Нововолинське» 
Олександр Онопрієнко та гене-
ральний директор Іван Костик 
підписали протокол стану під-

готовки шахт до ліквідації, де 
вирішили підготувати проект 
завдання на виконання ТЕО не-
доцільності подальшої роботи 
нововолинських шахт №9, №1 та 
№5, з урахуванням відпрацюван-
ня підготовлених запасів.

Разом з тим, 20 липня був 
складений протокол, в якому 
розглянули геологоекономічну 
оцінку запасів вугілля пластів 
на полях шахти №9. У протоко-
лі зазначено, що при видобутку 
у 116 тисяч тонн вугілля на рік 
шахта №9 може працювати ще 
понад 13 років. Дослідивши по-
дані матеріали ТЕО, експертиза 
зазначала, що економічна ефек-
тивність роботи шахти №9 є до-
веденою.

У зв’язку з ситуацією, в якій 
опинилися працівники новово-
линської шахти №9, Волинська 
облдержадміністрація підготує 
звернення до Прем’єр-міністра 
Володимира Гройсмана. Адже, на 
думку чиновників, реорганізація 
шахт ДП «Волиньвугілля» прине-
се вигоду лише інтересам третіх 
осіб.

Шахтарі вимагають негайного 
припинення реорганізації підприємства

bug.org.ua

Луцьк, Луцький, Горохівський райони

Днями в області трапилося 
три автопригоди з летальними 
наслідками, повідомили в обласній 
поліції.

Пізно ввечері 26 липня у селі Рованці 
Volkswagen Transporter збив пішохода. 
За кермом автомобіля перебував 19-
річний житель Луцького району. Водій, 
ймовірно, не вибрав безпечної швидко-
сті руху та допустив наїзд на пішохода, 
21-річного лучанина, який переходив 
проїжджу частину у невстановленому 
місці. Хлопець загинув.

29 липня у селі Діброва Горохів-
ського району знову-таки Volkswagen 
Transporter, за кермом якого перебував 
44-річний мешканець Горохова, наїхав 
на 67-річного жителя району. Пішохід 
помер на місці пригоди.

Також у ніч на неділю в обласному 
центрі на проспекті Відродження 25-
річний лучанин, перебуваючи за кермом 
автомобіля Mazda, здійснив наїзд на 34-
річного місцевого мешканця. Пішохід 
перетинав проїжджу частину поза межа-
ми пішохідного переходу. Від отриманих 
травм чоловік помер.

Чоловік від наїзду 
загинув на місці

vl.npu.gov.ua

У лучанина вилучено велику партію 
підакцизного фальсифікату, яку він 
незаконно транспортував.

Як інформує оперативне управління ГУ 
ДФС в області, фіскали, отримавши інформа-
цію про можливе транспортування фальси-
фікованих горілчаних напоїв та тютюнових 
виробів без марок акцизного податку вста-
новленого зразка, вжили невідкладних захо-
дів. Працівники податкової міліції Волині під 
процесуальним керівництвом прокуратури 

області зупинили та провели огляд автомобі-
ля Оpel Vivaro. 

Виявлено та вилучено з незаконного обігу 
понад 6000 пачок тютюнових виробів вартіс-
тю 250 тис. грн, 560 літрів горілчаних виробів 
сумнівної якості вартістю 120 тис. грн. Загаль-
на вартість вилучених підакцизних товарів 
становить 370 тис. грн. 

Крім того, вилучено транспортний засіб, 
який використовувався для транспортування 
та розповсюдження фальсифікату.

Вилучено товарів 
на 370 тисяч

сумнівний промисел

Луцьк

За низку зухвалих злочинів засудили 
23-річного лучанина.

Як повідомили у прокуратурі області, із 
серпня 2016 по березень 2017 року молодик 
шляхом обману заволодів майном (мобіль-
ними телефонами, ноутбуками тощо) 14 лу-
чан, завдавши їм шкоди на понад 70 тис. грн.

Крім того, з 26 по 31 березня 2017 року 
він насильно утримував у власному помеш-
канні свою знайому та двох її дітей, завдаю-
чи їм фізичних страждань та тілесних ушко-
джень. Жінку зловмисник не лише бив, але і 
погрожував убити, демонструючи їй лезо. 

Луцький міськрайонний суд визнав чо-
ловіка винним у вчиненні низки шахрайств, 

незаконному позбавленні волі та погрозі 
убивством. Найближчі чотири роки та шість 
місяців він проведе за ґратами.

Юнак начхав на 
закон і людяність

sud.ua Директор НВК «Маневицька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№2-гімназія» проводив махінації з 
зарплатами своїх працівників. 

Про це йдеться у вироку Маневицького 
районного суду від 16 липня. 

Директор, будучи службовою особою та 
достовірно знаючи про відсутність на своїх 
робочих місцях викладача допризовної під-
готовки молоді та водночас вчителя фізич-
ного виховання, а також практичного психо-
лога, які певний час перебували за межами 
України, з метою збереження останніми за-
робітної плати та робочого місця, ввівши в 
оману секретаря, яка виконувала технічну 
роботу з оформлення табелів обліку робочо-
го часу, вніс завідомо неправдиві відомості в 
табель обліку їхнього робочого часу.

Обвинувачений визнав свою вину, а зав-
дані збитки відшкодував. Суд призначив 
покарання у виді 1700 грн штрафу з позбав-
ленням права обіймати посади, пов’язані з 
виконанням організаційно-розпорядчих та 
адміністративно-госпо дарських функцій на 
один рік, однак звільнив від відбування по-
карання на підставі закону «Про амністію у 
2016 році» від 22 грудня 2016 року.

На чотирьох волинських пляжах 
відпочинок може мати неприємні 
наслідки. Адже у воді зафіксоване 
мікробне забруднення, тобто виявлені 
лактопозитивні кишкові палички.

Такі дані опублікував Центр громадсько-
го здоров’я МОЗ, ґрунтуючись на результа-
тах дослідження води 19-26 липня.

У Волинській області до 
переліку нерекомендованих 
для відпочинку пляжів увійшли такі те-
риторії: міський пляж і рекреаційна зона 
водосховища у м. Ковель (річка Турія), ре-
креаційна зона ставка у смт Локачі, пляж 
біля озера Велимче у с. Соловичі.

до 
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ЗБИВ ДИТИНУ І ВТІК
24 липня у Києві Hummer збив на смерть 
8-річну дівчинку на зебрі на очах у матері. 
Водія, який намагався втекти, затримали. 
Ним виявився колишній боксер, 23-річний 
підприємець Кирило Островський. Чоло-
віка залишили під вартою на два місяці 
без можливості внесення застави.
У БЕРДЯНСЬКУ ВБИЛИ 
АТОВЦЯ
31 липня у Бердянську застрелили ак-
тивіста Віталія Олешка, який воював на 
сході. Замовником вбивства журналісти 
називають нардепа від «Волі народу», 
місцевого бізнесмена Олександра По-
номарьова.
ВІЙСЬКОВИМ ПІДНІМУТЬ 
ЗАРПЛАТУ
З жовтня військовим підвищать заробіт-
ну плату: урядовому складу – до 9 тис. 
грн, офіцерам – до 15,3 тис. грн. 
ПОСАДОВЦЯ МВС 
ПІДОЗРЮЮТЬ У КОРУПЦІЇ
Директору державного спеціального 
проектного інституту МВС повідомили 
про підозру у завданні збитків державі 
на понад 14 млн грн. З 2010 року інсти-
тут очолює Зіновій Дзюба, але правоохо-
ронці не розголошують імені хабарника.

НА ПЕНСІЇ БРАКУЄ ГРОШЕЙ
Пенсійному фонду до кінця року може 
не вистачити близько 12 млрд грн для 
виплати пенсій. Дефіцит коштів дове-
деться погашати за рахунок казначей-
ських позик або збільшувати дотації на 
виплату пенсій.

НА ДОРОГАХ – КАМЕРИ 
МВС планує встановити на трасах та за-
лізничних переїздах 3726 камер. Однак 
наразі ще не легалізовано стандарт об-
ладнання для автоматичної фіксації по-
рушень ПДР. На це потрібно 1 млрд грн.
У ТАБОРІ ЗНАЙШЛИ ОСТАНКИ 
ДІТЕЙ 
В Одесі на згарищі в дитячому таборі 
«Вікторія» експерти знайшли останки 
загиблих під час пожежі дітей у вересні 
2017 року. Там загинуло троє дівчаток. 
Експертів з Естонії залучили батьки за-
гиблих. Вони не вірять офіційним даним 
слідства, адже досі невідомо, чому тра-
пилася пожежа.
ВБИВСТВО БІЗНЕСМЕНА 
У РІВНОМУ ІНСЦЕНУВАЛИ
У Рівному 17 липня поліція інсценувала 
вбивство 42-річного підприємця Вален-
тина Загороднюка, пов’язаного з незакон-
ним видобутком бурштину. Правоохорон-
ці кажуть, що попередили цим реально 
запланований злочин. Зловмисників за-
тримали. Ці ж люди підпали у лютому офіс 
місцевого видання «Четверта влада».
ЛОНДОН ПРИХИСТИВ ЕКС-
НАРДЕПА
Великобританія надала політичний 
притулок екс-керівнику держконцерну 
«Укрспецекспорт», колишньому народ-
ному депутату від Волині Сергію Бон-
дарчуку. Генпрокуратура інкримінує 
йому заволодіння понад $7 млн.
«УКРЗАЛІЗНИЦЯ» КУПИЛА 
ЗНАЧКИ У РОСІЇ
У компанії «Російські залізниці» «Укрза-
лізниця» замовила нагородні значки 
«Почесний залізничник» на 77856 грн.

АЛКОГОЛЬ ПОДОРОЖЧАЄ
У вересні очікується різке зростання 
вартості алкоголю. Ціни піднімуться на 
13%. За останні півроку вартість спирт-
ного зросла на 2%, або на 3,6 грн.
«УКРТЕЛЕКОМ» ПІДВИЩУЄ 
ТАРИФИ 
«Укртелеком» планує підвищити на 14% 
граничні тарифи на фіксований теле-
фонний зв’язок з листопада. Для корис-
тувача вартість збільшиться на 3-7 грн. 
БІОМЕТРИЧНІ ПАСПОРТИ 
ВИГОТОВЛЯЮТЬ ШВИДШЕ
Раніше на паспорт доводилося чекати 
по три місяці, або по півтора-два, якщо 
терміновий. Тепер у ДП «Документ» обі-
цяють, що його можна буде отримати за 
7-20 робочих днів.

українська хронікаОСОРОМИЛИСЯ НА ХАБАРАХОСОРОМИЛИСЯ НА ХАБАРАХна гарячому

І ТРАНСФОРМАТОРИ ОБКРАДАЮТЬІ ТРАНСФОРМАТОРИ ОБКРАДАЮТЬ

У РАЙЦЕНТРІ ГОРІВ РИНОКУ РАЙЦЕНТРІ ГОРІВ РИНОК ЗА ВКРАДЕНИЙ ЗА ВКРАДЕНИЙ 
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Луцьк

Днями 
правоохоронці 
спіймали на хабарі 

викладача військової 
кафедри й чиновника 
ДАБІ зі спільником.

27 липня у Луцьку УСБУ в об-
ласті викрило на хабарі завідува-
ча військової кафедри Луцького 
національного політехнічного 
університету Павла Турсумура-
това.

Правоохоронці встановили, 
що полковник системно вимагав 
від студентів гроші за успішне 
складання державних іспитів та 
видачу військового квитка офі-
цера запасу. Розмір «данини» 
складав від $200 до $500 з кож-
ного. На час слідства його відсто-

ронили від виконання службових 
обов’язків.

Оперативники спецслужби 
затримали зловмисника на ро-
бочому місці під час одержання 
$200 – другої частини неправо-

мірної вигоди. Раніше співро-
бітники СБУ задокументували 
отримання завідувачем кафедри 
першої частини хабара у розмірі 
$100. 

А двома днями раніше, 

25 липня, у Луцьку викрили на-
чальника одного з відділів Управ-
ління Державної архітектурно-
будівельної інспекції в області та 
громадянина, який діяв у змові 
з посадовцем та був посеред-
ником, на одержанні неправо-
мірної вигоди. Як повідомили в 
обласній прокуратурі, йдеться 
про $4 тис.

Чиновник та його спільник 
вимагали й одержали ці кошти 
від замовника реконструкції 
ветеринарної аптеки в одному 
з районних центрів Волині за 
прийняття позитивного рішен-
ня за результатами перевірки 
об’єкта будівництва. Обом об-
рано запобіжний захід – три-
мання під вартою найближчі 60 
днів.

Посадовець ДАБІ та його 
спільник отримали $4 тисячі

vol.gp.gov.ua

Старовижівський район

На Волині масово крадуть дроти з ліній 
електропередач та зливають оливу з 
трансформаторів, нарікають у ПрАТ 
«Волиньобленерго».

Як повідомив генеральний директор 
«Волиньобленерго» Володимир Купчак, зло-
вмисники крадуть дроти під напругою та 
опори. Крадії уже злили приблизно чотири 
тонни оливи з трансформаторів електропід-
станцій. Цю оливу, вважає гендиректор, мо-
жуть використовувати шукачі бурштину.

Нещодавно у Старій Вижівці з десяти 
підстанцій злили 2,5 тонни оливи. Погано, 
що крадіжку виявляють лише через три дні, 
коли згорає трансформатор, і населені пунк-
ти лишаються без електрики.

Гендиректор «Волиньобленерго» каже, 
що особисто звертався до очільника ГУ Нац-
поліції Волині Петра Шпиги. 

Не виключено, що у бандах, які здійсню-
ють крадіжки, задіяні енергетики, адже для 
того, аби зливати оливу, потрібні спеціальні 
навички. Оливу зливають професіонали

golospravdy.com

Рожище

29 липня у Рожищі від удару 
блискавки загорівся центральний 
ринок. 

До ліквідації пожежі залучили ряту-
вальників з Луцька, Ківерців, а також з су-
сідніх сіл – Переспа та Доросині. Пожежу 
гасили аж 30 рятувальників та сім пожеж-
них машин.

Ущент вигорів м’ясний павільйон, де 
торгувало вісім підприємців. Вогонь пов-
ністю знищив товар, вітрини та холодиль-
ники. На щастя, вдалося врятувати сусідні 
торгові павільйони та житловий будинок. Вогонь знищив товар

Локачинський район 

У селі Коритниця в будинку культури 
чоловік викрав у ветерана цінний піджак. 
Інцидент трапився ще в січні. 

На жакеті було 13 медалей часів Другої 
світової війни, два нагрудні знаки, два ордени 
та кишеньковий годинник. Сума збитків – по-
над 2 тис. грн.

Як йдеться у вироку Локачинського ра-
йонного суду від 20 липня, суд визнав чоло-
віка винним. Він відсидить у тюрмі два роки 
та шість місяців.

facebook.com
/volyntv
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До 28 липня Українській 
православній церкві не вдалося 
отримати Томос. Священний синод 
Константинопольського патріархату 
відбувся, але не розглядав питання 
України. Швидше за все, його 
перенесуть на першу половину осені. Це 
пов’язано з тим, що Священний синод 
у Константинополі не виконав умови, 
які поставив перед ним Вселенський 
патріарх Варфоломій. 

Російський вплив тут теж 
присутній. Москва погрожує розколом 
вселенського православ’я. Тож 
Константинополь вимушений іти їй 
назустріч у певних моментах.

Натомість представник 
Вселенського патріарха Варфоломія 
митрополит Гальський Еммануїл 
запевнив Президента Петра 
Порошенка, що Україна таки отримає 
автокефалію.

хто кого? ОДНА ВІРА НА ДВІ ЦЕРКВИ

Минулого тижня 
у столиці 
відбулося одразу 

дві церковні акції. 
27 липня – проросійська, 
ініційована Московським 
патріархатом, 
28 липня – проукраїнська, 
яку провів Київський 
патріархат. Обидві 
були присвячені 1030-й 
річниці хрещення Русі.

Відзначати цей день як святко-
вий в Україні почали з 2008 року 
за указом екс-Президента Віктора 
Ющенка «Про День хрещення Київ-
ської Русі – України».

Одначе нині йдеться не просто 
про відзначення знаменної церков-
ної події, а радше про демонстра-
цію сил держав, що перебувають у 
стані війни.

ПОЛІТИКА ПЕРЕМОГЛА
На жаль, на п’ятому році зброй-

ної агресії Росії проти України все 
ще можливі масові демонстрації на 
підтримку ворожої держави, пише 
«Укрінформ».

З часу здобуття Україною дер-
жавної незалежності відзначення 
Дня хрещення Русі щоразу мало 
політичний підтекст. Більш чи менш 
виразний, але завжди він був важ-
ливішим за суто релігійний чи 
церковний. А цьогоріч політика 
цільком переважила, бо у хресних 
ходах брали участь навіть нецер-
ковні люди та атеїсти.

Реальна перспектива автокефа-
лії Української православної церк-
ви змушує російську державу, скла-
довою частиною якої є Російська 
православна церква, до активних 
антиукраїнських дій, аби не втра-
тити один з найпотужніших інстру-
ментів впливу на Україну – панівне 
становище в ній Російської церкви. 
Тому йдеться насправді про заго-
стрення протистояння між держа-
вами – українською та російською. 
Для Росії ставки у цій формально 
церковній справі дуже високі, а 
отже, вона готова зробити усе мож-
ливе, щоб не програти.

Загалом такі погрози лунали 
вже давно, а після звернення Пре-
зидента України, Верховної Ради і 
УПЦ Київського патріархату (і кіль-
кох ієрархів УПЦ Московського пат-
ріархату) до Вселенського Патріар-
ха у квітні цього року з проханням 
про Томос про автокефалію, вони 
посипалися аж надто часто.

ЗАТУРКАНІ, АЛЕ БЕЗ 
АГРЕСІЇ

27 липня на війну з Томосом 
стала московська церква в Україні – 
провела свій хресний хід на честь 
хрещення. Парадокс: церква, яка 
називає себе українською, а інші 
церкви – розкольницькими, робить 
все, щоб Україна цю автокефалію не 
отримала.

На Володимирській гірці перед 
початком хресного ходу Української 
православної церкви Московського 
патріархату розпочався святковий 
молебень з нагоди 1030-річчя хре-
щення Русі. Після нього – хресний 
хід через Європейську площу, повз 
Кабмін і Верховну Раду до Києво-
Печерської лаври.

Натовп крокував ледве не стро-
єм. Для руху транспорту були пе-
рекриті центральні вулиці. Задіяли 
навіть невисокі металеві огорожі, 
біля яких чатувало близько півсот-

ні нацгвардійців, полісменів і кіно-
логів.

Силовики нашвидкуруч за до-
помогою ручних металошукачів 
перевіряли рюкзаки і сумки всіх, 
хто прямував на Володимирську 
гірку. Віряни прибували переважно 
групами у складі місцевих єпархій 
по 30-50 людей. Їх було помітно 
неозброєним оком – здебільшого 
жіночки від 40-50 років і старші, 
вдягнені у скромні сукні чи спідниці 
з кофтинами і хустинами. У деко-
го в руках – ікони Божої матері та 
хрести. А от георгіївських стрічок, 
зображень Сталіна чи Миколи ІІ, на 
відміну від минулорічного хресно-
го ходу Московського патріархату, 
цього разу не спостерігалося. Од-
нак фотографії з Володимиром Пу-
тіним все-таки вивісили в лаврі на 
стендах. Пізніше їх прибрали. 

Журналісти «Прямого» зафіксу-
вали, що учасникам хресного ходу 

біля станції метро «Арсенальна» 
роздавали гроші – кожному по 200 
гривень. 

Прибула на хід і VIP-делегація 
депутатів – Олександр Вілкул, Юрій 
Бойко, Нестор Шуфрич, Вадим Но-
винський, Михайло Добкін і поза-
фракційний екс-спікер Володимир 
Литвин. 

Телеканал «Інтер» прогнозовано 
заявив, що в хресному ході УПЦ МП 
взяло участь аж 200-250 тисяч про-
чан. Однак у поліції запевнили, що 
демонстрація 27 липня зібрала 15-
20 тисяч учасників.

VIP-МОЛЕБЕНЬ НА 
ВОЛОДИМИРСЬКІЙ 
ГІРЦІ 

А вже 28 липня, за різними оцін-
ками, в центрі Києва на молитву за 
Україну та єдину Українську помісну 
православну церкву зібралося від 
65 до 150 тисяч осіб. Духовенство 

tsn.ua

tsn.ua

Московський та Київський патріархати 
відзначили річницю окремо, адже мають 
абсолютно протилежні політичні цілі

УПЦ МП прагне продемонструвати владу 
Росії над мільйонами українців, УПЦ КП – 
рішучість цю владу зруйнувати

гучна заява США НІКОЛИ 
НЕ ВИЗНАЮТЬ 
АНЕКСІЮ КРИМУ

25 липня глава 
Держдепартаменту США 
Майк Помпео заявив, що 
Америка ніколи не визнає 
анексії Криму. Декларація, 
що містить лише три 
абзаци та підтверджує 
позицію США щодо 
українсько-російського 
конфлікту, викликала 
бурхливу реакцію.

Вона була зроблена після євро-
пейського турне Дональда Трампа 
та його зустрічі з Володимиром 
Путіним, після чого у міжнародної 
спільноти з’явилися сумніви щодо 
послідовності американської полі-
тики стосовно України. Тож за кіль-
ка годин після появи декларації її 
одразу підтримала низка країн ЄС, 
передає «ТСН.ua».

Польща одразу позитивно від-

реагувала на заяву Держдепу США.
«Відмовляємося визнати пре-

тензії РФ на суверенітет над те-
риторією, захопленою силою, що 
суперечить міжнародному праву. 
Спільно з нашими союзниками та 
партнерами відкидаємо спроби 
Росії незаконно приєднати Крим 
та зобов’язуємося підтримувати цю 
позицію до відновлення територі-
альної цілісності України», – заяви-
ли в польському МЗС.

Окрім Польщі, інформує Made 
for Minds, до Кримської декларації 
США долучилася Німеччина. Так, 

міністр закордонних справ Гайко 
Маас заявив, що країна не перегля-
датиме своєї позиції щодо незакон-
ності анексії Криму.

На декларацію відреагували і в 
Росії. Зокрема, речниця російського 
МЗС Марія Захарова зазначила, що 
документи, які визначають офіційну 
політику США, можуть змінитися за 
будь-якого президента.

Президент України Петро По-
рошенко назвав декларацію істо-
ричною та подякував адміністрації 
президента США Дональда Трампа 
за безкомпромісну позицію щодо 

tsn.ua

Декларацію США підтримали країни ЄС

  Галина ТЕРНОВА
Київ

назвало захід найбільшим хресним 
ходом в історії України.

Хода почалась біля Володи-
мирського собору і завершилася 
урочистим молебнем на Володи-
мирській гірці. Очолив хресний 
хід з нагоди 1030-річчя хрещення 
Київської Русі-України патріарх Ки-
ївський Філарет. Серед єпископату 
з ним служив митрополит Луцький 
і Волинський Михаїл. Духовенство 
Волинської єпархії Київського пат-
ріархату навіть виконало держав-
ний гімн біля пам’ятника князеві 
Володимиру. 

Українська автокефальна пра-
вославна церква на чолі з митро-
политом Макарієм також при-
єдналася до основної колони. 
Був присутній Президент Петро 
Порошенко з дружиною Мари-
ною, міністри та представник Все-
ленського патріарха митрополит 
Гальський Еммануїл. Прибули на 
захід бійці, які захищають країну 
від російських агресорів на Дон-
басі, та військові капелани. Також 
на урочистість приїхали представ-
ники Донбасу. Було багато людей 
у вишиванках, які тримали у руках 
державні прапори.

Представник Вселенського 
патріарха Варфоломія митропо-
лит Гальський Еммануїл наголо-
сив: «Вселенський патріархат не 
полишить чад своїх українських 
необороненими і напризволяще 
кинутими. Не дозволить тим, хто 
ненавидить правду, провадити свої 
витівки в Україні».

підтримки територіальної ціліснос-
ті України в міжнародно визнаних 
кордонах.

Десятки людей вийшли на ак-
цію протесту біля Білого дому піс-
ля повернення Трампа з Гельсінкі, 
де відбулася зустріч із Путіним. 
Учасники акції тримали плакати 

з написами «брехун» і «зрадник». 
Таким чином вони відреагували 
на слова президента США про те, 
що він не вірить у втручання Росії 
в американські вибори. Пізніше 
Трамп заявив, що обмовився і зго-
ден з висновками розслідування 
спецслужб США.
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децентралізація

за кермом

будьте пильні

СІЛЬЦЕ НЕ ХОЧЕ ДО 
МАР’ЯНІВСЬКОЇ ОТГ

ПОЧЕСНІ 
ПОСМЕРТНО
Луцьк

Лучанам, які загинули у зоні АТО, 
посмертно присвоїли звання 
«Почесний громадянин Луцька». 
За таке рішення одноголосно 
проголосували депутати Луцької 
міської ради 25 липня. 

Відповідний проект рішення під-
готували громадські активісти з орга-
нізації «Члени родин загиблих в АТО 
«Надія», які й подали список воїнів. До 
цього переліку обранці громади також 
запропонували включити померлого 
від раку айдарівця Олега Твердохліба.

За вірність військовій присязі, 
особисту мужність, самовідданість та 
героїзм, виявлені під час виконання 
бойових завдань у зоні АТО на сході 
України, а також вагомий особистий 
внесок у забезпечення суверенітету й 
територіальної цілісності України по-
смертно звання «Почесний громадя-
нин міста Луцька» присвоять загиблим 
бійцям: Андрію Атаманчуку, Олегу 
Вишневському, Олександру Войчуку, 
Максиму Гринчишину, Сергію Гулюку, 
Володимиру Зарадюку, Василю Зелін-
ському, Дмитру Йовзику, В’ячеславу 
Іонову, Артему Карабану, Олексію Кіт-
новському, Сергію Климчуку, Віктору 
Кумецькому, Сергію Куруці, Роману Лу-
цюку, Роману Лучуку, Віктору Мандзи-
ку, Валерію Марцинюку, Віталію Мах-
новцю, Роману Наюку, Юрію Оніщуку, 
Сергію Помінкевичу, Володимиру Про-
копчуку, Ігорю Філіпчуку, Рустаму Хам-
раєву, Денису Чабанчуку, Сергію Чуча-
ліну, Сергію Шкредю, Сергію Шостаку, 
Максиму Шульзі.

ВОЛИНЬ – СЕРЕД 
ЛІДЕРІВ ДОРОЖНЬОГО 
БУДІВНИЦТВА 
Волинська область є одним із 
лідерів щодо темпів виконання 
дорожніх робіт. Відсоток їх 
виконання перевищує 80%.

Понад 50% проектів дорожнього 
будівництва, запланованих на цей рік, 
виконано або ж вони знаходяться на 
завершальній стадії. У вересні в уряді 
очікують повну оцінку ситуації в галузі 
по всіх областях, повідомляє «Урядовий 
портал».

Прем’єр-міністр Володимир Гройс-
ман наголосив, що у будівельній галузі 
добре налагоджена робота. Однак по-
трібно проаналізувати, що використано, 
а тоді перерозподілити гроші на проек-
ти, де потрібні додаткові ресурси.

«Більше половини планів вже вико-
нано. Але в різних регіонах по-різному 
ця робота виконується. Я поставив чіткі 
завдання: темпи будівництва треба при-
швидшувати, а кошти використовува-
ти ефективно й раціонально, – заявив 
Гройсман. – Зараз організовуємо пере-
вірки, по завершенню об’єктів проводи-
тимуться аудити. У вересні знатимемо, 
хто впорався із завданнями, а хто – ні».

Наразі найкраще із поставленим зав-
данням справилися Волинська, Дніпро-
петровська, Закарпатська, Запорізька, 
Кіровоградська, Львівська, Полтавська, 
Тернопільська, Херсонська та Хмель-
ницька області, де відсоток виконання 
робіт перевищує 80%.

героям слава

на передових 

На Горохівщині – 
децентралізаційний 
конфлікт. Жителі 

села Сільце не хочуть 
приєднуватися 
до Мар’янівської 
ОТГ. Кажуть, що 
приєднаються тільки 
до Горохівської ОТГ. 
Але це зробити годі. 
Адже законодавчо такі 
випадки не врегульовані.

Село Сільце входить у Цегів-
ську сільську раду. Конфлікт між 
місцевими жителями та сільра-
дою виник ще рік тому, коли по-
чали створювати Мар’янівську 
ОТГ. Тоді мешканці Сільця ви-
словилися проти, мовляв, вони 
повинні бути адміністративно 
об’єднані з Гороховом, бо розта-
шовані поряд.

На боці жителів Сільця – ра-
йонна та обласна ради. В останній 
навіть підготували проект рішен-
ня щодо зміни адміністративного 
рішення. Приєднатися село хоче 
до Журавниківської сільради, 
яка планує об’єднуватися з Горо-
ховом. 

За словами місцевих активіс-
тів, Журавники теж готові їх прий-
няти. Однак Цегівська сільрада 
проти. Нещодавно відповідний 
проект рішення про намір сіль-
ради виключити Сільце зі свого 
складу провалили.

Голова Цегівської сільської 

Автомобілі на 
єврономерах, які 

конфіскували для 
продажу, але не продали 
за три сесії торгів, 
віддають безплатно. 

Митниця затримує їх за пору-
шення, тоді суд ухвалює рішення 
про конфіскацію автомобілів на 
користь держави. А вже після 
цього авто потрапляє на торги, 
передає «112.ua».

«Якщо у країні почнеться 
масштабна кампанія з конфіска-
ції автомобілів з єврономерами 
у зв’язку з порушенням митного 
режиму, то ми готові до збіль-
шення навантаження і організа-
ції масового продажу», – каже 
генеральний директор електро-
нного майданчика СЕТАМ Віктор 
Вишньов. 

Луцьк

Прокуратура Волинської 
області попереджає 
про шахраїв та 
просить волинян 
відразу повідомляти 
про підозрілих осіб 
правоохоронні органи.

Невідомі особи телефонують 
нібито від працівників поліції чи 
прокуратури і повідомляють, що 
близький родич скоїв ДТП чи 
інше кримінальне правопору-
шення. Аби залагодити справу 
з потерпілими та правоохорон-
цями, необхідно перевести пев-
ну суму на вказаний шахраями 
картковий рахунок або віддати 
гроші особі, яка під’їде у конкрет-
не місце. 

До слова, днями двоє лучан 
уже попалися на гачок шахра-
їв і заплатили зловмисникам 
175 тис. грн. 

ЄВРОБЛЯХИ РОЗДАЮТЬ 
БЕЗПЛАТНО 

МАСАЖЕРИ – ВІД УСІХ ХВОРОБ

  Вадим ПАНАФІДІН
Горохівський район

Конфісковують авто, водії яких 
порушили митний режим

Якщо вам зателефонував 
шахрай – повідомте поліцію

Найгірша ситуація – на 
Буковині та Сумщині

kurs.if.ua

ради Валентин Фищук каже, що 
він не проти підтримати людей, 
але це має бути законно. 

«Попередньо домовилися, 
що чекаємо роз’яснення від об-
ласної ради. Бо законодавство 
не передбачає такої процедури. 
Заступник голови облради на 
сесійному засіданні зачитував 
відповідь, але там не йшлося про 
процедуру від’єднання, лише про 
те, що вони зверталися у Верхов-
ну Раду й від профільного коміте-
ту дали роз’яснення, що подіб ні 
рішення раніше ухвалювала об-

ласна рада. Але найголовніше 
те, що в тому роз’ясненні не вка-
зано, що має робити сільрада. В 
іншій відповіді – роз’яснення з 
обласної ради, де йдеться про 
те, що обласна рада не має права 
давати роз’яснення, які можуть 
мати юридичні наслідки, а по-
яснення комітету не може мати 
статус офіційного. Це можна зро-
бити, але потім доведеться нести 
відповідальність. Адже має бути 
прописана чітка процедура, а тут 
нічого немає», – констатує Вален-
тин Фищук.

Він пропонує альтернатив-
не рішення: завершити процес 
створення Мар’янівської ОТГ, а 
вже тоді змінити підпорядкуван-
ня Сільця.

«Коли буде утворена Горохів-
ська ОТГ, тоді й від’єднаємо село 
Сільце, але законно, – каже голо-
ва Цегівської сільради. – У Верхов-
ній Раді триває процедура ство-
рення нового закону про засади 
адміністративно-територіального 
устрою, де є механізм зміни під-
порядкування населених пунктів. 
Відповідний закон мають розгля-
дати вже восени». 

Для цього громада проводить 
збори й виносить колективне рі-
шення, сільрада ухвалює рішення 
про готовність від’єднати село, 
інша сільрада ухвалює рішення 
про готовність прийняти нову 
одиницю, райрада надсилає в 
обл раду клопотання про ухвален-
ня рішення про зміну адміністра-
тивного устрою, відтак облрада 
затверджує відповідне рішення 
під час сесійного засідання.

Зауважимо, Мар’янівська ОТГ 
має бути створена, об’єднавшись 
із такими сільрадами: Скригів-
ською, Бужанською, Цегівською, 
Бранівською, Галичанською. Село 
Сільце входить до Цегівської 
сільської ради, до якої належать 
ще три села: Цегів, Широке, Бо-
рочиче. 

staff sourceusa.com
antolini.biz

acc.cv.ua

Наразі законно приєднати 
Сільце до Горохівської 
ОТГ неможливо

За його словами, наразі у су-
дах тривають тільки поодинокі 
процеси щодо автомобілів, водії 

яких порушили митний режим.
«У нас є практика безоплатної 

передачі авто іншому власнику. У 

Діють шахраї і за іншою, не 
менш відомою, схемою, пові-
домляє телеканал «Аверс». Не-
щодавно з картки волинянина 
вкрали 431 тис. грн. Зловмис-
ник зателефонував громадяни-
ну,  представився працівником 
«Ощадбанку» й випитав у чоло-
віка усю необхідну інформацію. 

Потому гроші з банківської карт-
ки зникли.

Найкраще «розводити» на 
гроші шахраям вдається довір-
ливих пенсіонерів. У Луцьку 
нещодавно відкрили магазин, 
де продають медичні засоби, 
які нібито допомагають від усіх 
хвороб. У крамниці громадян 

консультують з приводу стану їх-
нього здоров’я і пропонують ма-
сажери для очей, ніг та плечей. 
Ці невеличкі «диво-пристрої» 
коштують від 13 тис. грн і більше. 
Однак консультанти не мають 
ані медичної освіти, ані жодних 
ліцензій на продаж сумнівних 
товарів.

всіх областях України створено 
комісії, до складу яких входять 
представники фіскальної, вико-
навчої служб», – каже гендирек-
тор підприємства. 

Автомобілі передають уста-
новам, які за законом мають на 
це право. Зокрема – медичні, со-
ціальні установи, військові час-
тини, установи пенітенціарної 
системи, дитячі будинки сімейно-
го типу, благодійні фонди та дер-
жавні органи.

За весь час роботи військо-
вим частинам в АТО передали 
близько тисячі машин. 

«Нашим військовим часто 
бракує транспортних засобів, – 
каже Вишньов. – Тому військові 
беруть автомобілі у будь-якому 
стані, а потім самі їх ремонтують».
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Не здавайся до тих пір, поки не станеш тим, ким ти хочеш бути. Джекі Чамберс

  naglyad.org

дослідження

ЗА СМЕРТЕЛЬНУ 
АВАРІЮ – НЕ 
ЗАВЖДИ ТЮРМА
Минулоріч лише кожен п’ятий 
винуватець смертельної ДТП 
отримав тюремний термін.

«У 2017 році до суду спрямовано 
1689 обвинувальних актів зі смертель-
ними ДТП. А за перше півріччя цього 
року – вже 1031. Однак минулоріч із 1324 
засуджених у справах зі смертельними 
ДТП до позбавлення волі були засудже-
ні 276 осіб, тобто лише кожен п’ятий», – 
цитує прес-секретаря Генпрокуратури 
Ларису Сарган «Кореспондент».

Вона також висловила переконан-
ня, що назріла необхідність посилення 
відповідальності за скоєні злочини на 
дорогах.

За даними поліції, в цьому році 
кількість аварій в цілому і зі смертель-
ним результатом знизилася на 10%. За 
перше півріччя зафіксовано близько 68 
тисяч ДТП. У цих аваріях постраждали 
майже 13 тисяч осіб, з яких 1237 людей 
загинули.

УКРАЇНЦІ 
ОЗБРОЮЮТЬСЯ
В українців на руках офіційно 
зареєстровано близько 1 млн 
одиниць вогнепальної зброї.

За даними Нацполіції, тенденція 
до зростання кількості довгоствольної 
зброї намітилася ще у 2013 році, коли в 
Україні зареєстрували близько 830 ти-
сяч одиниць, передає «РБК-Україна».

Однак вже через три роки ця циф-
ра перевищила 920 тисяч. У 2018 році 
офіційна статистика сягнула понад 
890 тисяч одиниць.

Як зазначив голова наглядової ради 
Української асоціації власників зброї 
Георгій Учайкін, головна мотивація під 
час купівлі зброї – необхідність мати ін-
струмент самозахисту. 

Фактична кількість зброї на руках 
українців може бути більшою. За підра-
хунками УАВЗ, українці щорічно купують 
70-100 тисяч одиниць зброї. Зараз на ру-
ках у 1,5 мільйона українців може пере-
бувати до 2,5 мільйона одиниць зброї.

А за даними американської ана-
літичної компанії Small Arms Survey, в 
Україні у 2017 році легальної та неле-
гальної зброї у населення було близько 
4,4 мільйона одиниць.

КОЖНЕ ШОСТЕ 
АВТО ПОЛІЦІЇ – 
ПОШКОДЖЕНЕ
Близько 20% автопарку 
Національної поліції перебуває 
в неробочому стані. Про це 
повідомляють «Наші гроші», 
посилаючись на аудит, затвердже-
ний Рахунковою палатою.

Патрульна поліція  має 1876 авто-
мобілів, більшість яких отримані в 2015-
2016 роках. З цих автомобілів 1196 – 
Toyota Prius. На час аудиту кожна п’ята 
машина не експлуатувалася. В тому 
числі, кожна шоста патрульна машина 
(313 штук) не працювала через пошко-
дження, отримані в результаті ДТП. Ще 
79 автомобілів не експлуатувалися че-
рез технічну несправність. В окремих 
підрозділах технічно несправна майже 
половина автомобілів.

Внаслідок виходу автомобілів з ладу 
патрульна поліція витратила 2,59 млн 
грн в 2016-2017 роках. Рішень про від-
новлення або списання битих автомобі-
лів керівництво департаменту не ухва-
лювало, через що під час зберігання на 
відкритих майданчиках стан автомобілів 
погіршується. У низці випадків вартість 
відновлення техніки вже перевищує її 
балансову вартість.

закон як дишло

тенденція

аудит

актуально ЯК ПОДОЛАТИ СМІТТЄВУ 
КРИЗУ В УКРАЇНІ? 

В УКРАЇНІ ТИСЯЧІ ЛЮДЕЙ – РАБИ

Україна стала на крок 
ближче до запуску першого 
сміттєпереробного заводу. 

1 червня представники міської 
влади Львова і Європейського 
банку реконструкції та розвитку 
(ЄБРР) підписали угоду щодо 
виділення €35 млн для будівництва 
заводу і рекультивації полігону 
в області. Проте сміттєва криза є 
клопотом не лише одного регіону, 
а всієї країни, і потребує нагального 
розв’язання. Як подолати 
проблему, дізнавалися експерти.

ЗВІДКИ В УКРАЇНІ СТІЛЬКИ 
СМІТТЯ?

За статистикою Мінекології, один житель 
України щороку викидає 250-300 кг побутово-
го сміття. За рік у країні утворюється приблиз-
но 12-15 млн тонн відходів, з яких відсортову-
ють та переробляють лише близько 3%, ще 
3% спалюють на єдиному сміттєспалюваль-
ному заводі, а решту вивозять на звалища. 
Офіційних полігонів для сміття у країні налі-
чується близько шести тисяч, несанкціонова-
них – понад 30 тисяч. Експерти наголошують, 
що більшість сміттєзвалищ уже переповнені 
й загрожують життю і здоров’ю українців.  

«Повністю безпечних полігонів взагалі не-
має. Навіть побудовані за всіма будівельними 
нормами полігони являють собою небезпеку. 
Відбувається рух ґрунтових мас, через що 
сміттєвий фільтрат потрапляє у ґрунт, питну 
воду. Крім того, практично на всіх полігонах 
час до часу відбуваються пожежі», – наголо-
шує еколог Олександр Ігнатенко. 

Аби розв’язати проблему, в Україні по-
трібно провести рекультивацію більшості 
полігонів, тобто захоронити відходи й від-
новити родючість ґрунту, запустити систему 
сортування побутового сміття і побудувати 
переробні підприємства. Реалізація цих захо-
дів прописана в Національній стратегії пово-
дження з відходами, яку уряд ухвалив 8 лис-
топада минулого року. 

ЩО ПРОПОНУЮТЬ РОБИТИ?
Відповідно до документа, до 2030 року за-

плановано запровадити роздільне збирання 
відходів мінімум у п’яти тисячах населених 
пунктів та створити 250 центрів збирання 
відходів. У містах та селах нарешті мають 
з’явитися спеціальні контейнери для сор-
тування. Розподілятимуть відходи на кілька 
основних категорій: пластик, папір, скло, ор-
ганічні відходи та метал. 

«Стратегією визначена амбітна мета, щоб 
до 2030 року 70% побутових відходів в Укра-
їні переробляли чи повторно використовува-
ли», – пояснює міністр екології Остап Семерак. 

Крім того, торік Мінекології розпочало 
інвентаризацію українських полігонів. Зокре-
ма, було запущено інтерактивну мапу сміт-
тєзвалищ (ecomapa.gov.ua). Сервіс постійно 
оновлюється і, крім геолокаційної інформації, 
містить дані про морфологію відходів та стан 
ліквідації звалища. Також карта має мобільний 
додаток, у якому українці можуть надсилати 
інформацію про появу стихійних звалищ. 

У міністерстві визнають, що успішна реа-
лізація «сміттєвої стратегії» можлива лише за 
умов дотримання чітких строків і суворого 
контролю за підрядниками. У іншому випадку 
гарний план ризикує залишитися на папері. 

РОЗБУДОВА МІСЦЕВОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ 

Більшість експертів погоджується, що, по-
при ухвалення національного плану управ-
ління відходами на рівні міністерства, велика 
відповідальність лежить на місцевій владі. 
Про це неодноразово казав і Президент Укра-
їни Петро Порошенко. 

«Вивезення та утилізація сміття – це не є 
і ніколи не мають бути питання центральної 
влади. Очевидно. Бо коли ми даємо гроші, 
коли ми даємо повноваження, права, вони 
обов’язково мають кореспондуватися з від-
повідальністю, у першу чергу – перед грома-
дою», – наголосив глава держави під час за-
сідання Асоціації міст України.

Власне, сьогодні в Україні є приклади та-
ких відповідальних громад. Так, 12 червня 
на полігоні побутових відходів у селі Рибне 
Івано-Франківської області запустили сучасну 
лінію для сортування сміття. Побутові відходи 
сортуватимуть на кілька фракцій для подаль-
шої переробки та екологічної утилізації. За-
раз потужність лінії – 20-25 тонн за зміну, про-
те з часом вона зросте до 50 тонн. За словами 
міського голови Руслана Марцінківа, лінія 
слугуватиме не тільки Івано-Франківську, а й 
усій області. В амбітних планах керівництва 
області – будівництво сміттєпереробного за-
воду, під який уже виділили землю. 

«Малі містечка можуть дати фору столиці. 
У них набагато краще на сьогодні просуваєть-
ся ініціатива сортування сміття, принаймні 
до зменшення кількості відходів», – зазначає 
еколог Олександр Соколенко.

ВЕЛИКІ ПРОЕКТИ 
За даними Мінрегіонрозвитку, наразі в 

Україні працює 22 сміттєсортувальні лінії, 
три сміттєспалювальні установки й лише 
один сміттєспалювальний завод. Водночас 

немає жодного підприємства з переробки.
Звичайно, будівництво такого об’єкта по-

требує значного фінансування, і залучити ін-
вестора простіше великим містам. Найближ-
че до реалізації таких проектів наблизились у 
Львові та Дніпрі. Так, львівська влада вже під-
писала угоду з ЄБРР щодо виділення кредиту 
в €35 млн для будівництва заводу, що три-
ватиме два роки. Пакет фінансування вклю-
чає 13-річний кредит обсягом у €20 млн під 
гарантії міста, інвестиційний грант – до €10 
млн від Східноєвропейського фонду енерго-
ефективності та довкілля, який повертати не 
потрібно, а також пільговий кредит у €5 млн 
від Фонду чистих технологій. Як зазначила 
заступник директора ЄБРР в Україні Марина 
Петров, цим проектом Європейський банк 
розпочинає реалізацію в Україні програми 
«Зелені міста».

«Загалом, якщо брати усі наші операції, то 
Львів стане дев’ятим містом-учасником цієї про-
грами, але в Україні – першим», – додала Петров.

Наразі ЄБРР оголосив тендер на будівни-
цтво. Усі заявки від компаній приймають до 
середини липня цього року, а переможця ви-
значать у жовтні.

А ось у Дніпрі вже відомо, хто будувати-
ме сміттєпереробний завод. Перемогу в кон-
курсі здобула британська компанія Stopford 
Projects Limited, яка виступатиме інвестором і 
підрядником. Вартість будівництва оцінюють 
в 60 мільйонів фунтів стерлінгів. За словами 
заступника міського голови Дніпра Михайла 
Лисенка, на проектування заводу піде рік, ще 
два роки – на його будівництво. Зараз міська 
влада підписує угоду з компанією.

Тож у найближчій перспективі в Україні 
можуть запрацювати перші сміттєпереробні 
заводи, які не тільки екологічно утилізува-
тимуть відходи, а й вироблятимуть енергію. 
Хоча, звичайно, в очікуванні інфраструктури 
українцям не варто сидіти склавши руки. На 
те, щоб Україна стала чистішою, може вплину-
ти кожен. Почати сортувати сміття вдома, зда-
вати у пункти прийому пластик, скло, папір, 
відмовитися від використання поліетилено-
вих пакетів – просто, але дуже корисно.

286 тисяч осіб живуть 
в Україні в сучасному 
рабстві. Про це йдеться 
у антирейтингу Global 
Slavery Index, який уклала 
австралійська правозахисна 
організація Walk Free 
Foundation.

Згідно з рейтингом, частка 
тих, хто живе в умовах сучасного 
рабства в Україні становить 6,4 
на тисячу осіб. Серед країн Єв-
ропи та Центральної Азії Україна 
розташувалася на сьомому місці, 
Туркменістан – на першому, Ро-
сія – на 11. Наприкінці рейтин-
гу опинилися Фінляндія, Данія, 
Швеція та Люксембург.

Рейтинг містить інформацію 
про кількість людей у сучасно-
му рабстві в різних країнах, ана-
ліз дій урядів та форми рабства. 

Наприклад, примусова праця та 
сексуальна експлуатація, примус 
до шлюбу, борги тощо.

У країнах Європи та Централь-
ної Азії близько 3,6 мільйона осіб 
живуть у рабстві. Найпоширеніше 
рабство – примусова праця, при-
мусовий шлюб, боргова кабала та 

сексуальна експлуатація.
Туркменістан, Білорусь і Ма-

кедонія визнано країнами з най-
вищим розповсюдженням сучас-
ного рабства, а Росія, Туреччина 
і Україна мають найвищий абсо-
лютний показник у 39% жертв у 
Європі та Азії.

У 2018 році країни з високим 
ВВП мали вищі показники поши-
реності сучасного рабства, ніж 
вважалося раніше. Йдеться про 
США, Австралію, Великобрита-
нію, Францію, Німеччину, Нідер-
ланди тощо.

«Навіть у країнах із сильним 
законодавством існують сут-
тєві прогалини у захисті таких 
соціальних груп, як мігранти, 
безхатченки, неофіційно пра-
цевлаштовані та деякі меншини. 
Ці прогалини, які активно вико-
ристовуються злочинцями, ви-
магають термінової уваги з боку 
урядів», – йдеться у доповіді.

Наприклад, у 2016 році у світі 
налічувалося понад 40 мільйонів 
осіб, що жили в умовах сучасного 
рабства, близько 70% з них – жін-
ки і дівчата.

Найбільше людей живе в сучасному 
рабстві у Туркменістані

sherbrookerecord.com

strana.ua

Кожен українець щороку викидає 
250-300 кг побутового сміття
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Є тільки два способи прожити своє життя. Перший – так, ніби ніяких чудес не буває. 
Другий – так, ніби все на світі є дивом. Альберт Ейнштейн

  Марта ЮЛАНТОВА

У Волинській області триває реалізація субпроекту 
«Вдосконалення медичної допомоги хворим 
з хворобами системи кровообігу у Волинській 
області» проекту Міністерства охорони здоров’я 
України та Світового банку «Поліпшення охорони 
здоров’я на службі у людей».

рука на пульсі

прогрес

АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК 
ТРЕБА КОНТРОЛЮВАТИ

ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ МАЄ НОВЕ ОБЛАДНАННЯ

НА ЛІКАРНЯНИЙ – 
ЗА НОВИМИ 
ПРАВИЛАМИ 

Із жовтня в Україні почне діяти 
нова форма заяви-розрахунку 

для надання матеріального 
забезпечення застрахованим 
особам і окремих виплат 
постраждалим на виробництві 
для оплати лікарняних. 
Відповідну постанову затвердило 
правління Фонду соціального 
страхування України. 

Оформлена заява-розрахунок може 
бути передана роботодавцем і прийнята 
Фондом соцстрахування в електронному 
вигляді із застосуванням електронного 
цифрового підпису.

Документ оформляє і подає до ро-
бочого органу виконавчої дирекції Фон-
ду соцстрахування або його відділення 
страхувальник (роботодавець).

Очікується, що це запобігатиме мож-
ливим помилкам при визначенні розміру 
допомоги і страхових виплат. Тому органи 
виконавчої дирекції Фонду соцстрахуван-
ня здійснюватимуть попередній контроль 
правильності нарахування виплат і в разі 
виявлення помилок надаватимуть реко-
мендації страхувальнику щодо їх усунен-
ня ще до фінансування виплат.

«Це дозволить уникнути штрафів, які 
сьогодні можуть накладатися на робо-
тодавця в разі виявлення неправомір-
ного використання коштів Фонду соці-
ального страхування під час перевірок 
за фактом уже профінансованих заяв-
розрахунків», – кажуть у відомстві.

Окрім того, з жовтня також набирає 
чинності система інформування ро-
ботодавцем про здійснені виплати за-
страхованим особам, які мають на меті 
зменшити ризик можливих затримок 
при компенсації застрахованим особам 
втраченого заробітку за період хвороби 
(оплата за лікарняними листками), ви-
платі допомоги по вагітності і пологах, як 
і при здійсненні страхових виплат потер-
пілим на виробництві.

нововведення

Підвищення артеріального 
тиску – артеріальна 
гіпертензія (гіпертонічна 

хвороба) – належить до 
захворювань, які скорочують 
тривалість життя та призводять 
до інвалідності. Підвищений 
артеріальний тиск запускає 
каскад патологічних змін в серці, 
судинах, нирках, сітківці ока, 
головному мозку, що призводить 
до виникнення головного болю, 
погіршення зору, пам’яті, 
cну, зниження розумової 
діяльності, розвитку 
інфаркту та 
інсульту. 
Сучасні наукові 
дослідження 
довели, що ці 
патологічні зміни 
можна попередити. 

Контролюйте свій рівень АТ. Підвищен-
ня АТ можна визначити лише при його ви-
мірюванні. Не робіть висновку щодо рівня 
АТ, орієнтуючись лише на своє самопочуття. 
Ваш АТ не повинен перевищувати рівень 
140/90 мм рт. ст.

Препарати для лікування артеріальної гі-
пертензії потрібно приймати постійно. Якщо 
вам призначили препарати, не відміняйте їх 
самостійно, не порадившись з лікарем. Рапто-
ве припинення лікування може мати негатив-
ні наслідки для здоров’я та самопочуття.

Не призначайте собі лікування само-
стійно, почувши телевізійну рекламу або за 
порадою рідних та друзів. Харчові добавки, 
магнітні браслети, різноманітні диски не замі-
няють лікування. Уникнути розвитку інфаркту 
та інсульту можна лише за допомогою фарма-
кологічних препаратів, ефективність яких на-
уково доведена.

Виконуйте поради лікаря: обмежте вжи-
вання деяких продуктів харчування, дотри-
муйтеся режиму фізичного навантаження, 
підтримуйте оптимальну масу тіла, відмовте-
ся від тютюнопаління. Ішемічна хвороба сер-
ця в чотири рази частіше виникає у курців в 
порівнянні з тими, хто не палить. 

Цукровий діабет значно прискорює роз-
виток серцево-судинних захворювань. Якщо 
ви хворієте на цукровий діабет, оптимальним 
буде рівень артеріального тиску 130/80 мм 
рт. ст. та нижче. Необхідно регулярно контро-
лювати рівень глюкози у крові та виконувати 

Луцьк

Допомогу світового рівня на 
новому обладнанні відтепер 

зможуть отримати пацієнти 
відділення серцево-судинних 
захворювань Волинської 
обласної клінічної лікарні.

У червні в медзаклад доправили 
пересувну рентген-установку з мож-
ливістю проведення кардіоангіо-
графії (С-арка) Siemens Cios Alpha.

Обладнання вартістю понад 
€156 тис. придбано в рамках реа-
лізації субпроекту «Вдосконалення 
медичної допомоги хворим з хво-
робами системи кровообігу у Во-
линській області».

Завідувач відділення електро-
фізіологічних досліджень серця 
Ігор Біскуб розповів, що цей апарат 
дозволить якісніше візуалізувати 
та аналізувати зображення роботи 
серцевого м’яза пацієнта. 

«Це рентген-апарат з елек трон-
но-оптичним перетворювачем, який 
рентгенівське зображення виводить 
не на плівку, яку треба роздрукову-
вати, а ми одразу бачимо все на місці. 
Якість апаратури є набагато вищою, 

рекомендації щодо 
режиму харчування, фі-
зичних навантажень, під-

тримання оптимальної маси тіла.
Зверніть увагу на обсяг своєї талії. Якщо 

він перевищує 88 см у жінок і 102 см у чоло-
віків, то це вказує на абдомінальний тип ожи-
ріння, який часто супроводжується прогре-
суванням гіпертонічної хвороби, розвитком 
цукрового діабету та ішемічної хвороби сер-
ця. Якщо Ви поставили собі за мету схуднути, 
пам’ятайте, що масу тіла потрібно зменшува-
ти поступово. Краще схуднути на 5 кг за рік, 
ніж за місяць.

Фізична активність сприяє зменшенню 
артеріального тиску, нормалізації маси тіла, 
тренує серцево-судинну систему та м’язи, 
знімає стрес та психоемоційне напруження, 
покращує сон та самопочуття. Мета, до якої 
необхідно прагнути – 30-45 хвилин ходьби 
щодня або хоча б п’ять разів на тиждень. 
Обов’язково порадьтеся з лікарем про до-
пустимий рівень навантажень. Ізометричні 
навантаження з обтяженням (гирі, штанга, 
тренажери) підвищують АТ і повинні бути ви-
ключені. 

Дотримуйтеся збалансованої за складом 
дієти кожного дня. Якщо у вас є зайві кілогра-
ми, калорійність дієти повинна бути зменше-
на. Порадьтесь з лікарем стосовно добової 
калорійності їжі та способів її контролю.

Щоденний набір продуктів повинен бути 
різноманітним, містити достатню кількість 
фруктів та овочів (рекомендована ВООЗ нор-
ма складає не менше 400 г на день) та продук-

ти із цільних злаків. Слід вживати кожного дня 
знежирені молочні продукти. Намагайтесь 
споживати жирну морську рибу не менше, 
ніж 3-4 рази на тиждень.

Необхідно зменшити в раціоні кількість 
жирів тваринного походження, трансжирів, 
цукру, солодощів та продуктів, що містять ба-
гато холестерину. 

Не досолюйте готові страви. Надлишок 
солі міститься у копчених виробах, м’ясних 
та рибних напівфабрикатах, консервах, тощо. 
Зменшення в раціоні солі знижує рівень сис-
толічного АТ на 4-6 мм рт. ст. та діастолічного 
АТ на 2-3 мм рт. ст.

Нормалізуйте режим харчування: харчуй-
тесь частіше, але меншими порціями, реко-
мендується повноцінний сніданок та обід, а 
після 18:00 бажано зменшити вживання їжі та 
віддавати перевагу низькокалорійним про-
дуктам. Не зловживайте спиртним. Допустимі 
дози для практично здорових чоловіків – не 
більше 20 мл на добу у перерахунку на етанол 
(для жінок – вдвічі менше).

Психоемоційні перевантаження негатив-
но впливають на стан здоров’я. Дотримуй-
тесь режиму праці та відпочинку, подбайте 
про повноцінний сон. Не створюйте стресо-
вих ситуацій, не допускайте агресивної по-
ведінки, роздратованості, негативних емо-
цій – це шкодить вашому здоров’ю. Будьте 
доброзичливими, навчіться керувати своїми 
емоціями, частіше посміхайтесь. Спілкуван-
ня з природою, домашніми тваринами, хобі 
допоможуть вам підтримувати психологічну 
рівновагу. 
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Лікарняний можна подавати 
і в електронному вигляді

vz.kiev.ua

ніж та, на якій ми раніше працювали. 
Це комфорт в роботі, це якість зоб-
раження», – пояснює лікар.

З його слів, новий рентген-
проникний стіл комфортний для 
пацієнта і надзвичайно мобільний: 
(С-арка) Siemens Cios Alpha здатна 
візуалізувати серце під будь-яким 
кутом. Це цифровий апарат, резуль-
тати обстеження можна записати 
на диск або флеш-накопичувач. 
Приміщення, де працює С-арка, 
обладнане новими низькотемпе-
ратурними лампами «Дрегер», що 

їх застосовують в усіх передових 
лікарнях світу.

«Це якість апаратури на новому, 
вищому рівні. Це обладнання є скла-
довою комплексу, який ще до нас 
доставлять. Невдовзі маємо отри-

мати установку електрофізіологіч-
ного дослідження серця, а також ге-
нератор високочастотної енергії та 
насос для подавання охолодженого 
фізрозчину для проведення інших 
видів операцій, які ми не можемо 

робити вже останні десять років. 
У нас була апаратура нижчого кла-
су й рівня до 2007 року. Фактично, 
десять років працювала, а потім її 
демонтували, бо застаріла», – роз-
повідає завідувач відділення.

За словами Ігоря Біскуба, цього 
обладнання, що є зараз, достатньо 
для імплантації антиритмічних при-
строїв, проте після доставки чо-
тирьох моніторів лікарня матиме 
повний комплект обладнання для 
виконання всіх видів операцій при 
порушеннях ритму серця.

Відділення серцево-судинних захворювань осучаснюється
Завідувач відділення електрофізіологічних 
досліджень серця Ігор Біскуб

Не вдавайтеся до самолікування
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смачного

про запас

ОВОЧЕВА СМАКОТА

СУШИТИ ЧИ МАРИНУВАТИ? 

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПЕРЕСАДИТИ 
ПІВОНІЮ!

ЯКИЙ КОРОВАЙ – ТАКЕ 
ПОДРУЖНЄ ЖИТТЯ

КОРОВАЙ
Для випічки триярусного короваю 

знадобиться три каструлі: 12-літрова, 
6-літрова та 1,5-літрова. Зсередини посуд 
змастити жиром або маслом. 

Для тіста: 1,5 л молока, 1,2 л цукру, 
9 яєць, 1 пачка маргарину, 200 г дріжджів, 
100-150 г масла, 1 скл. домашньої смета-
ни, 10 пачок ваніліну. Борошно неодмінно 
просіяти, його має бути стільки, щоб замі-
сити легке тісто. 

М’яке масло й маргарин додають на-
прикінці, коли тісто перший раз підросте. 
Не розтоплювати, а просто підмісити в тіс-
то. Тоді коровай довго не черствіє, вихо-
дить пишний і пухкий. 

Аби сформувати триярусний коровай, 
у двох нижніх слід вирізати місце для верх-
ніх. А щоб добре трималася глазур, верхні 
скоринки на всіх булках треба рівненько 
зрізати і лише тоді прикрашати. Для оздоб-
лення можна скористатися кулінарним 
шприцом або пергаментним кульком. 

ГЛАЗУР
Порцію розраховано на великий три-

ярусний коровай. Отож, 7-8 охолоджених 
білків збити міксером до стійкої піни. Не 
припиняючи збивати, поступово всипати 
цівкою 800-900 г цукрової пудри. Щоб гла-
зур була однорідною, пудру потрібно ще раз 
змолоти в кавомолці. Як тільки глазур загус-
не, додати 1 ч. ложку лимонної кислоти. 

КВІТИ
1-1,5 ч. ложки швидкорозчинного же-

латину залити 3 ст. ложками перевареної 
води, поставити на вогонь, щоб розчи-
нився. Додати 200-250 г цукрової пудри 
та харчової фарби (дозування вказано на 
упаковці). Усе ретельно вимішати до одно-
рідної маси. 

З цього тіста формувати кульки, викла-
дати на дошку й розкачувати качалкою. 
Потім згортати у формі пелюстки, а вже з 
пелюсток формувати квіти. 

Цукрово-желатинову масу можна роз-
ділити на дві частини та зафарбувати в зе-
лений і червоний кольори. Потім виробля-
ти з неї листочки та пелюстки квітів. 

у записник на часі

У серпні дні стають 
коротшими, ночі 
прохолоднішими. 

Недарма цей місяць 
називають заходом літа. 
Сади та городи тішать 
урожаєм, тільки встигай 
збирати й переробляти. 
Та рослини, як і раніше, 
потребують нашої 
турботи і догляду. 

Кущі смородини та аґрусу по-
трібно оглянути й вирізати хворі 
або старі гілки. Внести підживлен-
ня, як і під дерева, замульчувати 
ґрунт.

Протягом серпня слід зібрати 
плоди обліпихи, тому що пізніше 
вони стануть занадто м'якими й 
будуть травмуватися і м'ятися під 
час збору.

На початку місяця потрібно 
вирізати дощенту слабкі та ті, що 
відплодоносили, пагони малини. 
Це врятує від поширення хвороб 
і сприятиме кращому зростан-
ню молодих пагонів. Ближче до 
кінця місяця можна прищипнути 
верхівки однорічних пагонів, щоб 
припинити їх зростання і приско-
рити визрівання. Корисним буде 
внесення перепрілої  органіки у 
вигляді мульчі шаром в 5-7 см.

У міжряддях скошеної полу-
ниці видаляють бур’яни, спушу-
ють ґрунт і підживлюють дерев-

ним попелом. Друга половина 
серпня – оптимальний час для 
розмноження садової суниці. 
Посаджені в ці терміни моло-
ді розетки встигають відмінно 
вкоренитися і наступного року 
дадуть непоганий урожай.

Друга половина серпня – 
найкращий час для садіння, 
пересаджування та ділення 
півонії. Вона не любить глибо-
кого садіння. Оптимальна гли-
бина – 1-2 см. Садильні ями за-
правляють перегноєм, а перед 

садінням їх наповнюють водою 
і в розріджену масу висаджу-
ють поділені частини куща. По-
саджені кущі добре поливають, 
лунки мульчують сухою землею 
або торфом. На зиму кущі можна 
прикрити невеликими горбками 
землі чи торфу, а ранньої весни 
їх розрити. 

У серпні починають рости 
цикламени, які до цього перебу-
вали в стані спокою. Їх потрібно 
пересадити у невеликі квіткові 
ємності, заповнені сумішшю 
листяної землі, перегною, тор-
фу, піску (3:1:1:1).

Після того як пожовкнуть 
листки гіпеаструму, рослину 
зрідка зволожують, а після від-
мирання листя горщик із ци-
булинами ставлять у темному 
прохолодному місці. До того 
часу, поки не з’являться квіт-
кові стрілки, рослину не поли-
вають.

Боротися із тлею рекомен-
дуємо народними засобами: 
20 мл спирту і 1 ст. ложку рідко-
го мила розвести в 1 л води. За 
похмурої погоди скропити цим 
розчином заражені рослини – 
комахи мають засохнути разом 
із рідиною. Повторити цю про-
цедуру можна на шостий чи 
восьмий день.

Фікуси, дифенбахії, пальми, 
гібіскуси, які за літо розрослися, 
потрібно перемістити у більші 
за розміром квіткові горщики.

yarportal.ru

САЛАТ ІЗ ПЕРЦЮ ТА 
МОРКВИ 
2,5 кг помідорів (перемолоти), 
10 великих морквин (відварити 
і натерти), головка часнику 
(вичавити), по 1 скл. олії та 
цукру, 1 ст. ложка солі. 

Суміш довести до кипіння. Тим 
часом 40 солодких перчин поріза-
ти соломкою й ошпарити, вкинути 
у киплячу суміш і варити на ма-
ленькому вогні годину. Розкласти 
у стерилізовані літрові банки та 
проварити ще 10-15 хв. 

ОВОЧІ В ТОМАТІ 
На 1 кг солодкого перцю:
1 кг моркви, 0,5 скл. олії, 
1 л томатного соку, сіль, цукор, 
мелений червоний перець. 

Перець нарізати вузькими 
смужками, моркву натерти на 
тертці з великими отворами. 
Закип’ятити олію, всипати перець 
і тушкувати до напівготовності. 
Потім додати моркву й далі вари-
ти. Влити сік, посолити і поперчи-
ти до смаку, додати цукор. Тушку-
вати до готовності овочів. Гарячу 
закуску викласти у теплі сухі бан-
ки, закатати. 

ЗАКУСКА ГОСТРА 
По 1 кг моркви, цибулі, 
помідорів, болгарського перцю, 
1-2 стручки пекучого перцю, 
2 ст. ложки солі, 0,5 скл. 
цукру, по 2 ч. ложки чорного 
і червоного меленого перцю, 
кориця, мускатний горіх, 
2-3 гвоздики (замість набору 
спецій можна взяти приправу 
до моркви по-корейськи), 
0,5 л олії, 100 г оцту. 

Моркву натерти на тертці з 
великими отворами, цибулю і 

перець порізати соломкою, по-
мідори – дольками. Додати всі 
приправи та спеції, ретельно ви-
мішати й довести до кипіння. Ва-
рити на слабкому вогні 1,5-2 год. 
Протягом першої години криш-
ку не відкривати, потім періо-
дично перемішувати. Розкласти 
в сухі теплі банки та закатати. 

САЛАТ ІЗ ПЕРЦЮ 
ТА КАПУСТИ 
По 2 кг солодкого перцю та 
капусти, 0,5 кг цибулі, 
по 1 скл. олії, оцту і цукру, 
2 ст. ложки солі, 2,5 скл. води. 

kyivkhlib.ua

Приготувати маринад та 
закип’ятити його у великій ка-
струлі. Опустити нашинковані 
овочі та проварити 10 хв. Роз-
класти у банки і закатати. 

АСОРТІ 
У чисті трилітрові слоїки на 

дно викласти суцвіття кропу, 
зубчики часнику і дрібненькі го-
ловки цибулі. Потім – овочі: огір-
ки, помідори, кабачки, капусту. 

Маринад на трилітрову банку: 
1,5 л води, 100 г оцту, 
4 ст. ложки цукру, 
2 ст. ложки солі (з чубком). 

Овочі залити гарячим мари-
надом і стерилізувати 30-40 хв. 

ЯБЛУЧНЕ ПЮРЕ 
Обібрані яблука нарізати 

шматочками, додати цукру (на 
1 кг – 200 г), перемішати й доче-
катися, доки почне виділятися 
сік. Скласти у каструлю з нержа-
війної сталі, неодмінно накрити 
кришкою, поставити на вогонь. 
Помішуючи, довести до кипіння. 
Через 3-5 хв спокійного кипін-
ня заповнити простерилізовані 
банки. Закатати, перевернути 
догори дном і вкутати. 

poradum
o.com

.ua

Улітку можна споживати 
вітаміни просто з грядки. 
Але наїстися на майбутнє, 
на жаль, годі. І хочеться 
того чи ні, мусимо 
робити запаси на зиму. 
Хто заморожує, хто 
консервує, а хто сушить 
чи квасить дари природи. 
Який спосіб обрати, 
спробуємо з’ясувати. 

КОНСЕРВУВАННЯ 
У банку можна закатати майже 

все: овочі, фрукти, ягоди, гриби. Як 
кажуть, надійно і перевірено ро-
ками. Плюси – тривале зберігання 
й доволі широкий температурний 
діапазон (банки можуть стояти у 
підвалі, коморі, холодильнику). 
Мінуси – у консерви додають хі-

мічні речовини (оцет, лимонну 
кислоту). Тому діткам до трьох 
років маринади не можна їсти. 
Крім того, термообробка зни-
щує не лише шкідливі мікроор-
ганізми, а й вітаміни. 

КВАШЕННЯ 
Альтернатива консервуван-

ню – квашення. Так можна збе-
регти максимум вітаміну С й ко-
рисних мікроелементів. Однак 
через велику кількість солі та 

гірчичного порошку в квашених 
овочах та фруктах їх не реко-
мендовано дітям до двох років. 

СУШІННЯ 
Під час сушіння з продуктів 

випаровується до 80% вологи, 
що дозволяє зберігати їх три-
валий термін. До того ж, майже 
не втрачаються мінеральні ре-
човини. Сушити можна ягоди, 
фрукти, зелень. Плоди треба 
ретельно промити, почистити, 
видалити кісточки, подрібнити. 
Сушать продукти на сонці або 
в печі (духовці) за температури 
до 800С. Суттєвою перевагою 
цього способу є те, що сухо-
фрукти використовують у ди-
тячому харчуванні з раннього 
віку. 

yagodovod.com

Вчасний догляд за рослинами – запорука їхнього здоров'я

Запаси на зиму можна робити які завгодно
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ВІВТОРОК 7 серпня
06.00 Д/ц «Спільноти 

тварин»

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 15.00, 21.00 

Новини

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 

Доброго ранку, Країно!

09.35 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 

З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. 

Спорт. ходьба, 50 км, 

ж.ч, фінал. Метання 

диска, чол, квал., гр.А, 

В.Біг з бар’єрами 400м.ч

14.35, 15.20, 23.00, 02.00 

ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З 

ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

15.10 Погода

18.00, 01.10 Інформаційна 

година

19.00 Перший на селі

19.30, 21.20 ЧЕМПІОНАТ 

ЄВРОПИ З ЛЕГКОЇ 

АТЛЕТИКИ. Фінали

22.50 День змагань. 

Підсумки

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.35 Зона ночі
03.55 Абзац
05.44, 06.59 Kids Time
05.45 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
07.00 Ревізор. Крамниці
11.00 Таємний агент
12.10 Таємний агент. 

Пост-шоу
14.00 Дешево та сердито
16.20 Х/ф «Хто я?»
19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф «Молодята»
22.50 Зоряні яйця 12+
00.45 Т/с «Клініка»

НОВИЙ КАНАЛ
06.35 За живе! 16+
07.45 Х/ф «Закохані 

жінки»
10.00 МайстерШеф 12+
13.15 Битва екстрасенсів 

16+
15.25 Містичні історії з 

Павлом Костіциним 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с «Коли мі вдома. 

Нова історія»
19.55 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
22.45 Т/с «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, 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: 

Кіберпростір»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.35, 14.00, 01.30 Правда 

життя
08.35 Незвичайні культури
09.30, 16.50 Азія класу 

люкс
10.30 Там, де нас нема
11.30 Україна: забута 

історія
12.15 Містична Україна
13.10 Таємниці дефіциту
15.00, 23.40 Смертельний 

двобій
15.55, 21.50 Полювання на 

рибу-монстра
17.50, 22.45 Цікаво.com
18.40 Битва цивілізацій
20.40, 00.30 Речовий доказ
05.40 Смарт-шоу

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»

11.00 «Одруження 

наосліп»

12.45, 14.15, 15.45 «Міняю 

жінку»

16.50 Т/с «Моє чуже 

життя»

20.15 Т/с «Слуга народу»

22.20, 01.50 Х/ф 

«Шерлок»

00.15 Т/с «Життя і доля»

1+1

06.10, 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 «Це я»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00, 19.00, 04.00, 05.15 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.30 «Подробиці»
20.30 Т/с «Східні 

солодощі»
00.30 Х/ф «Матусин 

синок»
03.05 «Код доступу»
03.25 «Сценарії кохання»

ІНТЕР

05.35, 20.20 Громадянська 
оборона

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

новини
10.10 Багач-Бідняк. 

Реаліті-шоу
11.10, 13.25 Х/ф 

«Подорож до центру 
Землі»

13.50 Х/ф «Джек і 
бобове дерево»

16.20 «На трьох» 16+
16.30, 21.30 Т/с «Шулер»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
22.50 Т/с «Життя і пригоди 

Мишка Япончика»
00.45 Т/с «Таємниці та 

брехня»
02.35 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
04.05 Скарб нації

ICTV

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

сестричка»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

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

мільйон – 2»
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 Т/с «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 «Яструб і 

голубка»
13.40, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень «Модуль 

знань»
14.50 Світло
15.45 Wise Cow (100 років 

історії)
16.08 Д/с «Незвідані 

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

АВЕРС 15.30 Уроки тітоньки Сови
15.35 М/с «Друзі янголів»
16.15 Бандерштат 2018
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 Бандерштат 2018
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, 02.50 «Облом.UA.»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

2+2 13.00, 01.10 «Нове Шалене 
відео по-українськи»

15.10 Х/ф «Викуп»
19.15 Т/с «Команда»
20.25 Кваліфікація ЛЧ 

«Славія»-«Динамо»
22.25 Т/с «Касл-5»
00.15 Т/с «Моссад » Фільм «Молодята»

21:00

vidlix.com

06.00 Д/ц «Спільноти 
тварин»

14.00 Перша шпальта
14.30 :Радіо. День
15.00, 21.00, 05.10 Новини
15.10 Погода
15.20 Лайфхак 

українською
15.30 Т/с «Гранд готель»
17.05 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 

З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ 
Метання молота чол.
квал. гр.А, 100м. чол., 
Стрибки у довжину чол., 
Біг з бар’єрами 400м. 
чол

19.00 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 
З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ 
Метання молота чол.
квал. гр.В, Штовхання 
ядра чол. квал. гр.А та 
гр.В, 100м. жін

20.40, 23.35, 02.00 
ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З 
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

21.25, 05.30 Новини. 
Спорт

21.40 Д/с 
«Найекстремальніший»

22.40 Т/с «Монро»
23.25 День змагань. 

Підсумки
01.10 Інформаційна 

година

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»

12.55, 14.25, 15.55 «Міняю 

жінку»

17.00 Т/с «Моє чуже 

життя»

20.15 Т/с «Слуга народу»

22.20, 02.00 Х/ф 

«Шерлок»

00.15 Т/с «Життя і доля»

06.10, 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 «Шукайте жінку»
16.10 «Чекай на мене. 

Україна»
17.40 Новини
18.00, 19.00, 04.00, 05.15 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.30 «Подробиці»
20.30 Т/с «Східні 

солодощі»
00.30 Х/ф «Гра в чотири 

руки»
03.05 «Код доступу»

05.40, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.30 Ранок у великому місті
08.45, 11.10, 12.45, 15.45, 

04.30 Факти
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.10 Секретний фронт
13.20, 16.20 Х/ф 

«Захоплення підземки 
123»

18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Багач-Бідняк. 

Реаліті-шоу
21.30 Т/с «Шулер»
22.45 Т/с «Життя і пригоди 

Мишка Япончика»
00.45 Т/с «Таємниці та 

брехня»
02.30 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Принц Єгипту»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00 Битва салонів
13.00, 17.00 Чотири 

весілля
14.00, 19.30, 20.30 Одного 

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

селянка
18.00, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька
18.30 Країна У
21.00 Т/с «Село на 

мільйон – 2»
22.00 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавCar 2
00.30 Т/с «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 «Василь 

Симоненко. Тиша і грім»
18.31 Д/с «Незвичайні 

культури»
19.46 «Сонар»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

05.50 За живе! 16+
07.00 Х/ф «Операція «И» 

і інші пригоди Шурика»
08.55 Х/ф «Чоловіча 

інтуїція»
11.10 Х/ф «Молода 

дружина»
13.10 Битва екстрасенсів 

16+
15.25 Містичні історії з 

Павлом Костіциним 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с «Коли мі вдома. 

Нова історія»
19.55 Хата на тата 12+
22.45 Т/с «Дурна кров»

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. На 
краю світу»

22.00 «Вірю не Вірю»
23.00 Х/ф «Дітородні»
01.40 «Нічне життя»

05.00 Абзац
06.54, 08.14 Kids Time
06.55 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
08.15 М/ф «Елвін і 

бурундуки 2»
10.00 Х/ф «Коти проти 

собак»
11.50 Х/ф «Коти проти 

собак: Помста Кітті 
Галор»

13.20 Х/ф «Божевільні 
перегони»

15.15 Х/ф «Супернянь»
17.00 Х/ф «Супернянь 2»
19.00 Ревізор
21.30 Х/ф «Гола правда»
23.20 Х/ф «Крутий 

хлопець»
01.10 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 «Смертельні 

перегони»
01.40 Телемагазин

06.00 Бандитська Одеса
07.35, 14.00 Правда життя
08.35 Незвичайні культури
09.30, 16.50 Азія класу 

люкс
10.30 Там, де нас нема
11.30, 01.35 Україна: 

забута історія
12.15 Містична Україна
13.10 Таємниці дефіциту
15.00, 23.40 Смертельний 

двобій
15.55, 21.50 Полювання на 

рибу-монстра
17.50, 22.45 Цікаво.com
18.40 Битва цивілізацій
20.40, 00.30 Речовий 

доказ

ПОНЕДІЛОК 6 серпняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 КультУра!
06.30 Огляд світових 

подій
07.00 Новини «На Часі» 

Підсумки тижня
07.30 На Часі 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 «Друзі янголів»
10.15, 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»

АВЕРС 13.00 Огляд світових 
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 КНЯЖИЙ 2018
18.00 На Часі 18.00
18.45, 21.30, 00.00, 02.30 

Новини «На Часі»
19.00 Вголос
20.10 Все про спорт
21.00 На Часі 21.00
22.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
23.00 У фокусі Європа
23.30 На Часі 18:00. 

Повтор
00.45 КНЯЖИЙ 2018
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
04.00 Дзеркало історії
05.30 ФІЗ КУЛЬТ УРА!

06.00 Мультфільми
08.00, 02.05 «Нове 

Шалене відео по-
українськи»

09.05, 18.15 «Спецкор»
09.40, 18.50 «ДжеДАІ»
10.15, 19.25 Т/с 

2+2 «Команда»
14.05 Х/ф «План 

пограбування»
15.30 Х/ф «Чужі»
21.35 Т/с «Касл-5»
23.10 Х/ф «Поза 

законом»
01.10 Т/с «Моссад »
02.55 «Облом.UA.»

НТН

06.30 Х/ф «Пацани»

08.20 «Свідок. Агенти»

08.50 Х/ф «Бомж»

10.45 «Україна вражає»

11.40 «Кримінальні 

справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.50 «Свідок»

12.50, 03.30 «Речовий 

доказ»

15.50, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»

19.30 Т/с «Коломбо»

21.10, 01.10 Т/с 

«Перетинаючи межу»

23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»

03.20 «Випадковий 

свідок»

04.25 «Правда життя. 

Професії»

НТН

05.30 Т/с «Допінг для 
ангелів»

07.05 Х/ф «У квадраті 
45»

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

наймом»
10.40 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.55 «Свідок»
12.50, 19.30 Т/с 

«Коломбо»
14.30, 03.45 «Речовий 

доказ»
15.50, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»
21.10, 01.15 Т/с 

«Перетинаючи межу»
23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»
03.25 «Випадковий 

свідок»
04.45 «Правда життя. 

Професії»

Фільм «Захоплення підземки 123»

13:20

kinobaza.com
.ua

ЛУЧАНИН ЗНЯВСЯ У 
МАСОВЦІ «ЗАХАРА 
БЕРКУТА»

На Закарпатті знімають український 
фільм «Захар Беркут». Режисер 

стрічки – Ахтем Сеітаблаєв. Прем’єра 
відбудеться у 2019 році.

У зніманнях фільму «Захар Беркут» 
за мотивами однойменної повісті Івана 
Франка бере участь міжнародна команда 
з України, США, Казахстану, Великобританії 
та Монголії.

Стрічка розповідає про події 1241 року. 
Монгольська орда на чолі з ханом Бурундою 
рухається на захід, винищуючи все на своєму 
шляху. Однак невеличка громада гірських 
мисливців під керівництвом Захара Беркута 
має свій план, щоб назавжди зупинити воро-
га. До слова, у масовці стрічки знявся голо-
ва громадської організації «Кримські татари 
Волині», лучанин Сервер Зейнідінов. 

кіно

facebook.com
/serverzeinidinov
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ЧЕТВЕР 9 серпня

СЕРЕДА 8 серпня
06.30, 08.00, 09.00, 13.00, 

15.00, 21.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 

Доброго ранку, Країно!
09.30, 10.30, 15.10 Погода
09.35 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.00 Хто в домі хазяїн?
10.35 Телепродаж
11.10 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 

З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. Біг 
з бар’єрами, 100 м. жін., 
200 м, чол., Потрійний 
стрибок, жін., квал. 400 
м. жін

13.05 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 
З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. 
1500 м, чол., квал.
Метання списа, чол, 
квал., гр.А

15.25 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 
З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. 
Метання списа, чол, 
квал., гр.В

16.15, 19.00, 23.55, 02.00 
ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З 
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

18.00, 01.10 Інформаційна 
година

19.25 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 
З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. 
Стрибки в висоту, жін., 
квал

21.30 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 
З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. 
Фінали

23.45 День змагань. 
Підсумки

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
03.20 Абзац
05.04, 05.59 Kids Time
05.05 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
06.00 Ревізор. Крамниці
10.00 Дешево та сердито
17.00 Х/ф «Молодята»
19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф «Чому він?»
23.15 Зоряні яйця 12+
01.00 Т/с «Клініка»
02.55 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.20 За живе! 16+

07.30 Х/ф «Закохані 

жінки»

09.40 МайстерШеф 12+

13.05 Битва екстрасенсів 

16+

15.25 Містичні історії з 

Павлом Костіциним 16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Т/с «Коли мі вдома»

20.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

22.45 Т/с «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, 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: 

Кіберпростір»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса
07.35, 14.00 Правда життя
08.35 Дикі острови
09.30, 16.50 Азія класу 

люкс
10.30 Там, де нас нема
11.30 Україна: забута 

історія
12.15 Містична Україна
13.10 Таємниці дефіциту
15.00 Смертельний двобій
15.55, 21.50 Полювання на 

рибу-монстра
17.50, 22.45 Цікаво.com
18.40 Битва цивілізацій
20.40, 00.30 Речовий доказ
23.40 Великі тирани
01.30 Брама часу

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»

11.00 «Одруження 

наосліп»

12.50, 14.20, 15.50 «Міняю 

жінку»

16.55 Т/с «Моє чуже 

життя»

20.15 Т/с «Слуга народу»

22.20, 02.00 Х/ф 

«Шерлок»

00.15 Т/с «Життя і доля»

06.10, 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 «Висота»
14.50, 15.50, 16.45 

«Речдок»
17.40 Новини
18.00, 19.00, 04.00, 05.15 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.25 «Подробиці»
20.30 Т/с «Східні 

солодощі»
00.25 Х/ф «Такі гарні 

люди»
03.00 «Код доступу»

1+1 ІНТЕР

05.35, 10.05 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.05 Стоп-5
12.10, 13.25 Х/ф «Джек і 

бобове дерево»
14.45, 16.25 Х/ф «Джек і 

бобове дерево»
17.15 «На трьох» 16+
17.30, 21.30 Т/с «Шулер»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.45 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

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Мавп’ячі 

витівки»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

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

мільйон – 2»
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 Т/с «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 Бандерштат 2018
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 Бандерштат 2018
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»
13.15 Х/ф «Нестерпний 

біль»
15.20 Х/ф «Чистилище»
17.15 «Загублений світ»
19.25 Т/с «Команда»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-5»
01.00 Т/с «Моссад »
03.10 «Облом.UA.»

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

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

09.00 Серіал «Яструб і 
голубка»

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

мистецтва)
16.08 Д/с «Неповторна 

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

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

Гельсінська спілка – 
вектор визначено»

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

05.55 Х/ф «Постріл у 
труні»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Кохана жінка 

механіка Гаврилова»
10.40 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.55 «Свідок»
12.50, 19.30 Т/с 

«Коломбо»
14.30, 03.30 «Речовий 

доказ»

15.50, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»

21.10, 01.15 Т/с 

«Перетинаючи межу»

23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»

03.25 «Випадковий 

свідок»

06.30, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 21.00 Новини

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

09.30, 10.05, 12.50 Погода
09.35 М/с «Гон»
09.45 Додолики
10.10 Телепродаж
10.30 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 

З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. 
Метання диска, жін., 
квал., гр.А. Стрибки в 
довжину, жін., квал

12.00 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 
З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. Біг 
з бар’єрами, 110 м, чол. 
Метання диска, жін., 
квал., гр.В. 800 м, чол

13.30 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 
З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. 
Метання списа, жін., 
квал., гр.А

14.25, 16.00, 23.00, 02.00 
ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З 
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

15.00 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 
З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. 
Метання списа, жін., 
квал., гр.В

18.00, 01.10 Інформаційна 
година

19.00 #ВУКРАЇНІ
19.30 Схеми. Корупція в 

деталях
20.15, 21.20 ЧЕМПІОНАТ 

ЄВРОПИ З ЛЕГКОЇ 
АТЛЕТИКИ. Фінали

22.50 День змагань. 
Підсумки

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.45 Зона ночі
03.20 Абзац
05.04, 05.59 Kids Time
05.05 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
06.00 Ревізор. Крамниці
10.00 Дешево та сердито
16.45 Х/ф «Чому він?»
19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф «Училка»
22.50 Зоряні яйця 12+
00.50 Т/с «Клініка»
02.40 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 За живе! 16+
07.00 Х/ф «Закохані 

жінки»
09.15 МайстерШеф 12+
13.10 Битва екстрасенсів 

16+
15.25 Містичні історії з 

Павлом Костіциним 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с «Коли мі вдома. 

Нова історія»
19.55 Я соромлюсь свого 

тіла 16+
22.45 Х/ф «Я щаслива»
00.45 Я соромлюсь свого 

тіла 18+

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

Решка. Шопінг»
12.00, 20.00 «Орел і 

Решка. Ювілейний 
сезон»

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

14.00, 00.00 «Орел і 
Решка. На краю світу»

22.00 «Вірю не Вірю»
01.50 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.10 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.30, 04.30 Реальна 

містика
12.30 Т/с «Черговий 

лікар-2»
14.30, 15.25 Т/с «Жіночий 

лікар-2»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Громадянин 

Ніхто»
23.20 Контролер
00.00, 02.15 Т/с «CSI: 

Кіберпростір»
01.45 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.35, 14.00 Правда життя
08.35 Дикі острови
09.30, 16.50 Азія класу люкс
10.30 Там, де нас нема
11.30 Україна: забута 

історія
12.15 Містична Україна
13.10 Аджимушкай. 

Підземелля смерті
15.00 Смертельний двобій
15.55, 21.50 Полювання на 

рибу-монстра
17.50, 22.45 Цікаво.com
18.40 Битва цивілізацій
20.40, 00.30 Речовий доказ
23.40 Наземні битви
00.30 Війна всередині нас
04.30 Ліліпути

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»

11.00 «Одруження 

наосліп»

12.55, 14.20, 15.50 «Міняю 

жінку»

16.55 Т/с «Моє чуже 

життя»

20.15 Т/с «Слуга народу»

22.20, 01.50 Х/ф 

«Шерлок»

00.15 Т/с «Життя і доля»

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 «Альошкина 

любов»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00, 19.00, 04.05, 05.15 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.25 «Подробиці»
20.30 Т/с «Східні 

солодощі»
00.30 Х/ф «Хроніки 

зради»
03.00 «Код доступу»
04.45 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.05 Секретний фронт
11.05 Стоп-5
12.05, 13.20 Х/ф «Джек і 

бобове дерево»
14.30, 16.25 Х/ф «Вдруге 

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

Мишка Япончика»
00.50 Т/с «Таємниці та 

брехня»
02.40 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Хоробрий 

кравчик»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

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

мільйон – 2»
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
02.00 БарДак
05.50 Корисні підказки

ТЕТ
06.00 КультУра!
06.30 Завтра сьогодні
07.00, 08.00, 09.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На Часі»

07.30 На Часі 18.00. 
Повтор

08.30 На Часі 21.00. 
Повтор

09.30 Уроки тітоньки Сови
09.35 М/с «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

АВЕРС 15.30 Уроки тітоньки Сови
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 Бандерштат 2018
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»

2+2 12.55, 02.50 «Облом.UA.»
15.15 Х/ф «Общак»
19.15 Т/с «Команда»
21.25 Кваліфікація ЛЄ 

«Зоря»-«Брага»
23.25 Т/с «Касл-5»
00.20 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

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

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

09.00 Серіал «Яструб і 
голубка»

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

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
17.10 «Складна розмова»
17.36 Д/ф «93: бій за 

Україну»
18.31 Д/с «Незвичайні 

культури»
19.46 Д/с «Неповторна 

природа»
20.10 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
20.36 Погода
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

05.00, 04.05 «Правда 
життя. Професії»

06.15 Х/ф «Алмази 
шаха»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Скринька 

Марії Медічі»
10.40 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.55 «Свідок»
12.50, 19.30 Т/с 

«Коломбо»
14.30, 03.35 «Речовий 

доказ»
15.50, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»
21.10, 01.15 Т/с 

«Перетинаючи межу»
23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»
03.25 «Випадковий 

свідок»

КОБЗОН – У КОМІ

28 липня російський співак і 
депутат Держдуми, 80-річний 

Йосип Кобзон впав у кому. Його стан 
різко погіршився, інформує «Страна».

Напередодні 
артиста госпіта-
лізували в одну 
з московських 
клінік. Лікарі 
приєднали Коб-
зона до апарату 
штучної вентиля-
ції легень. Зараз 
артист перебуває 
в реанімації од-
ного з відділень нейрохірургії. Його стан – 
стабільно важкий. 

Кобзон є уродженцем міста Часів Яр 
Донецької області. Він неодноразово ви-
словлював антиукраїнську позицію.

Раніше у ЗМІ повідомлялося, що артист 
купив собі в Єрусалимі місце на стародав-
ньому єврейському кладовищі. Там спо-
чивають знамениті рабини, письменники, 
лікарі, музиканти та політики. Кажуть, той, 
хто там лежить, потрапляє в рай.

між життям і смертю

Фільм «Шерлок»

22:20

sherlockonline.ru

Фільм «Общак»

15:15

kinopoisk.ru

НА ВОЛИНІ – ФЕСТИВАЛЬ 
«БЕРЕГИНЯ» 
10-13 серпня на Волині відбудеться 
восьмий Міжнародний фестиваль 
українського фольклору «Берегиня». У 
дійстві візьмуть участь 32 колективи з 
усієї України та з-за кордону. 

Фестиваль буде патріотичним, об’єднає 
у собі козацькі та повстанські пісні. Заходи 
у рамках фестивалю проходитимуть па-
ралельно у кількох локаціях: у Берестеч-
ку – «Козацька слава у віках» (Горохівський 
район), в урочищі Вовчак – «Вовчак – Волин-
ська Січ» та «Ми – нащадки своїх героїв» (Ту-
рійський район).

Фестиваль завершиться 12 серпня гала-
концертом «Уклін тобі, Україно!» на Театраль-
ному майдані Луцька.

народна культура

znaj.ua

YouTube
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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  

ТУРНІР «ВОЇНИ ЛЮБАРТА» 
СТАВ ОДНІЄЮ ЗІ СПОРТИВНИХ 
ВІЗИТІВОК ЛУЦЬКА

ММА – відносно новий вид 
спорту для Луцька, проте 
завойовує прихильність не 
лише волинських спортсменів, 
а й закордонних. А це – імідж 
міста та плідна співпраця з 
іншими країнами. 

Нещодавно в Луцьку відбувся 
ІІ Міжнародний професійний тур-
нір зі змішаних єдиноборств «Вої-
ни Любарта». Генеральним партне-
ром змагань був Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом».

Про розвиток ММА в Луцьку, 
популяризацію спорту та справжнє 
європейське спортивне шоу «Вої-
ни Любарта» розповідає головний 
суддя змагань у Волинській облас-
ті, президент Волинського регіо-
нального Клубу бойових мистецтв 
«Прайд» Олександр Кулаков.

– Цього року змагання відбу-
лися вдруге, чи набули вони вже 
певного авторитету?

– Торік у нас було по одному 
представнику з Білорусі та Азер-
байджану, а цього року в октагоні 
змагалося значно більше бійців із 
різних країн – Азербайджану, Ту-
реччини, Алжиру, Франції, Біло-
русі. Я вважаю, що ми обрали пра-
вильний шлях розвитку змагань. 
Ми хочемо досягти того, щоб ко-
жен луцький спортсмен мав змогу 
позмагатися з іноземцями, адже 
волинські бійці гідні представляти 
на змаганнях різних видів не лише 
честь клубів, а й України. І підтвер-
дженням цього є перемога нашої 
команди з рахунком 9:3.

– Як вам вдається зацікавлю-
вати іноземних спортсменів при-
їхати до Луцька?

– Ми вже напрацювали певний 
позитивний авторитет, багато де 
виступали, маємо різні знайомства 
за кордоном, тому й виходимо на 
цікавих спортсменів. Більше того, 
змагання «Воїни Любарта» не є 
звичайним турніром задля само-
вдосконалення, це професійні по-
єдинки, які впливають на особисті 
рейтинги бійців.

Також ми надаємо велике зна-
чення прийому гостей, зокрема, 
покриваємо їм усі витрати, є й при-
зові гонорари за участь і перемогу. 
Представники з Франції та Алжи-
ру мали змогу залишитися в Укра-
їні на кілька днів. Ми їм показали 
Карпати, Львів. Враження у них 
надзвичайно позитивні. Йдучи на-
зустріч іноземним спортсменам, ми 
відчиняємо двері й для наших бій-
ців у їхні країни.

були справді видовищними.
– ММА – відносно молодий 

спорт для Луцька, однак бачимо, 
що за останні роки він стрімко 
розвивається. Що цьому сприяє?

– Перш за все – це ініціатива 
та ентузіазм тренерів, спортсменів 
і партнерів. Варто відзначити, що 
нині й влада почала підтримувати, 
адже бачить наші високі результа-
ти. Бізнес теж не стоїть осторонь. 
Зокрема, сприяє популяризації 

спорту й таких турнірів як «Вої-
ни Любарта». Тому ми працюємо 
публічно, формуємо спортивну 
суспільну думку, показуємо альтер-
нативу згубним звичкам власним 
прикладом.

– Які перспективи у спортив-
ній кар’єрі мають луцькі спортс-
мени ММА?

– Спортсмени, які виступають 
у професійних поєдинках, напра-
цьовують особистий рейтинг, далі 

вони стають цікавими бійцями для 
інших суперників в Україні та за 
кордоном. Якщо є гідний рейтинг, 
то з’являється можливість поїхати 
в інші країни та заробити призові 
місця вже на серйозному рівні.

– Що місто отримує від роз-
витку бойових мистецтв на його 
теренах?

– Чимало, зокрема ім’я, адже 
Луцьк популяризується за кордо-
ном. Маючи багату історію, старо-
винний замок, нам є що показати 
спортсменам, які приїжджають. 
Наприклад, спортсменам із Франції 
дуже сподобалася екскурсія луць-
ким підземеллям, старим містом. 
Вони вперше приїхали в Україну, 
були надзвичайно задоволені й ка-
зали, що обов’язково приїдуть ще 
зі своїми рідними та знайомими. Це 
такий собі бонус не лише для Луць-
ка, а й для усієї України. Це – імідж 
держави.

– Чого варто чекати любите-
лям спорту від турніру наступно-
го року?

– Ми плануємо збільшити кіль-
кість учасників з іноземних держав. 
Щоразу намагаємося вдосконалю-
ватися, пропонувати щось цікаве. 
Кілька ідей вже є, поки розповісти 
не можу. Єдине, що скажу, – «Воїни 
Любарта» наступного року будуть 
ще цікавішими та крутішими.

Вадим ПАНАФІДІН,
Луцьк

– Генеральним спонсором 
змагань стали Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» та з десяток орга-
нізацій, підприємств. Як відгуку-
валися люди, до яких ви звертали-
ся по підтримку?

– Насправді це спортивне дій-
ство стало можливим завдяки не-
байдужості кількох десятків людей. 
Так, Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» надав фінансову підтрим-
ку, інші партнери забезпечували 
меблями, харчували спортсменів, 
фінансували подарунки. Також 
комплекс сімейного відпочинку 
«Ротонда» взяв на себе організацію 
церемонії зважування та шоу «Бит-
ва поглядів». Це був цікавий захід. 
У Луцьку таке відбулося вперше, 
коли офіційне зважування спортс-
менів проводили не в день змагань, 
а завчасно. Глядачі знайомилися з 
бійцями, обирали для себе фавори-
тів. Деякі битви поглядів були дуже 
емоційними, відчувалася напруга 
між спортсменами, сильний дух су-
перництва.

Ми зробили для лучан свято. 
У Європі такі заходи поширені. Їх 
проводять в публічних місцях, на 
площах, на території стародавніх 
історичних споруд. Тепер і ми мо-
жемо похизуватися якісним шоу, бо 
це більше, ніж просто спорт, тут бої 

Характер гартується в бою Замок приймає гостей та лицарів сьогодення

«Ми пропонуємо молоді альтернативу згубним звичкам»

Перемога – це важка робота над собою За секунду до падіння
Лише гуртом вдається 
звертати гори
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ДЕНЬ СЕЛА У РАТНЕВІ СВЯТКУВАЛИ 
РАЗОМ ІЗ УКРОПІВЦЯМИ

ГРОМАДА СВЯТКУЄ

СВЯТО У СЕЛІ

З ДОБРОМ У СЕРЦІ ЯСКРАВА ПОДІЯ

ДОВГООЧІКУВАНЕ СВЯТО В ІВАНІВЦІ

ОЛЕКСАНДР ШЕВЧЕНКО ДОПОМІГ 
ВТІЛИТИ МРІЮ ВОЛИНЯНКИ

У селі Ратнів Луцького 
району традиційно 

відзначили День села. На свято 
завітав депутат Волинської 
обласної ради від УКРОПу 
Олександр Омельчук.

Жителі Ратнева відзначили 
461-шу річницю першої писемної 
згадки про село. І цією датою вони 
неабияк пишаються, адже у селі 
залишилося чимало пам’яток іс-
торії та культури, які давно стали 
своєрідною візитівкою краю. Зда-
ється, що про давні поселення, ви-
явлені на околицях села, тут може 
розповісти навіть дитина. Ще одна 
окраса села – величний храм Свя-
тої Параскеви. Однак найбільше 
славлять село аж ніяк не пам’ятки, 
а його активні та працелюбні жи-
телі. Як відомо, хто наполегливо 
працює, той і гарно відпочиває. 
Саме тому і сільське свято тут вда-
лося на славу.

Задовго до початку концерту 
у приміщенні «Просвіти» і яблуку 
ніде впасти. Глядачі з особливим 
трепетом очікували виступів міс-
цевих колективів. Жителів села 
розважали родина Мартинюків, 

Вікторія Щербачук, Маргарита 
Мураш та тріо «Струни Ратнева». 
З вітальним словом звернувся 
депутат Волиньради Олександр 
Омельчук.

– Щасливий розділити разом 
з вами радість свята, бо знаю, що 
такі теплі зустрічі дарують силу й 
наснагу. Тому особливо приємно 
бачити, що молодь залишається 
у рідному селі. І голова Волин-
ської обласної ради Ігор Палиця, 
і його радник Вячеслав Рубльов, 
а також багато інших укропівців 
переконані, що лише так село ба-
гатіє на справжніх професіоналів, 
на людей честі та гідності, і тільки 
за ними – майбутнє. Нині головне 
завдання – забезпечити гідні умо-
ви для розвитку молоді, зробити 
усе можливе, аби зменшити її від-
тік із країни, – зазначив депутат.

Школа села отримала у по-
дарунок від Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» телевізор. Вчитель 
початкових класів Ірина Савчук 

переконана, що нове обладнан-
ня сприятиме покращенню рівня 
знань учнів. 

– Ми живемо у час новітніх 

технологій, коли дітей усе склад-
ніше зацікавити. Тому ми, учителі 
та батьки, поставили перед собою 
зав дання – зробити уроки цікаві-

шими, докласти усіх зусиль, щоб 
діти були більш вмотивованими. 
Вирішили звернутися у Фонд Іго-
ря Палиці «Тільки разом», бо ми 
уже мали нагоду співпрацюва-
ти. Раніше у Ратневі за сприяння 
Фонду встановили дитячий май-
данчик. І цього разу результат не 
змусив себе довго чекати, – зазна-
чила Ірина Савчук.

Представник районної партор-
ганізації УКРОПу Тетяна Кучер 
висловила сподівання, що спів-
праця Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом» та громади села Ратнів 
й надалі буде плідною та результа-
тивною.

– Навіть найскладніші питан-
ня можна вирішити, коли громада 
націлена на результат. Бажаю, щоб 
ваш ентузіазм та бажання змінюва-
ти життя у селі на краще лише міц-
ніли, а результати співпраці із Фон-
дом Ігоря Палиці «Тільки разом» та 
депутатами-укропівцями сприяли 
розвитку та добробуту громади, – 
підсумувала Тетяна Кучер.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Луцький район

Нове обладнання від Фонду «Тільки 
разом» урізноманітнить уроки

У селі Іванівка вперше за багато років 
гучно відзначили День села. 

Привітати жителів та вручити пам’ятні 
подарунки прибули голова Іваничівської 
ОТГ Федір Войтюк, депутат Іваничівської 
районної ради від УКРОПу Сергій Недбайло 
та голова фракції «УКРОП» у Іваничівській 
селищній раді Наталія Мазурок.

Село Іванівка, що розкинулося на самі-
сінькому півдні Волинської області, – наймен-
ше у Іваничівському районі. Попри геогра-
фічну віддаленість та малу кількість жителів, 
а їх у Іванівці близько 400, громада не втрачає 
ентузіазму, генеруючи нові ідеї для розвитку 
населеного пункту. Із належною відповідаль-
ністю підійшли місцеві жителі і до організації 
урочистостей з нагоди Дня села, адже святку-
ють уперше за багато років.

– Усі ми живемо у надзвичайно важкий 
час. Нині, у дні болю та боротьби, тривоги 
та сподівань, вкрай важливо вірити у краще 
майбутнє, єднатися у таких, здавалося б, ма-

леньких радощах. Надзвичайно приємно, що 
жителі такого маленького віддаленого села 
наполегливо працюють для його добробуту та 

процвітання. Твердження про те, що успіх че-
кає лише на ті громади, які готові працювати, 
ви підтвердили реальними справами, – звер-
нувся до місцевого люду Сергій Недбайло.

На святі села найактивніші жителі отри-
мали подарунки від Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом», а місцева волейбольна ко-
манда – новий м’яч та форму. Поки дорослих 
нагороджували за активність, дітлахів, яких 
на святі було чимало, розважали аніматори.

– Хочеться, щоб це свято запам’яталося, 
залишилося приємним спомином, адже із та-
ких миттєвостей і складається наше життя, – 
зазначила Наталія Мазурок. – Вірю, що лише 
так, налаштовуючись на позитивний резуль-
тат та невтомно працюючи, можна змінити і 
своє життя, і життя громади.

Нагадаємо, восени минулого року село 
Іванівка увійшло до складу Іваничівської 
ОТГ. Місцеві жителі в один голос зазнача-
ють: неповний рік в ОТГ змінив село. Зок-
рема, уже вдалося прокласти нове дорожнє 
покриття, встановити вуличне освітлення, 
замінити частину вікон у школі на енерго-
ощадні. Що стосується планів на майбутнє, 
то їх не злічити. Жителі села сподіваються, 
що разом із Фондом Ігоря Палиці «Тільки 
разом» та депутатами-укропівцями вдасться 
втілити усе задумане. 

Катерина ОСТАПЕНКО,
Іваничівський район

Іваничівські укропівці вручили 
активним жителям села подарунки 
від Фонду «Тільки разом»

Упродовж двох днів, 28 та 29 липня, у 
Володимирі-Волинському відзначали 
1030-ту річницю першої писемної 
згадки про місто. Долучився до 
організації святкових заходів Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом».

Цьогоріч програма була напрочуд 
багатою на видовищні події: легкоатле-
тичний турнір «Володимирські висо-
ти», забіг та велопробіг, традиційно во-
лодимирці вшанували «Золоті» пари» 
міста, влаштували яскравий Color fest 
і танцювальні забави. Організатори 
свята зазначили, що доклали усіх зу-
силь, аби відзначення дня народження 
княжого міста запам’яталося людям 
надовго.

Завершилися святкові події у 
Володимирі-Волинському концер-
том, якого чекало все місто. Вітав міс-
тян піснями народний артист Вік тор 

Павлік. Цей півторагодинний виступ 
став ще одним дарунком від Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом».

– Чи буде Володимир-Волинський 
дійсно комфортним, туристично при-
вабливим, успішним містом, залежить 
від щоденної праці кожного. Наша 
команда, Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» упродовж останніх років до-
помагає вирішувати насущні питан-
ня жителів та докладає максималь-
них зусиль для досягнення спільної 
мети – аби Володимир-Волинський 
став направду європейським містом. 
Впевнений, що разом ми досягнемо 
успіху, – зазначив голова міського осе-
редку УКРОПу, представник Фонду 
«Тільки разом» Сергій Радкевич. 

Світлана ЧУНЬ, 
Катерина ОСТАПЕНКО,
Володимир-Волинський

Діти щиро раділи кулькам 
від Фонду «Тільки разом»

Помічники народного депутата 
від УКРОПу Олександра 
Шевченка прибули на Волинь 
з напрочуд відповідальною 
місією – вручити Мирославі 
Поліщук путівку в дитячий 
табір «Артек-Буковель» від 
імені Благодійного фонду 
нардепа-укропівця.

Про Мирославу Поліщук та 
історію її підприємницької діяль-
ності усі дізналися після публі-
кації у місцевій газеті. Дівчинка, 
яка нещодавно закінчила шостий 
клас, за підтримки батьків орга-
нізувала власний ягідний бізнес. 
На декількох сотках городу Ми-
рославі вдалося виростити кущі 
дивовижної полуниці. Районній 
газеті дівчинка розповіла, що 
справу розпочала, аби втілити 
мрію – на зароблені кошти при-
дбати путівку в табір «Артек-
Буковель». Історія про маленьку 
трудівницю нікого не залишила 
байдужим. Ось і укропівці з Во-
лині розповіли про мрію дівчин-
ки народному депутату, заснов-
нику туристичного комплексу 
«Буковель» Олександру Шевчен-
ку. Народний обранець вирішив 
подарувати дівчинці омріяний 
відпочинок в дитячому таборі 
«Артек-Буковель» за кошт свого 
Благодійного фонду.

– Мене завжди такі історії 

торкають за живе. Намагаюся 
підтримувати ініціативних лю-
дей, особливо дітей. Саме такі 
працьовиті діти – майбутнє 
України. Сьогодні важливо під-
тримати їхні прагнення і пока-
зати, що цілеспрямованість дає 
результат. Лише наполегливою 
працею збудуємо сильну, замож-
ну і направду незалежну Украї-
ну, – наголосив народний депу-
тат Олександр Шевченко.

Трепетний момент вручення 
подарунка розчулив не лише дів-
чинку, а й усіх присутніх.

– Це було неймовірно! Щирі 
дитячі емоції, захоплення, сльо-
зи мами і татова метушливість 
та небагатослівність, – зазна-

чила помічник нардепа Оксана 
Островська. – Здається, вони до-
тепер не вірять, що донечці по-
дарували омріяний відпочинок.

Уже з 10 серпня юну полісянку 
чекає двотижневий відпочинок у 
загоні «Лісовий» дитячого табо-
ру «Артек-Буковель». Дівчина на 
такий подарунок не очікувала. 
Зізнається: неймовірна щаслива,  
що здійснилася її заповітна мрія.

– Тепер я точно знаю, що мрії 
здійснюються, якщо для цього 
щось робити. Якщо докладати 
усіх зусиль та наполегливо пра-
цювати, все можливо, – радіє 
Мирослава.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Любешівський район

КНЯЖЕ МІСТО ВІДГУЛЯЛО 
ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ

Дівчинка не натішиться подарунком
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Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

АКТИВНА ГРОМАДА У ЛЮБЧЕ ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ СЕЛА ТА 
ВІДКРИЛИ ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК

НА МЕЖІ КУДИ СМІТТЯ?

День села Любче 
Рожищенського району 
традиційно зібрав у місцевому 
будинку культури жителів 
села від наймолодшого до 
найповажнішого. Завітав 
привітати громаду села з 
нагоди свята та відкриття 
дитячого майданчика, 
обладнаного за сприяння 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом», радник голови 
облради, керівник фракції 
«УКРОП» обласної ради 
Вячеслав Рубльов.

Концерт аматорських колек-
тивів місцевої громади розпочали 
маленькі артисти із любченського 
дошкільного навчального закладу. 
Щирими оплесками вітали тала-
новитих дітей жителі громади та 
їхні гості. Радували учасників уро-
чистих подій вокалісти із будинків 

Укропівці разом із головою Копачівської 
ОТГ окреслили спільні плани

Малеча щиро радіє новому майданчику

культури сіл Залісці, Башове, Кре-
менець та Любче, а також співочий 
колектив «Любчаночка». Свято ні-
кого не залишило байдужим.

Від депутатського корпусу 
громади привітав селян зі святом 
голова Копачівської ОТГ, до якої 
належить село, Олександр Совтис.

– Копачівська об’єднана тери-
торіальна громада започаткува-
ла плідну співпрацю із обласною 
радою та Фондом Ігоря Палиці 
«Тільки разом», – зазначив під 
час урочистостей Олександр Сов-
тис. – Багато добрих справ на те-
риторії громади спільно втілили 
в життя. З ініціативи депутатів 
ОТГ, укропівців Володимира Пет-
рука і Валерія Герасимчука, біля 
любченського будинку культури 

за фінансової підтримки Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» вста-
новили дитячий майданчик. А ще 
з обласного бюджету виділено 300 
тисяч гривень на ремонт покрівлі 
у дитячому навчальному закладі. 
У середині серпня плануємо роз-
почати ремонтні роботи. І ще є 
чимало планів.

За словами Володимира Пет-
рука, у селі Любче із понад 700 
сільських жителів – майже 200 ді-
тей, тому думка про дитячий май-
данчик визріла давно. 

– Розпитував, цікавився, як 
обладнати ігрову зону для дітей у 
селі, а тоді побачив подібні май-
данчики у Рожищі, – розповів 
укропівець. – Подумали, поради-
лися і вирішили взятися за справу. 
Згодом зрозуміли, що власними 
силами такий дороговартісний за-

дум нам не вдасться реалізувати. 
Тому попросили поради у рожи-
щенського представника Фонду 
«Тільки разом» Григорія Козаке-
вича. Він і запропонував підготу-
вати проект. Розпочали активну 
співпрацю, яка й принесла такий 
гарний результат. Тепер діти ма-
ють, де проводити активне та 
змістовне дозвілля. Однак маємо 
ще задуми.

Володимир Петрук ствер-
джує: наразі усі в селі працюють 
на землі, тому ближче до зими ві-
зьмуться за нові проекти. Зокре-
ма, у планах укропівців – покра-
щити матеріальну базу бібліотеки 
і провести інтернет, адже місцева 
бібліотекарка завдяки своєму ен-
тузіазму гуртує чимало людей: і 
дорослі, і малі охоче відвідують 
книгозбірню.

– Хочеться допомогти. Змуше-
ні будемо звернутися по допомогу 
до Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом». Добре, що там завжди раді 
допомогти, – зазначив депутат.

У депутата обласної ради Вя-
чеслава Рубльова місцеві укропів-
ці просили сприяння у виділенні 
коштів із обласного бюджету для 
ремонту дороги у селі Любче, якою 
перевізники уже відмовляються 
їздити.

– Приємно, що місцеві депу-
тати відповідально ставляться до 
своїх зобов’язань перед громадою, 
яка їх обрала, – ініціюють вирі-
шення важливих для села проблем 
та залучають до цього усі можливі 
ресурси. Таким хочеться допома-
гати і сприяти, – зазначив під час 
урочистостей  радник голови обл-
ради, керівник фракції «УКРОП» 
у Волиньраді Вячеслав Рубльов. 
– Треба, щоб у селі були дитячі та 
спортивні майданчики, щоб діти 
повноцінно розвивалися, потім 
працювали на благо рідного села та 
України. Ми не будемо зупиняти-
ся, а далі разом працюватимемо на 
користь громади. Попереду ще ба-
гато успішних проектів. Голова об-
ласної ради Ігор Палиця та колеги-
депутати працюють із вірою, що 
тільки разом ми реалізуємо у кож-
ному куточку Волині добрі справи 
і зробимо наш край насправді єв-
ропейським та заможним.

Світлана ЧУНЬ,
Рожищенський район

Сміттєзвалище в Шацькому 
районі відносно невелике 

порівняно з іншими, які є на 
території області. Щоправда, 
тут воно єдине. 

Зайвих людей тут немає, на 
території постійно курсує техніка, 
трактор підгортає сміття, в’їзд чіт-
ко контролюють комунальники. 
Постійні гості на смітнику – ле-
леки, яких тут десятки. Вони не 
зважають на нових людей, які 
приїхали обдивитися територію, 
пожвавлюються лише тоді, коли 
приїжджає сміттєвоз із черговою 
партією непотребу. На цей полігон 
твердих побутових відходів зво-
зять сміття з усього району. І, за 
словами місцевих комунальників, 
до кінця 2018 року місця на сміт-
тєзвалищі вже не залишиться. 

Курортна зона, селище Шацьк 
та навколишні населені пункти – 
місцеве комунальне підприємство 
«Будинкоуправління» обслуговує 
чи не увесь район, розповідає його 
керівник Іван Коваль. Зараз у роз-
порядженні підпорядкованої йому 
структури – і сучасні очисні спо-
руди, і новенька техніка – трактор 
та сміттєвоз. Останні придбали 
завдяки допомозі депутата Волин-
ської обласної ради від УКРОПу 
Михайла Імберовського.

– Торік із технікою була велика 
проблема. З допомогою Михайла 
Імберовського та депутатів об-
ласної ради з бюджету Волині нам 
виділили майже півтора мільйона 
гривень, за які ми придбали трак-
тор. Планували за кошти обласно-
го бюджету купити й автомобіль, 
проте через проблеми з тендерною 
процедурою вже виділені гроші 
повернулися в обласний бюджет, 
тому сміттєвоз купила селищна 

рада. Зараз ним підприємство і ко-
ристується, – констатує головний 
комунальник Шацька.

Полігон твердих побутових 
відходів у Шацькому районі єди-
ний, функціонує з 2001 року і роз-
рахований на 24 тис. м3 спресова-
ного сміття. 

– У 2011 році його ресурс уже 
було вичерпано, тож ми провели 
реконструкцію сміттєзвалища. 
Та ку ж реконструкцію проводили 
уже в 2016 році. А вже до кінця 
цього року полігон буде заповне-
ний, і в 2019 році постане питання 
про те, куди дівати сміття, – каже 
Іван Коваль.

І якщо з віддалених сіл кому-
нальники майже не отримують 
сміття, бо місцеві жителі тверді 
відходи спалюють, а харчові – зго-
довують тваринам, то з ближчих 
сіл усі забирають на загальне сміт-
тєзвалище.

– Коли в Шацькому районі 
відпочинковий сезон, найбіль-

ше сміття вивозять зі Світязької 
сільської ради, – розповідає ви-
конувачка повноважень шацького 
селищного голови Людмила Це-
вух. – У 2016 році ми зверталися 
до облради, облдержадміністрації 
з клопотанням, щоб нам виділили 
кошти й допомогли побудувати 
новий полігон твердих побутових 
відходів.

– Завдання знайти місце для 
нового сміттєзвалища спільне. Це 
проблема і для селищної ради, і 
для районної, і для адміністрації, – 
констатує комунальник.

За словами Івана Коваля, для 
нового сміттєзвалища є зарезер-
вована ділянка біля полігону, яка 
навіть більша. Це розташування 
погодили колись і в управлінні 
екології, і санепідслужба. Проте 
жителі Шацька проти цього – до 
селища, кажуть, рукою подати.

– А загалом на одній із сесій 
Волинської обласної ради було 
внесено пропозицію, щоб шацьке 

сміттєзвалище використовував 
не лише Шацький район, а й три 
сусідніх. На щастя, більшість де-
путатів не підтримала це рішення, 
питання залишилося відкритим, – 
додає Іван Коваль. – Було б добре 
сміттєзвалище після його закрит-
тя рекультивувати й посадити на 
цьому місці ліс. А нове зробити 
на межі трьох районів і обладна-
ти сміттєсортувальну лінію, а на 
Волині щоб запрацював завод із 
переробки сміття. Новий полігон 
має бути за всіма сучасними ви-
могами.

За словами Людмили Цевух, 
зараз влада ще шукає місце для бу-
дівництва нового полігону. Коли 
оптимальний варіант знайдуть, 
почнуть виготовляти проектно-
кошторисну документацію. 

– Це потрібно робити якнай-
швидше. Ми вже наступного року 
маємо працювати над будівни-
цтвом нового сміттєзвалища, – 
каже керівниця.

За словами Михайла Імберов-
ського, про цю проблему на рівні 
області знають давно і планують 
винести майбутній полігон за межі 
Шацького національного парку.

– Проблему не можна відклада-
ти чи замовчувати, а треба шукати 
рішення вже зараз, бо туристів усе 
більшає, а отже і сміття після них. 
Тому ми знову будемо готувати 
звернення до всіх органів влади, 
говорити з місцевими жителями, з 
місцевими депутатами та спільно 
напрацьовувати план дій, аби за-
лагодити цю проблему. Бо в інак-
шому випадку Шацький край спіт-
кає екологічне лихо, – констатує 
депутат Волиньради від УКРОПу 
Михайло Імберовський. 

До слова, ідея звозити на і 
так майже заповнений полігон в 
Шацьку сміття зі Старовижівсько-
го і Любомльського районів нале-
жала саме чиновникам Волинської 
облдержадміністрації. На щастя, 
депутати це питання не дозволи-
ли протягнути. Обранці громади 
сподіваються, що, попри проти-
стояння у такому питанні, висо-
копосадовці у владних кабінетах 
знайдуть компроміс із громадою 
та запропонують рішення, яке не 
зашкодить місцевим та загальній 
екологічній картині району.

Анна ВОЛОЩУК,
Шацький район

Розв’язання проблеми шукатимуть спільно 
із обласною та селищною радами і 
працівниками комунального підприємства

Ресурс полігону в Шацьку вичерпається до кінця року
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КОШТИ ДЕПУТАТСЬКОГО ФОНДУ – 
НА РОЗВИТОК ДИТЯЧИХ УСТАНОВ

НАШ ДЕПУТАТ

ДЕРЖГЕОКАДАСТР: ЗЕМЛЮ 
АТОВЦЯМ ВИДІЛЯЮТЬ СПРАВНО

АКТУАЛЬНО 

УКРОП ЗАКЛИКАЄ 
ВЛАДУ НЕ 
МОВЧАТИ ПРО 
ПОЛІТВ’ЯЗНІВ

НА ЗАХИСТІ ПРАВ

З ПЕРШИХ УСТ ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ ОБУРЕНА, ЯК 
ПАРТІЇ ВИТРАЧАЮТЬ НАРОДНІ ГРОШІ

Волинська обласна регіональна 
парторганізація політичної партії 

«Українське об’єднання 
патріотів – УКРОП»: 

43020, м. Луцьк, 
вул. Електроапаратна, 3, оф. 430, 

vol.party@ukrop.com.ua

Центральний офіс Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом»: 

43025, м. Луцьк, 
вул. Винниченка, 26, 

0332-78-22-08,  
tilkyrazom@gmail.com

Фонд Ігоря Палиці

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

ська обласна регіональна 

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

Попри обіцянки влади, 
забезпечення всіх 

учасників АТО земельними 
ділянками – головна 
проблема, з якою атовці 
звертаються до чиновників. 
І хоча законодавством 
визначено першочергове 
право учасників АТО на 
отримання землі, існує 
чимало і об’єктивних, і 
бюрократичних причин 
гальмування цієї справи.

Не краща ситуація і на Во-
лині, де людям масово відмовля-
ють в отриманні земельних ді-
лянок. Якщо землю й виділяють, 
то часто занедбану, без комуні-
кацій та за дестки кілометрів від 
цивілізації.

Корупційні схеми Держгео-
кадастру із землями селян та 
створення на Волині монополії 
землевпорядних фірм з інших 
областей – аж ніяк не вичерп-
ний перелік проблем, що спіт-
кають атовців, які стали на шлях 
отримання довгоочікуваних зе-
мельних ділянок.

Під час робочих поїздок на-
родного депутата від УКРОПу 
Ірини Констанкевич районами 
та селами волинського Полісся 
до нардепа повсякчас звертають-
ся учасники антитерористичної 

Народний депутат Ірина Констанкевич 
розповіла, що політичні партії, які 
отримують гроші з бюджету, більшу 
частину з них витрачають на політичну 
рекламу. Про це нардеп заявила в ефірі 
телеканалу «Аверс», звітуючи про рік 
роботи.

«Цей парламентський рік продемонстру-
вав, що в нас парламентська криза. І вкрай 
необхідних 226 голосів немає. Коаліція – 
лише на папері», – повідомила парламентар.

За два роки роботи у парламенті 
Ірина Констанкевич залучила на 
свій округ майже 47 млн грн

Депутат Луцької міськради від УКРОПу 
Вікторія Побережна спрямувала 
кошти депутатського фонду для 
матеріальної підтримки Луцького 
навчально-виховного комплексу №24 
та дошкільного закладу №22.

–До мене звернулися батьки школярів з 
проханням фінансово допомогти в органі-
зації ремонту класу, – розповіла укропівка. 
– Вони були шоковані станом приміщення, 
у якому доведеться навчатися їхнім дітям. 
Підлога згнила, зі стелі та стін відлущується 
фарба, грибок з’їдає штукатурку. Самотуж-
ки навести лад батькам не під силу. Тому я 
вирішила виділити 20 тисяч гривень зі свого 
депутатського фонду, аби хоч трохи допо-
могти. Ще стільки ж виділить мій колега, 
також буде здійснено перерозподіл коштів 
міського бюджету, передбачених на ремонт 
доріг. Сподіваюся, спільними зусиллями 
усунемо проблему, аби діти навчалися в ком-

Кабінет Міністрів має ініціювати 
звернення до лідерів країн «Великої 
сімки» та інших міжнародних 
інституцій з проханням обговорити 
питання українських політв’язнів у 
Росії, зокрема й кінорежисера 
Олега Сенцова, на найближчих 
офіційних заходах за участю 
представників РФ. 

Про це йдеться в депутатському звер-
ненні представників УКРОПу, адресова-
ному Прем’єр-міністру Володимиру Гройс-
ману.

«Численні акції підтримки не привели 
до поступок з боку російської влади, тому 
Україна повинна посилити активність в усіх 
можливих напрямках, використовувати всі 
можливі засоби для звільнення Олега Сенцо-
ва», – заявили в УКРОПі.

Також парламентарі закликали уряд 
розмістити інформацію про українських 
по літв’язнів на офіційних ресурсах органів 
влади, посольств та представництв Украї-
ни. Крім того, відомості про заручників слід 
поширювати на всіх офіційних зустрічах за 
участю офіційних делегацій інших країн.

«Уряд має ініціювати звернення до між-
народних судових органів та вжити всіх 
інших можливих заходів для звільнення 
українських політв’язнів», – наголосили в 
УКРОПі.

Представники політсили направили де-
путатське звернення з такими ж вимогами 
й міністру закордонних справ Павлу Клім-
кіну.

Олег Сенцов голодує в російській ко-
лонії з 14 травня. У такий спосіб режисер 
хоче привернути увагу світу до українських 
політв’язнів, яких Росія незаконно позбави-
ла волі. Стан здоров’я Олега Сенцова щодня 
погіршується.

Борис ХВИЦЬ,
Київ 

операції та члени сімей загиблих 
воїнів щодо виділення земель-
них ділянок для будівництва 
та обслуговування житлових 
будинків, ведення селянського 
господарства, садівництва, ін-
дивідуального дачного будівни-
цтва.

З цього приводу із відпо-
відним запитом Ірина Кон-
станкевич звернулася до 
Прем’єр-міністра Володимира 
Гройсмана.

За даними Держслужби з 
питань геодезії, картографії 

та кадастру від початку про-
ведення АТО до Головного 
управління Держгеокадастру  
у Волинській області надійшло 
767 клопотань про надання до-
зволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність 
учасникам антитерористич-
ної операції та членам сімей 
загиблих воїнів на території 
Камінь-Каширського (71), Кі-
верцівського (635), Любешів-
ського (31), Маневицького (30) 
районів. Управлінням підпи-

сано 667 наказів про надання 
дозволу на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність 
у чотирьох районах: Камінь-
Каширському – 64, Ківерців-
ському – 566, Любешівському – 
22, Маневицькому – 15.

Передано у власність 534 
земельні ділянки. На території 
Камінь-Каширського району – 
53, Ківерцівського – 459, Любе-
шівського – 7, Маневицького – 
15 земельних ділянок. Станом 
на 7 червня на розгляді в ГУ 
перебувало 18 клопотань сто-
совно ділянок. 

Станом на 5 червня за-
гальна площа зарезервованих 
земельних ділянок сільсько-
господарського призначення 
державної власності для пе-
редачі у власність учасникам 
АТО та членам сімей загиблих 
воїнів на території Волинської 
області становить  4,9 тис. 
га. У Камінь-Каширському 
районі – 154,92 га, Ківерців-
ському – 405,77 га, Любешів-
ському – 223,91 га, Маневиць-
кому – 191,98 га.

Петро РОЙКО

На Волині учасникам АТО масово 
відмовляють в отриманні ділянок

За два роки роботи у Верховній Раді Іри-
на Констанкевич залучила на свій округ май-
же 47 млн грн. Гроші отримали 172 школи і 
19 садочків, 52 медичні заклади, 32 заклади 
культури і спорту та 47 громад. Загалом – 322 
об’єкти. 

«Кошти мають надходити у більшість 
громад. Туди, де потрібно відремонтувати 
школу чи добудувати садочок, реконстру-
ювати будинок культури, перекрити дах у 
ФАПі», – наголосила укропівка.

Нарешті зрушило з місця питання бу-
дівництва школи в селі Стобихівка Камінь-
Каширського району. Нагадаємо, батьки 
тутешніх школярів заявили, що не пустять 
дітей до школи, допоки в селі не збудують 
новий навчальний заклад. Місцеві діти на-
вчаються в аварійній будівлі, а нову школу 
їм обіцяють уже десять років.

«З останього траншу у п’ять мільйонів 
гривень, який прийшов на громаду, півміль-
йона буде виділено на цю школу. Отримав-
ши ці кошти, вони зможуть зробити перші 
кроки. Гроші має виділити ще й район, пе-
редбачаються кошти і на рівні області, бо 
тільки спільно, об’єднавши зусилля, ми змо-
жемо розпочати будівництво нинішнього 

року», – переконана нардеп.
Не всі знають, але українці зі своїх ки-

шень фінансують політичні партії. У 2018 
році на фінансування партій з держбюдже-
ту виділили 0,5 млрд грн, а це – гроші плат-
ників податків. Щороку сума фінансування 
зростає на сотні мільйонів. Отримати гроші 
з держбюджету мають право ті партії, які на 
парламентських виборах подолали бар’єр 
у 5%. Тож нині 0,5 млрд грн ділять між со-
бою шість партій: «Народний фронт», «Блок 
Пет ра Порошенка», «Самопоміч», «Опо-
зиційний блок», «Радикальна партія Олега 
Ляшка» та «Батьківщина».

Як зауважила Ірина Констанкевич, гро-
ші партії витрачають переважно на політич-
ну рекламу. Вона певна, витрачати такі суми 
на фінансування партій, коли в Україні бага-
то важливіших проблем, не на часі. 

«Чи потрібно нам, платникам податків, 
утримувати партії, коли не вистачає кош-
тів на медицину, профтехосвіту, коли на 
батьківські гроші утримуються школи та 
садочки?» – висловилася Ірина Констан-
кевич.

Петро РОЙКО, 
Луцьк

фортних умовах.
До депутатки звернувся і керівник фон-

ду розвитку дошкільного закладу №22 «Ра-
дість» Андрій Костенко.

– Дуже потрібна матеріальна допомо-
га – придбання фарбувальних матеріалів 
для паркану, – зазначив Андрій Костенко. 
– Це надаватиме естетичного вигляду уста-
нові та привабливого вигляду вулиці, де роз-
ташований садок.

Із депутатського фонду Вікторія Побе-
режна виділила 1,6 тис. грн для потреб ди-
тячого закладу.

– Діти – наше майбутнє, тому маємо 
усіма силами допомагати їм всебічно роз-
виватися, духовно рости, фізично міцні-
ти, – переконана депутатка. – Із колегами-
укропівцями підтримуємо дитячі заклади 
Луцька, аби зробити посильний вклад у ви-

ховання справжніх патріотів України, які 
щиро та віддано працюватимуть на розви-
ток рідного міста та держави.

Cвітлана ЧУНЬ,
Луцьк

Вікторія Побережна раціонально 
використовує свій фонд

Нардепи від УКРОПу Ірина Констанкевич, 
Тарас Батенко та Валентин Дідич



Що означає «дивна»? Всі ми дивні. Просто одні це приховують, а інші – ні. 
Фільм «Клуб «Сніданок» www.volynnews.com
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СУБОТА 11 серпня

П’ЯТНИЦЯ 10 серпня
06.30, 08.00, 09.00, 09.25, 

15.00, 21.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 

Доброго ранку, Країно!
09.30, 10.25 Погода
09.35 М/с «Гон»
09.45 Додолики
10.00 Хто в домі хазяїн?
10.35 Телепродаж
11.00 ЧЕМПІОНАТ 

ЄВРОПИ З ЛЕГКОЇ 
АТЛЕТИКИ. Метання 
молота, жін., квал., 
гр.А. Семиборство, жін., 
Стрибок у довжину. 
Стрибки з жердиною, 
чол., квал. 200 м, жін. 
3000 м з перешкодами. 
жін., квал. Семиборство, 
жін., метання списа, 
гр.А. 4х400 м, чол., жін

15.05 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 
З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. 
Семиборство, жін., 
метання списа, гр.В

15.50, 21.20, 23.05, 02.00 
ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З 
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

18.00 Інформаційна година
18.50 VoxCheck
19.00 Букоголіки
19.30 Перша шпальта
20.10 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 

З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. 
Біг з бар’єрами, 110 м, 
чол, півфінал. Стрибки в 
висоту, жін., фінал. 800 
м, чол., півфінал

22.55 День змагань. 
Підсумки

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
04.00 Абзац
05.54, 07.09 Kids Time
05.55 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
07.10, 19.00 Хто зверху? 

12+
17.00 Х/ф «Гола правда»
21.00 Х/ф «Непрохані 

гості»
23.10 Варьяти
01.00 Т/с «Клініка»
02.55 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.35 Х/ф «Чоловіча 

інтуїція»

08.45 Х/ф «Моя старша 

сестра»

10.40 Х/ф «Закохані 

жінки»

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.00 Т/с «Коли мі вдома. 

Нова історія»

20.00 Х/ф «Джентльмени 

удачі»

22.45 Х/ф «Zolushka. ru»

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

Шопінг»
12.00, 20.00 «Орел і 

Решка. Ювілейний 
сезон»

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

14.00, 23.50 «Орел і 
Решка. На краю світу»

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

К1
06.30, 07.10, 08.10 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 02.30 
Сьогодні

09.30, 04.55 Зірковий шлях
10.30, 03.15 Реальна 

містика
12.30 Х/ф «Погана 

сусідка»
14.30, 15.25 Т/с «Ласкаво 

просимо на Канари»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Громадянин 

Ніхто»
23.20 Слідами
00.00 Т/с «1+1»
02.00 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса
07.35, 14.00 Правда життя
08.35 Дикі острови
09.30, 16.50 Азія класу 

люкс
10.30 Там, де нас нема
11.30 Україна: забута 

історія
12.15 Містична Україна
13.10 Місто
15.00 Великі тирани
15.55, 21.50 Полювання на 

рибу-монстра
17.50, 22.45 Цікаво.com
18.40 Битва цивілізацій
20.40, 00.30 Речовий доказ
23.40 Наземні битви
01.30 Бандитський Київ

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, 14.20, 15.55 «Міняю 

жінку»

17.00 Т/с «Моє чуже 

життя»

20.15, 23.05 «Ліга сміху»

01.45, 04.35 «Ігри 

приколів»

06.10, 23.00 «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 «Дівчина з 

гітарою»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
20.00, 05.25 «Подробиці»
20.30 «Творчий вечір 

Костянтина Меладзе. 
Останній романтик»

00.50 Х/ф «Веселі 
Жабокричі»

04.15 Д/п «Софія Ротару: 
секрети її успіху»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Інсайдер
11.10 Стоп-5
12.10, 13.20, 16.20 Х/ф 

«Обличчя зі шрамом»
16.45, 21.30 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
17.30 Т/с «Шулер»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
01.25 Т/с «Таємниці та 

брехня»
02.15 Т/с «Північний 

вітер»
03.15 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
04.55 Скарб нації

ICTV

06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Принци 

повітря»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

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

мільйон – 2»
14.00, 19.30, 20.30 Одного 

разу під Полтавою
15.00, 03.35 Віталька
16.00 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 2: Глобальне 
потепління»

22.45 Х/ф «Факультет»
00.45 Т/с «Якось у казці»
02.15 БарДак
05.50 Корисні підказки

ТЕТ
07.00, 07.35, 08.05, 08.35 

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

17.00, 19.00 Новини
09.00 Серіал «Яструб і 

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

літератури)
16.08 Д/с «Неповторна 

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
17.10 «Схеми. Корупція в 

деталях»
17.36 «Розсекречена 

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

природа»
20.12 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 КультУра!
06.30 Євромакс
07.00, 08.00, 09.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На Часі»

07.30 На Часі 18.00. 
Повтор

08.30 На Часі 21.00. 
Повтор

09.30 Уроки тітоньки Сови
09.35 М/с «Друзі янголів»
10.15 Т/c «Справа Дойла»
11.00, 17.00 Знай більше!
12.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
13.00 Глобал 3000
13.30 Запитай у депутата
15.00, 18.30, 19.05, 20.50, 

22.00 Як це було

АВЕРС 15.15 Життя в цифрі
15.30 Уроки тітоньки Сови
15.35 М/с «Друзі янголів»
16.15 Бандерштат 2018
18.00 На Часі 18.00
19.00, 20.45 Вголос
19.15 Т/c «Справа Дойла»
21.00 На Часі 21.00
22.10 Європа в концертах
23.00 Завтра сьогодні
23.30 На Часі 18.00. 

Повтор
00.30 КультУра!
01.00 Бандерштат 2018
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
03.00 Т/ф «Собор на 

крові»
04.00 Дзеркало історії
05.30 ФІЗ КУЛЬТ УРА!

06.00 Мультфільми
08.00, 02.55 «Облом.UA.»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

2+2 13.00 Т/с «Сліди 
апостолів»

19.25 Т/с «Перевізник»
23.20 «Змішані 

єдиноборства. UFC № 
209 »

01.40 «Нове Шалене відео 
по-українськи»

НТН

05.15 Х/ф «Грішник»
06.50 Х/ф «Мільйони 

Ферфакса»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Право на 

постріл»
10.40 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.55 «Свідок»
12.50, 19.30 Т/с 

«Коломбо»
14.30, 03.10 «Речовий 

доказ»
15.50, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»
21.10, 01.15 Т/с 

«Перетинаючи межу»
23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»
02.35 «Випадковий 

свідок»
03.40 «Правда життя. 

Професії»
04.50 Х/ф «Особлива 

думка»

06.00 Хто в домі хазяїн?
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 

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

01.10 Новини
09.30 Погода
09.35 М/с «Гон»
10.05 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 

З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. 20 
км, жін. Фінал

11.45 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 
З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. 20 
км, чол., фінал

13.30 Телепродаж
13.45, 23.10, 01.25 

ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З 
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

21.20 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 
З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. 
Стрибки в висоту, чол. 
фінали. Стрибки в 
довжину, жін., фінал. 
400 м, жін., фінал. 
Метання диска, жін., 
фінал. 800 м, чол., фінал. 
200 м, жін., фінал. 5000 
м, чол., фінал. 4х400 
м, чол., фінал. 4х400 м, 
жін., ф

22.55 День змагань. 
Підсумки

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.20 Зона ночі

05.59, 07.59 Kids Time

06.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»

08.00 Дешево та сердито

09.15 Хто зверху? 12+

19.00 Х/ф «Пригоди 

Паддінгтона»

21.00 Х/ф «Ціпочка»

23.00 Х/ф «Брати з 

Грімсбі»

00.30 Х/ф «Училка»

НОВИЙ КАНАЛ
05.45 Х/ф «Молода 

дружина»
07.35 Караоке на Майдану
08.35 Все буде смачно!
10.30 Х/ф «Моя старша 

сестра»
12.20 Т/с «Коли мі вдома. 

Нова історія»
17.10 Х/ф «Джентльмени 

удачі»
19.00 Х/ф «Два полюси 

кохання»
02.05 Слідство ведуть 

екстрасенси 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 Х/ф «16 бажань»

14.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»

00.15 Х/ф «Побачення 

наосліп»

02.00 «Бєдняков+1»

02.40 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 03.15 

Сьогодні

07.15, 15.20 Т/с 

«Громадянин Ніхто»

18.15, 19.40 Т/с «Я тебе 

нікому не віддам»

23.00, 02.30 Т/с 

«Ворожка»

02.00 Телемагазин

03.55 Реальна містика

05.30 Зірковий шлях

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ

07.20 Скарб.UA

08.50, 18.20 У пошуках 

істини

10.40 Битва цивілізацій

11.40 Наземні битви

13.40, 21.00 Дика планета

15.20 Дикі острови

17.20, 23.50 Незвичайні 

культури

00.40 Великі тирани

01.30 Таємниці 

кримінального світу

МЕГА

06.00, 19.30 «ТСН»

06.40 «Гроші »

08.00 «Сніданок. 

Вихідний»

10.05 «Життя без обману»

11.20, 23.25 «Світське 

життя. Дайджест»

12.25 Х/ф «Гроза над 

Тихоріччям»

16.35, 21.20 «Вечірній 

квартал»

18.30, 04.55 «Розсміши 

коміка»

20.15 «Українські сенсації»

00.20 «Ліга сміху»

05.40 Мультфільм

1+1

06.00, 04.15 «Мультфільм»
06.30 «Чекай на мене. 

Україна»
08.00 Х/ф «Травневі 

зірки»
10.00 Х/ф «Справа була у 

Пенькові»
12.00 Х/ф «Доживемо до 

понеділка»
14.10 Х/ф «А зорі тут 

тихі...»
18.00, 20.30 Т/с «Один в 

полі воїн»
20.00, 02.25, 05.30 

«Подробиці»
23.00 Т/с «Я – охоронець. 

Кілер до ювілею»
02.55 Д/п «Зіновій Гердт. Я 

не комік»
03.30 Ток-шоу «Стосується 

кожного»
05.00 «Top Shop»

ІНТЕР

05.10, 12.45 Факти
05.35 Більше ніж правда
07.25 Я зняв!
09.20 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Вижити разом 

з Голтісом
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
16.55 Х/ф «Клуб 

шпигунів»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф 

«Перевізник-3»
22.05 Х/ф «Перевізник. 

Спадщина»
00.00 Х/ф «Швидше 

кулі»
01.55 Т/с «Морська 

поліція. Спецвідділ»
03.20 Провокатор
04.45 Скарб нації

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
10.10 М/ф «Дельго»
11.50 Х/ф «Мавп’ячі 

витівки»
13.30 Х/ф «Три горішки 

для Попелюшки»
15.00 Рятівники
19.00 Т/с «Село на 

мільйон – 2»
21.00 Одного разу під 

Полтавою
22.30 Готель Галіція
00.30 Т/с «Якось у казці»
02.00 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТЕТ
07.00 М/с «Принцеса Сісі»
08.00 «Ранок «Нової 

Волині»
09.34 «Енеїда»
13.30 «Едера»
13.40, 19.30 Тема дня
14.05 «Розсекречена 

історія»
15.10 «Радіодень. 

Книжкова лавка»
16.04 «Культурна афіша 

здорової людини»
16.35 Художній фільм
18.05 Д/ф «Сонар»
19.00 Новини. 

Сурдопереклад
19.25 Погода
20.00 Фольк – musik

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Джем
07.00, 08.00, 09.00 

Новини «На Часі»
07.30 На Часі 21.00. 

Повтор
08.30 На Часі 18.00. 

Повтор
09.30 На Часі 21.00. 

Повтор
10.00 ГУРМАН І Я
10.15, 21.45, 00.15, 02.45 

Як це було
10.30, 23.00 Євромакс
11.00 М/с «Друзі янголів»
12.00 Завтра сьогодні
12.30 Відкрита влада. 

МІСТО
14.00 ГУРМАН І Я
14.15 Т/c «Справа Дойла»
15.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
16.00 М/с «Друзі янголів»

АВЕРС 17.00 Все про спорт
17.45 ГУРМАН І Я
18.45, 21.30, 00.00, 02.30 

Новини «На Часі». 
Спецвипуск

19.00 Завтра-сьогодні
19.30 Огляд світових 

подій
20.00 Європа в концертах
20.45 Ландшафтний бум
21.00 На Часі 21.00
22.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
23.30 На Часі 18.00. 

Повтор
00.30 КультУра!
01.00 Бандерштат -2018
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
03.00 Т/ф «Собор на 

крові»
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»

17.10 Х/ф «Чужі»

2+2 20.00 Х/ф «Чужий-3»

22.10 Х/ф «Кур’єр»

00.00 Х/ф «Фабрика 

футбольних хуліганів»

01.50 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

02.40 «Облом.UA.»

НТН

06.15 Х/ф «Інспектор 
Лосєв»

10.15 Х/ф «В останню 
чергу»

12.00 «Свідок. Агенти»
12.40, 03.50 «Речовий 

доказ»
15.40 «Склад злочину»
17.10 «Переломні 80-ті»
19.00, 03.05 «Свідок»
19.30 Х/ф «Людина-

амфібія»
21.30 Х/ф «Полювання 

за тінню»
23.30 Х/ф «Чорне море»
01.40 «Таємниці 

кримінального світу»
03.35 «Випадковий 

свідок»
04.20 «Легенди 

бандитської Одеси»
04.45 Х/ф «Жіночі 

радощі та печалі»

ХІЛЛАРІ КЛІНТОН 
ЗІГРАЄ У СЕРІАЛІ 

Екс-держсекретар США Хілларі 
Клінтон зіграє саму себе у п’ятому 

сезоні серіалу «Державний секретар». 

Окрім неї, глядачі поба-
чать на екранах справжніх 
Мадлен Олбрайт та Коліна 
Пауела. За сюжетом, держ-
секретар Елізабет МакКорд, 
яку грає Теа Леоні, зіштовх-
нувшись зі складною ситуа-
цією, звертається по пораду 
до своїх попередників.

Як зазначає The 
Huffi  ngton Post, Клінтон 

обій мала цю посаду за часів президен-
та Барака Обами, Мадлен Олбрайт була 
першою жінкою-держсекретарем в історії 
США (за президентства Білла Клінтона), а 
Колін Пауелл очолював Держдеп США при 
президенті Джорджі Буші-молодшому.

Сама Хілларі, яка програла Дональдові 
Трампу на останніх президентських вибо-
рах, порівнювала себе з героїнею іншого 
серіалу – Серсеєю Ланністер із «Гри пре-
столів».

з політика – у актори 

fi lm
.ru

Фільм «Факультет»

22:45

ДЕПУТАТКА 
ВИЙШЛА ЗАМІЖ ЗА 
БРИТАНСЬКОГО ЮРИСТА  

35-річна народна депутатка 
Світлана Заліщук вийшла заміж 

за 47-річного британського юриста 
Вейна Джордаша. 

Весілля відбулося в 
Києві. Серед гостей були 
лише рідні і близькі дру-
зі, зокрема, депутати 
Мустафа Найєм та Сергій 
Лещенко.

Як стало відомо 
ТаблоID, у 2017 році Вей-
на визнано одним із провідних юристів у 
світі в галузі міжнародного кримінального 
права. У 2014 році він став одним з наймо-
лодших адвокатів, який отримав почесний 
статус Queen Counsel, який присвоюють 
топ-юристам у Великобританії.

Упродовж останніх трьох років Вейн 
Джордаш допомагає українському уряду 
та правозахисним організаціям притягнути 
до відповідальності Росію за військові зло-
чини та злочини проти людяності в Криму 
та на Донбасі.

гірко молодятам

Фільм «Брати з Грімсбі»

23:00

bokosm
art.com

ukrreporter.com
.ua

im
ages.unian.net
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Ви шукали скарб не там, де потрібно. Тільки життя має цінність, життя і кожна його мить. 
Фільм «Титанік»

№ 30 (129)  2 серпня 2018 року

ФУТБОЛ 1

ПН 6 серпня ВТ 7 серпня СР 8 серпня ЧТ 9 серпня ПТ 10 серпня СБ 11 серпня НД 12 серпня
06.00, 08.00, 19.15, 21.15, 02.00 
Топ-матч 06.10, 02.10 Інтер 
– Ліон. Міжнародний кубок 
чемпіонів 08.10 Ліверпуль 
– Ман Сіті. Чемпіонат Англії 
10.00 «Великий футбол» 11.45 
Десна – Олександрія 13.30, 
14.20 «Студія LIVE» 14.00 LIVE. 
Жеребкування стадії плей-оф. 
Ліга Європи УЄФА 14.40 Реал – 
Ювентус. Міжнародний кубок 
чемпіонів 16.30 Передмова 
до сезону. Чемпіонат Англії. 
Прем’єра 17.25 Маріуполь – 
Юргорден. Ліга Європи УЄФА 
19.25 Львів – Ворскла 21.25 
Мілан – Барселона. Міжна-
родний кубок чемпіонів 23.15 
Передмова до сезону. Чемпі-
онат Англії 00.10 Арсенал-Київ 
– Маріуполь 04.00 МЮ – Сток 
Сіті. Чемпіонат Англії 

06.00, 08.00, 20.35 Топ-матч
06.10, 13.50 Мілан – Барсе-

лона. Міжнародний кубок 
чемпіонів

08.10 Брайтон – Челсі. Чемпіо-
нат Англії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.20 Арсенал-Київ – Маріуполь
12.05 «Великий футбол»
16.00 Львів – Ворскла
17.50 Передмова до сезону. 

Чемпіонат Англії
18.45 Інтер – Ліон. Міжнарод-

ний кубок чемпіонів
20.40 Десна – Олександрія
22.50 Реал – Ювентус. Міжна-

родний кубок чемпіонів
00.40 Маріуполь – Юргорден. 

Ліга Європи УЄФА
02.25 Челсі – Ліон. Міжнарод-

ний кубок чемпіонів
04.10 Бернлі – МЮ

06.00, 08.00, 17.50 Топ-матч
06.10, 20.40 Арсенал-Київ – 

Маріуполь
08.10 Ман Сіті – Ньюкасл. Чем-

піонат Англії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS
10.20, 22.50 Реал – Рома. Між-

народний кубок чемпіонів
12.05, 00.40 Львів – Ворскла
13.50 Челсі – Ліон. Міжнарод-

ний кубок чемпіонів
16.00 Десна – Олександрія
17.55 Мілан – Барселона. Між-

народний кубок чемпіонів
19.45 Передмова до сезону. 

Чемпіонат Англії
02.25 Бенфіка – Ліон. Міжна-

родний кубок чемпіонів
04.10 Саутгемптон – Тоттенгем. 

Чемпіонат Англії

06.00, 08.00, 17.50, 20.10 
Топ-матч

06.10, 22.50 Десна – Олексан-
дрія

08.10 Свонсі – Ліверпуль. Чем-
піонат Англії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.20 Маріуполь – Юргорден. 
Ліга Європи УЄФА

12.05, 02.25 Арсенал-Київ – 
Маріуполь

13.50 Інтер – Ліон. Міжнарод-
ний кубок чемпіонів

16.00 Реал – Рома. Міжнарод-
ний кубок чемпіонів

18.20 Львів – Ворскла
20.40 Челсі – Ліон. Міжнарод-

ний кубок чемпіонів
00.40 Мілан – Барселона. Між-

народний кубок чемпіонів
04.10 Ман Сіті – Вест Бромвіч. 

Чемпіонат Англії

06.00, 08.00, 17.50, 22.15 
Топ-матч 06.10 Львів – Ворскла 
08.10 Свонсі – Арсенал. Чемпі-
онат Англії 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.20 Десна – 
Олександрія 12.05 Челсі – Ліон. 
Міжнародний кубок чемпіонів 
13.50 Арсенал-Київ – Маріу-
поль 16.00 Реал – Ювентус. 
Міжнародний кубок чемпіонів 
18.00, 03.25 Світ Прем’єр-Ліги 
18.30, 20.55 «Тур ONLINE» 
18.55 LIVE. Олімпік – Львів 
21.20, 00.40 Передмова до 
сезону. Чемпіонат Англії 22.50 
Мілан – Барселона. Міжна-
родний кубок чемпіонів 01.35 
МЮ – Лестер 03.55 Ліверпуль 
– Тоттенгем

06.00 Реал – Ювентус. Між-
народний кубок чемпіонів 
07.45, 21.30 Світ Прем’єр-Ліги 
08.15 Челсі – Ліон. Міжнарод-
ний кубок чемпіонів 10.00, 
15.40, 22.50 Футбол NEWS 10.20 
Олімпік – Львів 12.05 МЮ – 
Лестер. Чемпіонат Англії 13.55 
Реал – Рома. Міжнародний 
кубок чемпіонів 16.00 Перед-
мова до сезону. Чемпіонат 
Англії 16.55 LIVE. Гаддерсфілд 
– Челсі. Чемпіонат Англії 19.00, 
01.50, 03.50 Топ-матч 19.20 
LIVE. Вулвергемптон – Евертон. 
Чемпіонат Англії 22.00 LIVE. 
Атлетіко – Інтер. Міжнародний 
кубок чемпіонів 00.00 Маріу-
поль – Динамо 02.00 Ньюкасл 
– Тоттенгем. Чемпіонат Англії 
04.00 Шахтар – Ворскла 

06.00, 08.00 Топ-матч
06.10 Гаддерсфілд – Челсі. 

Чемпіонат Англії
08.10 Олімпік – Львів
10.00, 15.40, 20.15 Футбол 

NEWS
10.20 Вулвергемптон – Евертон. 

Чемпіонат Англії
12.10 Атлетіко – Інтер. Міжна-

родний кубок чемпіонів
13.55, 00.45 Шахтар – Ворскла
16.00 Світ Прем’єр-Ліги
16.30, 18.55 «Тур ONLINE»
16.55 LIVE. Олександрія – 

Арсенал-Київ
19.25 LIVE. Чорноморець – 

Десна
21.20 «Великий футбол»
23.00 Ліверпуль – Вест Гем 
02.30 Арсенал – Ман Сіті. Чем-

піонат Англії
04.15 Маріуполь – Динамо

НЕДІЛЯ 12 серпня
06.00 Хто в домі хазяїн?
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 

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

01.10 Новини
09.30 Перший на селі
09.55 Погода
10.05 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 

З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. 
Марафони (жін., чол.)

14.00 Телепродаж
14.15, 22.45, 01.25 ЧЕМПІ-

ОНАТ ЄВРОПИ З ЛЕГКОЇ 
АТЛЕТИКИ

20.10 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 
З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. 
Стрибки з жердиною, 
чол. Фінал. Метання 
молота, чол. фінал. 
4х100 м, жін. чол

21.15 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 
З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. 
3000 м з перешкодами. 
жін., фінал. 1500 м, 
жін., фінал. 5000 м, 
жін., фінал. 4х100 м, 
жін., чол., фінали

22.35 День змагань. Під-
сумки

05.00, 12.45 Факти
05.25 Інсайдер
07.05 Т/с «Невиправні»
09.00 Т/с «Відділ 44»
11.55 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
13.00 Х/ф «Клуб шпи-

гунів»
14.50 Х/ф «Перевізник. 

Спадщина»
16.40 Х/ф 

«Перевізник-3»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Захисник»
21.00 Х/ф «Шторму на-

зустріч»
22.45 Х/ф «Швидше 

кулі»
00.40 Х/ф «Криміналь-

ний талант»
03.15 Провокатор

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
12.45 Х/ф «Принци 

повітря»
14.15 Чотири весілля
15.15 Танька і Володька
17.15 М/ф «Льодовиковий 

період 2: Глобальне 
потепління»

19.00 Т/с «Село на міль-
йон – 2»

21.00 Одного разу під 
Полтавою

22.30 Готель Галіція
00.30 Т/с «Якось у казці»
01.30 Х/ф «Циганка 

Аза»
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»

07.55 Полювання

09.00 Все буде смачно!

10.00 Караоке на Майдану

11.00 Вагітна в 16 16+

11.55 Дочки-матері 16+

12.50 Хата на тата 12+

14.50 Х/ф «Два полюси 

кохання»

19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

23.00 Я соромлюсь свого 

тіла 18+

07.40 «TiBi Абетка»

07.50 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 «Орел і Решка. 

Шопінг»

10.00 «Ух ти show 2»

10.40 Х/ф «16 бажань»

12.25 «Орел і Решка. Пере-

завантаження»

00.30 «Вечірній квартал»

02.00 «Нічне життя»

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Скарб.UA

08.50, 18.20 У пошуках 

істини

10.40 Битва цивілізацій

11.40 Наземні битви

13.40, 21.00 Дика планета

15.20 Дикі острови

17.20, 23.50 Незвичайні 

культури

00.40 Великі тирани

01.30 Телеформат

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.55, 04.30 «Українські 
сенсації»

08.00 «Сніданок. Ви-
хідний»

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

ведмідь»
10.05, 11.15 «Світ нави-

воріт – 5: Індонезія»
12.20 Х/ф «Як викрасти 

мільйон»
15.05 Х/ф «Роман з 

каменем»
17.25 Х/ф «Перлина 

Нілу»
19.30, 05.30 «ТСН»
20.15 Х/ф «Вихід: Боги 

та царі»
23.15 Х/ф «Царство 

небесне»
02.00 «Аргумент кiно»

06.00 «Мультфільм»
06.30 Х/ф «Веселі Жа-

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

Морський сезон»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

12.10 Х/ф «Пік-пік»
14.00 Т/с «Один в полі 

воїн»
18.10 «Творчий вечір 

Костянтина Меладзе. 
Останній романтик»

20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Бебі-бум»
22.30 Х/ф «З речами на 

виліт!»
00.20 «Речдок»

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

05.05 Стендап-Шоу
05.59, 07.19 Kids Time
07.20, 01.10 Х/ф «Кохан-

ня без зобов’язань»
09.25 М/ф «Елвін і бурун-

дуки 3»
11.10 Х/ф «Мармадьюк»
13.00 Х/ф «Пригоди 

Паддінгтона»
15.00 Х/ф «Ціпочка»
17.00 Х/ф «Норбіт»
19.00 Х/ф «Дім великої 

матусі»
21.00 Х/ф «Дім великої 

матусі 2»
23.00 Х/ф «Дім великої 

матусі: Який тато, 
такий син»

07.00, 08.00, 09.00 Новини 
«На Часі». Спецвипуск

07.15, 08.15, 10.15, 14.15, 
20.05, 20.50 Як це було

07.30 На Часі 18.00. Повтор
08.30 На Часі 21.00. Повтор
09.15 Ландшафтний бум
09.30 На Часі 18.00. Повтор
10.00 ГУРМАН І Я
10.30 Огляд світових подій
11.00 М/с «Друзі янголів»
12.00 Євромакс
12.30 Відкрита влада. 

ОБЛАСТЬ
14.00 ГУРМАН І Я
15.30 Т/с «За службовими 

обов’язками»
15.30 Огляд світових подій
16.00 М/с «Друзі янголів»
17.00 Бандерштат 2018

АВЕРС 17.45 ГУРМАН І Я
18.00 На Часі 18.00
18.30, 21.30  Новини «На 

Часі». Підсумки тижня
19.05 Європа в концертах
20.00, 20.45 Вголос
20.15 Глобал 3000
21.00 На Часі 21.00
22.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
23.00 Завтра сьогодні
23.30 На Часі 18.00. Повтор
00.00 Новини «На Часі». 

Підсумки тижня
00.30 00.30 КультУра!
01.00 Бандерштат 2018
02.00 На Часі 21.00. Повтор
02.30 Новини «На Часі». 

Підсумки тижня
03.00 Т/ф «Собор на крові»
04.00 Дзеркало історії
05.30 ФІЗ КУЛЬТ УРА!

06.00 Мультфільми

08.00 «Він, вона та теле-

візор»

12.35 Т/с «Ментівські ві-

йни. Київ»

2+2 17.00 Т/с «Перевізник»

20.55 Х/ф «Малавіта»

23.00 «ПРОФУТБОЛ»

00.00 «Змішані єдинобор-

ства. UFC № 209 »

02.30 «Облом.UA.»

НТН

06.15, 08.50 «Страх у 
твоєму домі»

08.00 «Україна вражає»
10.45 Х/ф «Повернення 

«Святого Луки»
12.35 Х/ф «Чорний 

принц»
14.30 Х/ф «Чінгачгук – 

Великий Змій»
16.15 Х/ф «Жертва в 

ім’я любові»
19.00 Х/ф «Засудже-

ний»
20.50 Х/ф «Перевер-

тень у погонах»
22.30 Т/с «Я повернуся»
01.40 Х/ф «Братство 

вовка – 2: повернення 
перевертня»

03.15, 04.45 «Речовий 
доказ»

04.20 «Випадковий 
свідок»

Фільм «Дім великої матусі»

19:00

kino-na-xati.com

06.30, 19.00 Сьогодні
07.10 Зірковий шлях
09.45 Т/с «Ворожка»
13.35 Т/с «Я тебе нікому 

не віддам»
17.20, 19.40 Т/с «Королева 

Марго»
22.10 Т/с «Найкращий 

друг сім’ї»
02.00 Телемагазин
02.30 Т/с «CSI: Кіберп-

ростір»
05.30 Реальна містика

ФІЛЬМ ПРО ВОЛИНЯН – 
НА МАДРИДСЬКОМУ 
КІНОФЕСТИВАЛІ 

Документальний фільм «Межа 
очікування», який розповідає про 

історію волинянки Катерини Хом’як, 
потрапив у шорт-лист восьмого 
Мадридського міжнародного 
кінофестивалю у категорії «Найкращий 
режисер документального фільму 
іноземною мовою», повідомляє 
«Громадське. Волинь».

Понад 1400 днів Катерина Хом’як нічо-
го не знає про долю своїх синів – Дмитра та 
Володимира, які захищали Україну на Дон-
басі у складі батальйону «Айдар». Востаннє 
вона спілкувалася з ними 5 вересня 2014 
року. «Всі кажуть, що ніч коротка. Але для 
мене і для дружини ніч завжди довга», – 
каже батько хлопців.

Це одна з історій, які лягли в основу до-
кументального фільму «Межа очікування». 
Автор сценарію – Сергій Бібік, режисер – 
Станіслав Цехмістренко.

документалістика

YouTube
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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

ЩАСЛИВИМ БУТИ 
НІКОЛИ НЕ ПІЗНО

У кожного є внутрішні ресурси

практична психологія календар агронома

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.

НА ГОРОДІ – 
ЧОРНА РЕДЬКА  Наша самооцінка 

формується в 
дитинстві. Але що 

ж робити, якщо батьки 
не підтримували, не 
вселяли віру, не дозволяли 
помилятися, любили 
умовно? Американські 
психотерапевти кажуть: 
«Ніколи не пізно мати 
щасливе дитинство». Тобто 
ніколи не пізно навчитися 
вірити в себе. Незважаючи 
на минулий негативний 
досвід, у кожного з нас є 
внутрішні ресурси, сили, 
потенціал, який може 
підняти нас на вершини 
успіху. Все залежить від 
нас самих. Якщо ми дуже 
сильно хочемо змін і в 
нас є готовність діяти, то 
результат не забариться.

12 СПОСОБІВ ПІДНЯТИ 
САМООЦІНКУ:

1 Щоранку, прокидаючись, ска-
жіть собі якусь ресурсну фра-

зу. Наприклад: «Яке чудове у мене 
життя», «Я живу із задоволенням». 
Уявіть, що ці фрази є вашим психо-
логічним сніданком. Що вам при-
ємніше «з’їсти» – сніданок вітамін-
ний, який наповнює вас силами, чи 
токсичний, що отруює душевний 
стан?

2 «Звільніть» зі свого життя всіх 
людей, які без дозволу вчать, як 

вам жити й нав’язують вам почуття 
провини. Серед цих людей можуть 
бути батьки, родичі. Захищайте свої 
особистісні кордони і будуйте своє 
життя за власним сценарієм. Тільки 
ви можете прожити ваше власне 
життя. 

3 Дозволяйте собі жити із задово-
ленням. Дозволяйте собі радо-

щі. Перегляньте заборони, можли-
во, деякі з них уже застаріли?

На початку серпня саме 
час сіяти зимову редьку. 

Зазвичай ї ї сіють на тому 
місці, де росли цибуля і 
часник. По ранній капусті 
редьку краще не садити, 
адже культури мають 
однакових шкідників. 
Грядки перед посівом 
розпушують і зволожують. 
Насіння висівають рядами 
з інтервалом між ними в 
40 см, при цьому глибина їх 
посадки становить 2-3 см. 
Висіяну редьку прикривають 
агроволокном, щоб зелені 
паростки не з’їли шкідники.

Щойно з’явилися перші сходи з 
3-4 листками, треба провести розпу-
шування міжрядь і прорідити сходи. 
У результаті між сусідніми рослина-
ми в ряду має залишатися відстань 
4-5 см. При повторному проріджу-
ванні цю відстань слід збільшити 
до 15 см. Якщо редька буде рости 
занадто густо, вона може зацвісти, а 
коренеплоди будуть дрібними.

Догляд за рослинами полягає в 

поливах, прополюванні, розпушу-
ванні й підгортанні. Раз на тиждень 
треба рясно поливати насадження. 
Перший раз рослини проріджують, 
коли з’являться перші листочки. 
Потім – через 20-30 діб. 

Досвідчені господині мають 
секрет. Аби коренеплоди були со-
ковиті, під час зростання їх легень-
ко смикають за гичку. При цьому 
бічні корені частково обривають-
ся, а рослина живиться через цен-
тральний.

Прибирають овочі перед пер-
шими заморозками. Якщо корене-
плоди підмерзнуть, м’якоть стане 
жорсткою. Але якщо на ділянці по-
мітили дротянку, краще прибрати 
овочі одночасно з картоплею. Гос-
подарі наголошують: коренеплоди, 
зібрані пізніше, зберігаються кра-
ще, ніж ті, які прибирали на початку 
осені. Не варто збирати урожай в 
сиру погоду або під час дощу. Зем-
лю з овочів потрібно обтрусити й 
видалити дрібні корінці. Відразу ж 
після збору потрібно обрізати ба-
дилля. Коренеплоди зберігають так 
само, як моркву.

4 Бувайте частіше наодинці з 
природою. Довіртеся їй, вона 

зцілить вас.

5 Звертайтеся по підтримку до 
невидимих сил. Для когось це 

Господь Бог або Всевишній Розум, 
Абсолют, Вищі сили.

6 З вдячністю й любов’ю ставте-
ся до свого тіла. Доглядайте, 

лелійте й слухайтеся його.

7 Визначте своє життєве зав-
дання і наполегливо вико-

нуйте його. Те, що вас цікавить і 
захоплює, надихає й спонукає до 
творчості, і є вашою місією.

lisa.ru

agronom
u.com

Цікавий факт: 
98% людей живуть 
за правилами, а 2% 
їх створюють. 
До кого ви хотіли 
б зарахувати себе?

8 Заведіть щоденник успіху й ре-
гулярно записуйте туди всі свої 

досягнення. Навіть найнезнач ніші. 
Наш розум схильний концентру-
ватися на негативі. Записи досяг-
нень допоможуть поглянути на 
своє життя з іншого боку.

9 Дотримуйтеся принципу: «Всі 
невдачі, проблеми й удари 

долі – це безцінний досвід та 
уроки».

10 Будь-яка проблема завжди 
має два боки медалі, акцен-

туйте увагу на позитивному.

11 Вірте в себе, підтримуйте 
й хваліть. Сумніви і само-

їдство – найбільші перешкоди на 
шляху до успіху.

12 Як ви хотіли б жити через 5, 
10, 20 років?  Уявіть картин-

ку свого майбутнього, напишіть 
цілі. Складіть план дій і неухильно 
дотримуйтеся його. Найкращий 
спосіб передбачити майбутнє – 
створити його. Коренеплід найкорисніший у свіжому вигляді
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  Наталія ЛЕГКА
Старовижівський район

з Богом у серці

відзнакадобра справа

«Напишіть про нашого 
батюшку, – з таким 
проханням звернулися до 
мене жителі невеличкого 
села на Старовижівщині. 
– Він наш духівник та 
порадник, а ще – перший 
помічник у будь-якій 
скруті». І відмовити їм не 
наважилася, бо й справді 
про місцевого священика 
із Синового почула стільки 
всього хорошого, що не 
виконати їхнього прохання 
було б великою прикрістю.

Коли в 2000 році протоієрей 
Володимир Федорович приїхав на 
прихід в Синове, місцеві не дуже 
вірили, що залишиться батюшка в 
їхньому селі надовго. Поміняти По-
чаїв на нічим не примітне, окрім 
мальовничого озера, віддалене 
від районного центру або якогось 
ближнього містечка село – вчинок 
сміливий. Та минуло вже вісімнад-
цять років, а батюшка не тільки не 
зрадив своїх прихожан, а й оновив 
храм і ззовні, і зсередини. Хто дав-
но не був у Хрестовоздвиженській 
церкві, буде радісно подивованим, 
як тут гарно та благодатно. 

 – Усе це завдяки нашим лю-
дям, – розповідає протоієрей Воло-
димир. – То сільськогосподарську 
продукцію з присадибних ділянок 
продаємо, то колядуємо – звідси й 

ПОМІНЯВ ПОЧАЇВ НА 
СИНОВЕ – І СТАВ СВОЇМ

рія, якій належить практично весь 
дизайн у храмі і яка разом з синами 
є активною учасницею культурного 
життя села.

Подружжя Федоровичів з над-
звичайним теплом та вдячністю 
згадує жительку Синового Надію 
Курчай, яка замінила далеко від 
батьківщини їм тата та маму. 

– Вона допомогла виняньчити 
всіх наших чотирьох синів, прихо-
дила на допомогу в будь-якій житей-
ській ситуації, – каже отець Володи-
мир. – Ми дуже сумуємо за Надією 
Захарівною, якої більше з нами не-
має, і молимося за її світлу душу.

Найперше справи Божі та люд-
ські, а вже потім свої – за таким 
принципом живе отець Володимир. 
Комусь потрібно в лікарню, комусь 
у справах паперових в райцентр, 
комусь щось придбати на ринку – 
всі йдуть по допомогу до Федоро-
вичів, бо знають, що не відмовлять. 
А якось поїхало подружжя в Ковель. 
Поки виконали чужі доручення, на 
власні справи не залишилося на 
сили, ні часу. 

– Доведеться навідатися в міс-
то наступного дня, – вирішили і не 
пошкодували, адже стільки добра 
подарували своїм нинішнім одно-
сельчанам.

кошти, бо серйозних спонсорів у 
нас немає. Окрім синівців, до нашої 
церкви приходять віряни зі Шкро-
бів та Соколища, але й ці сільські 
громади нечисельні. 

Усе дитинство та юність батюш-
ки минули в Почаївській лаврі, куди 
його привели мама й бабуся, яка 
особисто знала великого подвиж-
ника православ’я преподобного 
Амфілохія Почаївського. Були вони 
щирими вірянами, це передалося в 
духовний спадок отцю Володимиру. 
Нині він тепло згадує першу іконку, 
яку йому поблагословили в лаврі, 
першу церковну книжечку, почаїв-
ські листки, які допомагав друкува-
ти насельникам монастиря, і, звісно 
ж, колядки, що їх виконував разом 
зі священиками, від чого душа на-
повнювалася такою різдвяною ра-
дістю, що словами годі передати. 

– Трудився на просфорні й там, 
де виготовляють свічки, тобто про 
життя лаври знав зсередини. Тому, 
коли настав час обирати навчаль-
ний заклад, де хотів би навчатися, 
іншого варіанту, як семінарія, навіть 
не розглядав, – каже протоієрей Во-
лодимир Федорович.

Після її закінчення молодий 
священик мав їхати на служіння 
в Крим. Та за Божим промислом 

його духівник архімандрит Леонтій 
(Бурко), який нині є намісником Ми-
лецького Свято-Миколаївського чо-
ловічого монастиря, поблагословив 
його в Синове. Це село й стало для 

священика другим домом. Тут він 
несе свій хрест служіння Богові, тут 
народилися його діти, тут знайшла 
застосування своїм здібностям та 
умінням його дружина, матушка Ма-

Протоієрей Володимир Федорович

Н
аталія Легка

Любомльський район

Президент України Петро 
Порошенко відзначив 

волинянку Валентину 
Михайльську Орденом 
княгині Ольги ІІ ступеня.

Про це у Facebook повідомив 
голова Волинської обласної дер-
жавної адміністрації Олександр 
Савченко.

Жінка народилася та живе у селі 
Хворостів Любомльського району. 
Вже 42 роки через важку недугу 
Валентина пересувається в інва-
лідному кріслі. Але це не завадило 
їй здобути освіту. Змалечку Вален-
тина захоплювалася малюванням. 
У творчому доробку мисткині – по-
над 1200 робіт у жанрах портрета, 
пейзажу, натюрморту, іконопису. 

Свої картини пише олією, ак-
вареллю, пастеллю, кольоровими 
олівцями, тушшю, в техніці моноти-
пії. Однак найбільше любить малю-
вати акварельними фарбами.

«Художниця щира й безпосе-
редня, – каже Олександр Савченко. 
– Вона сприймає світ крізь призму 
захоплення і гармонії. Мистецтво 
Валентини Михальської переконує 

в тому, що вона знає, заради чого 
варто жити та працювати».

Художниця мала понад 40 пер-
сональних виставок в Україні та за 
кордоном, зокрема в Італії та Поль-
щі. У творчому доробку Валентини 
Михайлівни – книжкові ілюстрації 
та дитячі розмальовки «Малювала 
киця хату», «Колобок», «На подвір’ї 
у бабусі».

«Бог благословив мене на цій 
землі. Подарував щастя, радість, під-
тримку, зустрічі зі світлими та соняч-
ними людьми. І цей Орден – він для 
моєї мами, – каже Валентина. – Вона 
його заслужила. Все життя вона 
мене доглядає, як малу дитину».

У 2004 Валентина Михальська 
нагороджена Орденом княгині 
Ольги ІІІ ступеня. За активне творче 
життя, значний внесок в естетичне 
виховання молоді, особистий вне-
сок у розвиток української культури 
художниця відзначена багатьма дер-
жавними дипломами і грамотами.

Її твори зберігаються в приват-
них та музейних колекціях України, 
Волинському, Любомльському крає-
знавчому музеях та Колодяжнен-
ському літературно-меморіальному 
музеї Лесі Українки.

ВОЛИНСЬКУ ХУДОЖНИЦЮ 
НАГОРОДЖЕНО ОРДЕНОМ 
КНЯГИНІ ОЛЬГИ

ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ – 
ВІДПОЧИНОК НА ПРИРОДІ

У творчому доробку художниці – 1200 робіт

facebook.com
/SavchenkoO

leksandr

Близько сотні людей, 
сорок із яких з 

інвалідністю, стали 
учасниками відпочинку під 
назвою «Шалом».

Табір, організований церквою 
«Фіміам», відбувався з 13 по 20 
липня у селі Заозерне Любомль-
ського району на базі Ретріт-
центру церкви.

Уже кілька років поспіль єван-
гельська церква «Фіміам» прово-
дить таборування для людей з 
інвалід ністю. Цьогорічна табір-
на програма занурила відпочи-
вальників в старозавітну історію 
життя біблійного героя Йосипа 
та дала можливість відчути увесь 
колорит тодішнього життя єврей-
ського народу.

Задоволені відпочивальники ка-
жуть, що табір став справжнім свя-
том. Адже для тих, хто тижнями, а то 
й місяцями не має змоги вийти з по-
мешкання, перебування у ретріті – 
це ніби ковток свіжого повітря.

Зустріч на базі Ретріт-центру 

була дійсно довгоочікуваною. 
Люди з інвалідністю цілий рік мрі-
яли сюди потрапити. Учасниками 
дійства стали жителі Луцька, кіль-
кох районів Волинської області, 
також були присутні гості з Терно-
поля та Рівного.

З першої ж хвилини перебу-
вання в ретріті для відпочивальни-
ків почалося нове життя, сповнене 
радості, позитиву та незабутніх 
емоцій. Як і люди з інвалідністю, 
так і їхні супроводжувачі впро-
довж тижня відчували особливу 
увагу, турботу та любов.

По приїзді гостей команда ор-
ганізаторів та волонтерів радо їх 
зустрічала, пригощала єврейськи-
ми стравами і напоями.

Для кращої комунікації та ком-
форту відпочивальники та їхні по-
мічники відразу ж поділилися на 
шість груп: чотири чоловічі та дві 
жіночі. Найважливішою частиною 
програми було щоденне біблійне 
навчання, яке проходило в цих 
групах. На прикладі життя Йосипа 
присутні мали можливість розду-
мувати про актуальні для кожної 
людини теми: заздрість, випробу-

вання, успіх, гріх, прощення. Важ-
лива істина, на якій акцентували 
увагу, – довіра Богу у всіх обстави-
нах життя. Саме це дає такий необ-
хідний кожному «шалом», тобто 
мир від Бога.

Щовечора біля вогнища разом 
з християнськими музичними ви-
конавцями відпочивальники про-
славляли Бога в піснях, переглядали 
фото за день, спілкувалися. Кожна з 
груп представляла свою команду у 
постановках з життя Йосипа. 

Усі охочі мали змогу поїхати 
на Мале Згоранське озеро: хтось 
катався на надувних човнах, хтось 
плавав.

Ще однією особливістю табору 
став спа-салон. Волонтери влаш-
тували справжнє перевтілення 
для кожного, хто скористався по-
слугами перукаря, косметолога та 
візажиста.

Привітна атмосфера, хороші 
умови проживання, смачна і різ-
номанітна їжа, ранкова зарядка, 
ігри, біблійне навчання, ранкові 
й вечірні програми, зустрічі біля 
вогнища – це все зробило відпо-
чинок незабутнім.

Табір став справжнім святом для відпочивальників

reform
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  Галина ТЕРНОВА

  Лілія БОНДАР
Луцьк

смачна справа

не будьте байдужими

СОЛОДКІ ШЕДЕВРИ – ВІД 
КОНДИТЕРКИ З ЛУЦЬКА 

ТРИРІЧНА ДІВЧИНКА ХОЧЕ ЧУТИ

Лучанка Олена Пайцун 
доводить: найкращі 
десерти з’являються 

на перетині ідей та 
концепцій. Кондитерка, яка 
створює вишукані десерти, 
переконує, що відкрити 
власну справу реально. 
Головне – робити те, що 
любиш. 

НАЙКРАЩЕ – 
ДОМАШНЄ 

Чізкейки, макарони, зефір, екле-
ри, лавандові, шпинатні та бісквітні 
торти, мусові тістечка – усі ці ласощі 
Олена Пайцун навчилася готувати 
удома за рецептами відомих кон-
дитерів. 

Коли в жінки народилася донь-
ка, вона почала готувати чізкейки. 
Олена каже, що їй тоді дуже смаку-
вало солодке. А магазинне їсти не 
хотілося. Так вона відкрила в собі 
любов до цієї справи. Коли ж доньці 
було півроку, почала пекти макаро-
ни та еклери. Жінка зізнається, що 
відчуття прекрасного допомагає 
їй створювати шедеври. А випікає 
вона лише те, що їй подобається. 

«Спочатку мої тістечка дегусту-
вали рідні та друзі, – каже Олена. 
– Але якось помітила, що усі полич-
ки в холодильнику стали перепов-
нені різноманітними продуктами 
для випічки. А в морозильнику вза-
галі місця не було. Тоді зрозуміла: 
слід готувати не лише для себе. Так 
створила сторінку в Instagram і по-
чала продавати там десерти. Я дуже 
тішилася, коли мені писали й пита-
ли, чи можу спекти торт, як на фото. 
Для мене важливо дарувати людям 
святковий настрій». 

Жінка каже, що їй дуже подо-
бається сучасна випічка та оформ-
лення десертів: мінімалізм і при-
родність. 

«Я дуже люблю навчатися. Моє 
натхнення – дивитися, як творять 
інші профі. Так я отримую і заряд 
енергії, і досліджую нові техніки та 
рецепти, – каже вона. – Приємно, 
що люди, які нещодавно не знали 
про кондитерську справу, тепер 
самі знайомлять інших зі справжні-
ми цукерками й тортами. На жаль, 
у нас традиційно мало якісних кон-
дитерських виробів. Є винятки, але 
зазвичай те, що продають в супер-
маркетах, далеке від справжнього».

Олена розповідає, що стала кон-
дитером, бо хоче відгородити свою 
сім’ю від непотребу, який продають 
у супермаркетах. Адже не все те, що 
продається в магазині, можна їсти. 

22 липня Маргаритці Усік 
з села Верхи Камінь-

Каширського району виповнилося 
три роки. Але дівчинка й досі не 
може говорити. А все тому, що світ 
звуків їй невідомий. Маргаритка 
нічого не чує. 

Півтора року тому їй встановили страш-
ний діагноз – двостороння сенсоневральна 
глухота четвертого ступеню. Почути, а відтак 
і навчитися розмовляти їй допоможе лише 
кохлеарна імплантація.

Мама Олена з Маргариткою їздили до 
багатьох лікарів. Правильний діагноз встано-
вили в Інституті отоларингології імені профе-
сора Коломійченка в Києві. Батьки вирішили 
показати доньку ще медикам з київського 
медичного центру «Аврора», вони також під-
твердили діагноз. 

«Важко змиритися з тим, що вона нас не 
чує, не чує тих теплих слів, що ми їй говори-

Кондитерка купує лише домашні 
яйця та сир. Готує тільки з домашніх 
продуктів. 

СМАКИ ДИТИНСТВА 
Олена каже, у неї завжди був 

інтерес до випічки. Коли вона була 
ще дитиною, щосуботи її мама пек-
ла хліб та булочки. Дівчина за нею 
спостерігала і думала: як їй це вда-
ється? Тепер вона переконана: 
вміння куховарити передається ге-
нетично. 

«Моя мама дуже хороша гос-
подиня, – зізнається кондитер-
ка. – Деякі страви я їм лише ті, що 
мама приготує. Наприклад, борщ 
та голубці. Найсмачніші хліб та 
булочки – у моєї мами. Бо усе це 
вона випікає в печі. Найперший мій 
торт – «Наполеон». А найулюбле-
ніший – «Медовик». Я пекла його 
багато разів, аж поки не винайшла 

найдосконаліший рецепт. Хотіла, 
щоб цей торт був такий, як у дитин-
стві. Ми замовляли його на всі дні 
народження, на усі свята. Це був 
улюблений торт нашої сім’ї. А всі 
знають: найсмачніші десерти – ті, 
що ми їли, коли були малими». 

Коли поблизу Луцька відкрив-
ся ресторан «Зелений гай», Олена 
пішла туди працювати офіціантом, 
через три місяці стала адміністрато-
ром, а через кілька років – заступ-
ником директора. Але вона зрозу-
міла, що їй цього недостатнього. 
І лише коли стала кондитером, то 
відчула – вона на своєму місці. 

«Моя випічка більше вартує, як 
магазинна, – каже Олена. – Адже я 
готую її, як для себе. Можу довго по-
яснювати, розповідати те, що знаю 
про цю справу. Свого часу я вкла-
дала багато грошей у свою освіту. 
Колись це окупиться». 

АКЦЕНТ НА 
НАТУРАЛЬНОСТІ 

Олена Пайцун стверджує: різ-
номаніття ідей та досвіду породжує 
неймовірний результат. Більшість 
своїх десертів вона навчилася готу-
вати на майстер-класах відомих ку-
харів. Жінка навіть навчалася у Лізи 
Глінської, переможниці четвертого 
сезону кулінарного шоу «Мастер-
Шеф». Вона каже, що після майстер-
класів готувати не так складно. Але 
треба обов’язково знати теорію, а 
також те, на що слід звернути увагу. 

«Зараз дуже багато кондитерів, 
які дають майстер-класи щодня. Я 
навчаюся в тих, які вже мають ім’я, – 
зізнається жінка. – Особливо мене 
надихають кондитери з Австралії. 
Коли виготовляю свої десерти, то 
завжди роблю акцент на нату-
ральності, рідко додаю барвники. 

Ідеальний декор для мене – фрук-
ти і живі квіти. Не люблю, коли на 
тортах викладають снікерси чи ще 
якісь куповані цукерки. Вважаю це 
несмаком». 

Жінка переконана: якщо дуже 
хочеш щось робити, то не важли-
во, скільки тобі років: 12, 30 чи 60. 
Головне – мати для цього хист та 
бажання.  

«У все, що готую, вкладаю 
душу, – зізнається Олена. – Стараю-
ся робити свої десерти менш шкід-
ливими. Не додаю до них багато 
цукру. Звісно, окрім макаронів та 
зефіру. Тут без підсолоджувачів не 
обійтися. Цікаво, що я не дуже люб-
лю солодке. Але так склалося, що 
готую десерти». 

Рецепти Олена бере з інтернету, 
іноді вдосконалює. А от шпинатний 
торт кондитерка вигадала сама: 
коржі зі шпинату, начинка – з мали-
ни чи полуниці. Для того щоб при-
готувати торт, в Олени йде цілий 
день. 

«Звісно, можна і за кілька годин 
спекти, – каже вона. – Але це якщо 
тільки тортом займатися. А в мене 
і дитина, і хатня робота. Тому го-
тую вже тоді, коли маю вільний час. 
Здебільшого працюю, коли доця 
спить». 

За словами кондитерки, лідер 
продажів серед її десертів – «Ме-
довик». Він хоч і найпростіший, але 
дуже популярний. 

«Іноді залишаю шматок цього 
торта для себе, – усміхається Оле-
на. – Але люди просять, питають, 
чи ще шматочка не залишилося, то 
й віддаю. Думаю: а собі ще спечу. І 
так щоразу. Спекла – і знову розі-
брали». 

Олена каже, що в неї немає жод-
них секретів успіху. Вона готує, бо їй 
це подобається. «А якщо людям це 
теж до вподоби, то я лише тішуся з 
цього», – не лукавить жінка.   

Як і кожна кондитерка, Олена 
мріє про власну пекарню. Таку, як 
у Парижі. Особливу. Затишну. Лише 
на кілька столиків, але з купою всі-
ляких солодощів. 

«Я не хочу посередньої конди-
терської, – каже вона. – Це має бути 
щось дуже класне, оригінальне, і 
цього також треба вчитися. Може, 
колись щось і відкрию. Я все одно 
робитиму те, що хочу. Прокинуся 
рано-вранці чи ляжу спати пізні-
ше, але своє завдання виконаю 
обов’язково».

На операцію Маргаритці 
не вистачає 200 тисяч

мо, – каже мама дівчинки. – І що, можливо, 
ніколи не почує наші голоси, не покличе по-
серед ночі, бо їй наснився страшний сон, не 
розкаже віршик у дитячому садочку».

Крім Маргарити, в Олени ще двоє діток: 
найстаршій Віці – 11, середульшому Дімі – 9. 
А коштів у сім’ї – обмаль. Тато їздить на за-
робітки, аби забезпечити бодай елементарні 
потреби. 

Якщо Маргариті поставити імплантат, то 
вона матиме стовідсотковий слух. Без нього 
дівчинка так і не навчиться говорити, бо не 
чутиме. Медики кажуть: навіть якщо її цього 
навчити, то вона все одно говоритиме з де-
фектами.

Про біду Усіків дізналася і народний де-
путат Ірина Констанкевич. Вона підготувала 
кілька звернень до міністра соціальної полі-
тики, аби дівчинка стала на державну чергу 
для здійснення операції. Зараз дівчинка сто-
їть на черзі для проведення кохлеарної опе-
рації за державний кошт. Однак, діток, яким 
потрібна така допомога, кілька сотень, а за рік 

оперують усього кілька десятків.
Батькам Маргаритки запропонували 

зробити операцію у Волинському обласно-
му дитячому територіальному медичному  
об’єднанні.  Аби її здійснити, не вистачає ще 
понад 200 тис. грн. Частину коштів ще раніше 
збирали друзі, знайомі, через соціальні мере-
жі та засоби масової інформації. 

Допомогти маленькій Маргаритці почути 
світ може кожен, переказавши кошти на карт-
ку ПриватБанку 5168742603244579 (Усік Оле-
на Володимирівна).

Додамо, що у Волинській обласній дитячій 
клінічній лікарні нещодавно вперше у захід-
ному регіоні провели унікальну операцію із 
відновлення слуху – встановили кохлеарний 
імплант однорічному жителю Луцька. Опера-
цію провів кандидат медичних наук, старший 
науковий співробітник дитячого відділення 
Київського інституту отоларингології імені 
проф. О. С. Коломійченка Борис Миронюк. Він 
здійснив в Україні уже понад 250 таких опе-
рацій.

Олена мріє відкрити пекарню, як у Парижі 

з особистого архіву

з сім
ейного архіву
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Майкл Джордан

  Юрій КОНКЕВИЧ

історія

з життя русалок

ПОДОЛАТИ БОСФОР

ВЕСЬ У ТАТА: СИН ЗАГИБЛОГО НА ДОНБАСІ ЛЬОТЧИКА – 
ОДИН ІЗ ЛІДЕРІВ ЮНАЦЬКОЇ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ ВІД ЛУКИ: ВИ ЩЕ 
БІЛЬШЕ ПОЛЮБИТЕ 
МОДРИЧА

Хорватія

Збірна Хорватії під час Чемпіонату 
світу закохала в себе мільйони 

вболівальників по всьому світу. Хорвати 
зачарували своїм характером і грою. І 
хай картаті програли у фіналі Франції, 
але вдома їх зустрічали, як чемпіонів.

Світ дізнався чимало історій (чого тіль-
ки варте відео імені Віди і Вукоєвича), від 
яких на очах виступають сльози. Але хор-
вати не припиняють нас дивувати.

Отже, після Чемпіонату світу 5-річна 
вболівальниця Селена Буньян написала 
листа Луці Модричу. У дівчинки гострий 
лімфобластний лейкоз. Останні шість міся-
ців хвороба перебуває у стані ремісії.

«Дорогий Лука, моя сестра допомагає 
мені написати цього листа, тому що я ще ма-
ленька і сама не вмію. Мені всього 5 років. 
Коли ти до нас приїдеш? Одного разу я від-
веду тебе на пікнік, а потім ти нас провідаєш. 
Я дуже люблю всіх вас, але тебе особливо. 
Ти найкращий гравець у світі. Я дуже люблю 
дивитися, як ти граєш, і мені подобається, 
що ти не граєш брудно, як багато інших. Я 
подарую тобі квітку. Моїй сестрі подобають-
ся Суба і Врсалько, мамі – Віда. А я люблю 
тебе більше за всіх. Твоя Селена».

Модрич написав відповідь. Лист пере-
дали дівчинці разом з футболкою Луки з 
його автографом.

«Дорога Селено! Я отримав твого чу-
дового листа, який зробив мене дуже 
щасливим. Ти хвилювалася за мене і збір-
ну Хорватії, а ми з усіх сил грали заради 
тебе. Через таких хоробрих уболівальни-
ків, як ти, ми завжди віддаємо на полі всі 
свої сили. Ми завжди відчуваємо, що ви з 
нами! Суба і Шиме передають привіт твоїй 
сестрі, Віда – мамі, а я шлю тобі найкращі 
побажання і обіймаю. Твій Лука Модрич».

Всього кілька речень, але таких важли-
вих і потрібних.

Ще одна зворушлива хорватська істо-
рія, з якої варто взяти приклад.

сильні духом

  Іван БОГДАНОВИЧ

МАРИНІ ХРОМИХ ДОВЕЛОСЯ БОРОТИСЯ ІЗ ХВИЛЯМИ 
І ТЕЧІЯМИ У ПРОТОЦІ, ЩО РОЗДІЛЯЄ ЄВРОПУ ТА АЗІЮ

Колишній виконавчий 
директор 
фестивалю 

«Бандерштат», 
громадська діячка 
Марина Хромих взяла 
участь у щорічному 
спортивному заході – 
запливі через Босфор. 
Дійство зібрало декілька 
сотень охочих подолати 
п’ятикілометрову 
протоку, у якій плавцям 
дошкуляють хвилі, течії і 
навіть сміття, яке скидає 
Стамбул у море. Тільки 
обрані досягли фінішу, 
серед них – Марина, яка 
розповіла ВН про деталі 
цього дійства. 

– Найбільше, що виснажува-
ло на початку, – це очікування 
старту, – ділиться Марина. – Учас-
ників розділили на два судна, 
які відвезли їх до місця старту. У 
воду плавці пірнали із понтона. Я 
ні на граминку не переймалася, 
що буде далі, намагалася весели-
ти колег і просто якось насоло-
джуватися моментом. А стриба-
ла у воду з відчуттям абсолютної 
гармонії, спокою і впевненості 
в тому, що все пройде чудово. 
Щоправда, за кілька митей після 
старту відчула, що в мене проті-
кають випробувані у багатьох по-
дібних запливах окуляри. Гадаю, 
що причиною стала солона вода. 
Довелося давати раду. Дуже ба-
гато учасників зійшли на перших 
сотнях метрів дистанції. 

– У Босфорі є чимало течій, 
вони не заважали?

– Основна течія несе протя-
гом всього маршруту, вона десь 
посередині протоки. Але вони 
постійно змінюються. Казали, 
що турки більше орієнтуються 
в тих течіях, вони ж місцеві. Але 
думаю, що тут питання досвіду: 
хороший плавець відчуває, коли 
його несе течія або коли йому 
треба гребти проти неї. Для біль-
шості найважчим був фініш, коли 
треба вдало звернути з основної 
течії і пропливти перпендику-
лярно протилежній. Тут багато 
хто здався на останніх метрах 
перед фінішем. Навіть досвідчені 
плавці здавалися, навіть такі, які 

Юнацька збірна України вийшла у 
півфінал юнацького чемпіонату 

Європи серед 19-річних. Випередивши 
такі грізні збірні, як Англії та Франції 
на груповій стадії. Серед гравців 
«Динамо», «Шахтаря» та «Дніпра», які 
зазвичай складають основу юнацьких та 
молодіжних збірних, в стартовому складі 
грає Кирило Дришлюк зі скромної «Зірки» 
з Кропивницького.

Як не дивно, саме Дришлюк є одним із 
найдосвідченіших гравців юнацької збірної. У 
18 років він має 26 матчів в УПЛ, виступаючи 
у складі «Зірки». На жаль, команда вилетіла 
в Першу лігу, але звинувачувати в цьому 18-
річного гравця точно не варто. На противагу 
цьому, партнери Дришлюка грають у Другій 
лізі, молодіжних першостях.

Павло Дришлюк є уродженцем міста Бо-
риспіль. Виховувався в Академії київського 
«Динамо». Два роки тому перейшов у систему 
«Зірки». У Києві не бачили перспектив у цьому 
гравцеві. Відразу почав грати за першу коман-
ду в Кропивницькому. Була невизначеність із 
гравцями першої команди, тому шанс отриму-
вали молоді футболісти. За свою можливість 
Дришлюк вхопився обома руками. Діє на по-
зиції опорного півзахисника. Непоступливий, 
працьовитий, дисциплінований. Враховуючи 

вже перепливали Босфор.
– Якісь орієнтири мала, 

щоб пливти?
– Так, основні – це міст, вежа 

Румеліхісар, лінія електропе-
редач, військова академія з ве-
ликим турецьким прапором і 
штучний острів. До першого орі-
єнтиру – мосту султана Мехмеда 

Фатіха – допливла уже з усві-
домленням, що цей заплив для 
мене точно не на швидкість. Під 
мостом я пропливала на спині – 
його ж добре видно над собою і 
тому збитися зі шляху майже не-
можливо. Це дозволило віддиха-
тися і зібрати себе до купи. Далі 
я призвичаїлася до води в очах, 

налаштувала дихання і зрештою 
нормально допливла. Мене на-
віть не турбували медузи і сміт-
тя, які іноді зустрічалися у воді.

– Чи були часові обмежен-
ня і що подарували учасникам 
запливу?

– Цього року треба було про-
пливти за 2 години і 20 хвилин, а 
не стандартні 2 години. Отрима-
ла сертифікат від організаторів. 
Ну і, ясна річ, купу вражень.

– Як і де ти готувалася до 
запливу?

– Наша група тренувалася в 
басейнах з середини січня. Мене 
готували Наталія Худякова та 
Олександр Колоша. Це різні тре-
нери, мені корисний був такий 
баланс між Наталею, яка досить 
лояльна і добра, і Сашком, суво-
рим і вимогливим. У травні по-
чалися тренування на відкритій 
воді – Дніпро, Десна, Згоранське 
озеро. Останнє перепливала 
туди і назад.

– Куди далі пливеш?
– Буду плавати, бігати і не 

тільки. Я не спортсмен, Босфор 
для мене не був сходинкою у світ 
спорту. Проте це суттєво впли-
нуло на моє життя і ставлення 
загалом до всього. Тому мій 
Босфор – це просто спосіб стати 
сильнішою і кращою. А спортив-
ні досягнення і надалі залишать-
ся «одним із» того всього, що я 
роблю в житті. Є речі в рази важ-
ливіші, ніж твій час, чи швидкість, 
чи будь-які інші цифри. Тому для 
мене важливо, щоб спорт допо-
магав втілювати ті важливі речі.

...щасливий та успішній фініш

Дорогою до старту і...

з особистого архіву

Футболка, яку 
Лука передав 
хворій дівчинці

 footballhub.com

те, що команда із Кропивницького понизила-
ся в класі, а юнацька збірна вдало виступила 
на великому турнірі, має всі шанси після Куб-
ка Європи перейти до хорошої європейської 
команди. Скаути європейських команд дуже 
уважно слідкують за молодими гравцями на 
таких турнірах. Якщо претендувати на молодих 
гравців «Динамо» чи «Шахтаря» їм буде важко, 
то Дришлюк без проблем є в зоні доступу.

Кирило поки що формується як гравець, 
але має бажання боротися до кінця і непоступ-
ливий характер. Напевне, такий, який був у 
його тата...

Чотири роки тому, на самому початку 
російсько-української війни, Кирило втратив 
батька.

Батько Кирила загинув на війні 6 червня 

2014 року. Його певний час вважали зниклим 
безвісти, а потім таким, що загинув. Екіпаж лі-
така підполковника Костянина Могилка отри-
мав завдання провести розвідку над тоді ще 
окупованим Слов’янськом. Ан-30 помітили та 
підбили бойовики. Удар ракети прийшовся 
на правий двигун, його пробило наскрізь, по-
чалася пожежа. З двигуна вогонь перекинувся 
на праве крило, літак почав різко втрачати ви-
соту і падати на житлові квартали Слов’янська. 
Командир екіпажу Костянтин Могилко віддав 
наказ підлеглим залишити літак. Борттехнік ка-
пітан Павло Дришлюк допоміг двом молодим 
лейтенантам зняти бронежилети, надіти пара-
шути і вистрибнути з літака на 800-метровій 
висоті. Сам же разом з командиром підпол-
ковником Костянтином Могилком і бортмеха-

ніком прапорщиком Олексієм Потапенком за-
лишився в літаку. Ціною власного життя екіпаж 
скерував літак за межі міста й запобіг жертвам 
серед мирного населення. Машина впала під 
кутом 80 градусів північніше Слов’янська.

Загинули п’ять членів екіпажу: командир 
літака Костянтин Могилко, борттехнік Павло 
Дришлюк, бортмеханік Олексій Потапенко, 
оператор фотозйомки Сергій Камінський та 
радист Володимир Момот. Врятувались, зі-
стрибнувши з парашутом, лейтенанти Кирило 
Крамарьов і Василь Полажинець та штурман-
інструктор підполковник Сергій Ніколаєв.

При падінні літак був повністю зруйно-
ваний, тіла загиблих льотчиків збирали по 
фрагментах. Рештки тіла Павла Дришлюка 
ідентифікувати так і не вдалося, він вважався 
зниклим безвісти, а на початку січня 2015 року 
Павло В’ячеславович був визнаний таким, що 
загинув.

Під час декомунізації у Борисполі одну 
з вулиць перейменували на вулицю Павла 
Дришлюка.

На превеликий жаль, вся ця історія стала 
відомою в спортивному просторі тільки пе-
ред стартом на юнацькому чемпіонаті Європи. 
Хоча насправді вона заслуговувала на увагу 
раніше. Історією родини Дришлюків має гор-
дитися вся країна.

Павло та Кирило Дришлюки – герой на війні і герой юнацької збірної

facebook.com
/true2beer
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Перемога не дає силу. Силу дає боротьба. Якщо ти борешся і не здаєшся – це і є сила. 
Арнольд Шварценеггер

  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА: 
ПОПЕРЕДУ ГРАНДИ 
ТА «ОЛЕКСАНДРІЯ»
Українська Прем’єр-ліга набирає 
ходи. І в ній наразі все традиційно: 
лідери не програють, а в пелетоні, 
який позаду, хтось дивує, інші – на 
своєму рівні.

«Динамо» важко виграло у Львові в 
реінкарнованого з «Вереса» новачка ФК 
«Львів» 1:0, причому врятував киян гол 
вихованця львівського футболу Назара 
Русина на 92-й хвилині. «Шахтар» потре-
нувався над «Арсеналом» – 3:0. «Зоря» 
доволі несподівано поступилася «Олек-
сандрії» – 0:1. Єврокубкова «Ворскла» 
нічого поки не показує і сонно програла 
«Олімпіку» 0:1. Новачок «Десна» роз-
била в Маріуполі іншу єврокубкову ко-
манду – «Маріуполь» з рахунком 4:1. А 
«Карпати» вдома мінімально виграли в 
«Чорноморця» 1:0.

Отож, поки без втрат – «Динамо», 
«Шахтар» та несподівано «Олександрія». 
Гранди зустрінуться в наступному турі у 
Києві.  

ДВОРОВА ЛІГА 
ВОЛИНІ ПРОВЕЛА 
ДИТЯЧИЙ ЧЕМПІОНАТ

Ківерці

Упродовж липня на спортивному 
майданчику у місті Ківерці 
тривали і дорослі, і дитячі 
футбольні баталії. Услід за 
дорослими на футбольну арену 
вийшли дитячо-юнацькі команди 
Дворової ліги Волині. 

У дитячо-юнацькій лізі долю пере-
можців вирішував останній поєдинок 
між ківерцівською командою «Колос» 
та рожищанами з «Альянсу». Перемогли 
умовні господарі – ківерчани, рожищен-
ці – другі, а бронзові нагороди завоював 
колектив Street Athletes.

Найкращим голкіпером дитячої ліги 
став Радислав Алексюк з «Колоса», най-
кращим гравцем – Микола Чернюк зі 
Street Athletes. А найбільше голів забив 
Андрій Брись із «Колоса».

Не менш цікаві емоції вирували у 
старшого покоління. Літній чемпіонат 
Дворової ліги був одним із найбільш не-
передбачуваних.

Чемпіонат виграла команда «Фемі-
да Юнайтед», срібло – у ФК «Жидичин», 
бронза – у ФК «ВестСайд». Голова Асоці-
ації дворового футболу Волині Микола 
Озюк розповів, що йому надзвичайно 
приємно було запускати цьогоріч дитя-
чі змагання у форматі дворової ліги. Він 
пообіцяв розширювати масштаби і гео-
графію змагань.

табло

брати наші менші

перша ліга

легка атлетика

Хрестоносці успішно 
зіграли два стартові 
матчі у новому 

сезоні, метою якого для 
команди є повернення 
в Прем’єр-лігу. В 
УПЛ, яка наступного 
сезону, найімовірніше, 
розшириться до 16 
команд, і лучанам треба 
бути приблизно у першій 
четвірці, щоб повернути 
в місто матчі із «Динамо» 
й «Шахтарем». І взагалі – 
щоб повернути футбол 
у місто та отримати ще 
один шанс змінити стан 
справ у клубі.

«Волинь» вдома і на виїзді 
виграла 2:0 в різних суперників. 
«Зірка» перебуває у стані гроггі 
після вильоту з УПЛ, а «Металіст 
1925» влетів у Першу лігу, щоб 
продовжити шлях вище. Обидва 
матчі лучани провели сильно, і 
ми знайшли декілька причин, які 
свідчать, що «Волинь» змінилася 
цього літа.

ГРА У ТРИ 
ЗАХИСНИКИ

На презентації нової тренер-
ської команди я запитав у Андрія 
Тлумака, в який футбол гратиме 
його «Волинь». Тренер відповів 
те, що міг сказати на той момент, – 
атакувальний та агресивний. Під 
час контрольних матчів влітку 
лучани почали грати із трьома 
центральними захисниками, ви-
користовуючи флангових беків 
по всій ширині бровки. З ураху-
ванням того, що в атаці грали три 
номінальні форварди, то стало 
зрозуміло, як Тлумак робитиме 
гру лучан більш агресивною. 
Поки збоїв ця схема не дає, тим 
більше, що тренери мали з чого 
формувати оборонну ланку – Го-
ропевшек, Болденков і Курко.

ТОЧКОВЕ 
ПІДСИЛЕННЯ 

Команда не отримала вліт-
ку мільйон новачків, як це було 
взимку, коли «Волинь» ступила 
на останню сходинку потяга, 
який рятував її у Першій лізі. Усі 
нові гравці підсилили найболючі-
ші місця, а Денис Кожанов – поки 
найефективніше підсилення ко-

П’ЯТЬ ОЗНАК, ЯКІ СВІДЧАТЬ, 
ЩО «ВОЛИНЬ» ЗМІНИЛАСЯ 

2-й тур 
 «Суми» – «Зірка» – 3:1, 

«Волинь» – «Металіст 1925» – 
2:0, «Кобра» – «Металіст» – 0:2, 
«Балкани» – «Колос» – 0:0, 
«Інгулець» – «Прикарпаття» – 
0:1, «Дніпро-1» – «Гірник-
Спорт» – 6:0, «Авангард» – 
«Агробізнес» – 0:0, «Оболонь-
Бровар» – «Рух» – 0:0. 

3-й тур 
 3 серпня – 

«Прикарпаття» – 
«Авангард», 
4 серпня – 
«Колос» – «Інгулець», 
«Рух» – «Кобра», 
«Гірник-Спорт» – 
«Оболонь-Бровар», 
«Зірка» – «Дніпро-1», 
«Агробізнес» – «Волинь», 
5 серпня – 
«Миколаїв» – «Балкани», 
«Металіст 1925» – «Суми». 

facebook.com
/dm

itriy.kozban
Роздягальня «Волині» після перемоги над «Металістом 1925»

fclviv.com
.ua
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ДВІ ПЕРЕМОГИ НА СТАРТІ СЕЗОНУ НЕВИПАДКОВІ

П’яті змагання 
«Володимирські 

висоти», присвячені 
Дню міста, відбулися 
28 липня у Володимирі-
Волинському. 
Організатор турніру – 
відомий українській 
стрибун у висоту Вадим 
Кравчук, який сам також 
вийшов у сектор.

Захід допомагала організову-
вати місцева влада, спонсорську 
допомогу для організації і пода-
рунки спортсменам надав Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом». За 
перемогу в різних вікових групах 
боролися 70 легкоатлетів.

На турнір завітала і підтрима-
ла спортсменів Ірина Геращенко, 
майстер спорту міжнародного 
класу та фіналістка Олімпійських 
ігор 2016 року.

Серед жінок перемога діста-

У КНЯЖОМУ МІСТІ СТРИБАЛИ НА 
«ВОЛОДИМИРСЬКИХ ВИСОТАХ»

М Команда І В Н П М О

1 Дніпро-1 (Дніпро) 2 2 0 0 9 - 1 6

2 ВОЛИНЬ (ЛУЦЬК) 2 2 0 0 4 - 0 6

3 ПФК Суми (Суми) 2 2 0 0 5 - 2 6

4 Колос (Ковалівка) 2 1 1 0 4 - 0 4

5 Авангард (Краматорськ) 2 1 1 0 4 - 2 4

6 МФК Миколаїв (Миколаїв) 2 1 1 0 2 - 0 4

7 Балкани (Зоря) 2 1 1 0 1 - 0 4

8 Металіст 1925 (Харків) 2 1 0 1 2 - 2 3

9 Прикарпаття (Івано-Франківськ) 2 1 0 1 1 - 1 3

10 Оболонь-Бровар (Київ) 2 0 2 0 0 - 0 2

11 Рух (Винники) 2 0 1 1 1 - 3 1

12 Агробізнес (Волочиськ) 2 0 1 1 0 - 2 1

13 Інгулець (Петрове) 2 0 0 2 2 - 5 0

14 Зірка (Кропивницький) 2 0 0 2 1 - 5 0

15 Кобра (Харків) 2 0 0 2 0 - 6 0

16 Гірник-Спорт (Горішні Плавні) 2 0 0 2 1 - 8 0

манди (два голи і асист у двох 
матчах). У грі проти амбітного 
«Металіста 1925» в старті вийшли 
четверо нових, причому усі вони 
грали в УПЛ, а троє з чотирьох – 
це «поверненці» у «Волинь». Сі-
мініну, Горопевшеку, Козьбану 
нічого вивчати у Луцьку не треба, 
як і нема потреби роззнайомлю-
ватися чи вивчати мікроклімат. 
Усі новачки поки виглядають 
дуже солідно. На заміну виходив 
ще один колишній гравець «Во-
лині» – Олексій Зінкевич, якого 
свого часу відправили з команди, 
не псували гри й Ігор Карпенко 
з «Карпат», Іван Цюпа та Євген 
Неплях.

МІКРОКЛІМАТ
У Першій лізі більшість матчів 

виграється характером. Це диві-
зіон, в якому брак майстерності 
найчастіше компенсовується від-
чайдушними підкатами і відпра-
цьовуванням на полі. Якщо ж ти 
граєш з позиції свого авторитету, 
як почала робити це «Волинь», а 
суперник поставив «автобус» біля 
своїх воріт, то треба щось приду-
мувати і мати колектив, який не 
зневіриться «колупати цю скалу». 
Із того, як упевнено «Волинь» ро-
зібралася із «автобусом «Зірки» 
та затиснула «Металіст 1925», ви-
ходить, що Тлумаку вдається три-

мати команду в тонусі і в Луцьку 
таки є команда. 

ГРА ПЕРШИМ 
НОМЕРОМ

Якщо у твоїй команді грає ба-
гато футболістів, які не перший 
день у футболі і грали на найви-
щому рівні, то негоже увесь час 
ставити «автобус» або чекати, хто 
заб’є в матчі першим, і від цього 
планувати свою долю в кожно-
му конкретному матчі. Так, як це, 
власне, роблять 90% команд у 
нашому футболі.

ЗАВДАННЯ, 
ВІД ЯКОГО 
«ОЧІ ГОРЯТЬ»

Виходити на поле, знаючи, що 
завдання на сезон – вихід в УПЛ – 
це не те, що грати, аби лишитися 
в Першій лізі. У другому випадку 
«Волинь» навесні більше працю-
вала на полі, а не грала. Якщо ж 
ти хочеш будеш у ТОП-4 і маєш усі 
можливості для цього, то можеш і 
творити на полі. «Волинь» має всі 
передумови зробити цей сезон 
тріумфальним у сенсі повернен-
ня довіри вболівальників.

Залишається тільки пройти 
дистанцію без зривів і травм, змі-
нити ставлення до вболівальни-
ків та репутацію клубу в місті.

  Іван БОГДАНОВИЧ
Володимир-
Волинський

лася Лілії Клінцовій, яка приїхала 
у Володимир із Харкова. Вона 
подолала висоту у 180 см. Друге 
місце посіла володимирчанка, 
кандидат у майстри спорту Анас-
тасія Матвійок.

У старшій чоловічій групі ви-

соти підкоряли 12 конкурентів. 
Коли розгорнулася битва за меда-
лі, то лише кропивничанин Антон 
Мокряк із третьої спроби подолав 
планку на висоті 2 м 15 см. У такий 
спосіб він виконав норматив май-
стра спорту України. Друге місце 

посів Вадим Кравчук, який із ре-
зультатом 210 см за спробами ви-
передив бронзового призера.

Нагадаємо, рекорд «Володи-
мирських висот» встановили у 
2017-му. Планку на висоті 230 см 
подолав Юрій Кримаренко.

Матч на «Арені Львів» зібрав 
10 тисяч глядачів

У Ківерцях реалізовується 
суперідея – дитяча дворова ліга

Віп-гостею на змаганнях була зіркова 
українська висотниця Ірина Геращенко

Стрибки у висоту – 
один із найгарніших 
видів легкої атлетики

bug.org.ua

cbn.com
.ua
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Кращий спосіб почати робити – перестати говорити і почати робити. Уолт Дісней
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Епопея зі зняттям депутатської недо-
торканності з народних депутатів засвід-
чила, що ефективно садити в цій країні 
можуть тільки зернові.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Я не п’ю шампанського, бо бульбашки 
б’ють у голову й вимагають віскі, текілу й 
ось того гарненького хлопчика...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Хто у вашій сім’ї найстарший?
– Пра-пра-пра-прабабуся.
– Але ж це неможливо!
– Мо-мо-мо-можливо...

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

– Любий, заради мене ти здатен на бе-
зумні вчинки?

– Звичайно, я ж із тобою одружився.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Якщо в Одесі на стіні висить репродук-
ція картини Айвазовського, то кімната вва-
жається з видом на море!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Що може бути приємніше, ніж чути «Я 
кохаю тебе»?

– Звук «Тррр», коли банкомат відрахо-
вує тобі гроші.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Ти даремно відмовляєшся, пельмені 
чудові.

– Пристойні люди беруть із собою в кі-
нотеатр попкорн.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Привіт, як справи?
– Чудово! Заробляю другий мільйон!
– Як, уже?!
– Ну, з першим, на жаль, так нічого і не 

склалося!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Заходжу в аптеку. Запитую:
– Ви маєте баночки для аналізів?
– А вам для калу чи сечі?
– А що, є різниця?
– Для калу – з ложечкою...
– А для сечі – із трубочкою?

№

Жартівливий гороскоп на 2 – 8 серпня
Овен (21.03 – 20.04)
Петро Філюк
11 квітня 1961 р.
Голова Апеляційного суду 
Волинської області
У сні рахуватимете 
слоників та прохачів. Не 
брехати. Протипоказане 

навантаження на печінку, пийте більше 
соків. Необхідно здійснювати очисні 
процедури. Найкращий тиждень для зміни 
роботи.

Телець (21.04 – 21.05)
Максим Киричук 
9 травня 1980 р.
Екс-прокурор Волинської області
Прекрасно засвоїте нові 
знання та вміння. Якщо ви 
плачете уві сні – це знак, 
що вам сподобалося бути 

першим в краю вугрів і чорниць. Однак, 
хвилювання марні, все тільки на краще.

Близнята (22.05 – 21.06)
Людмила Кирда 
9 червня 1967 р.
Депутат Волиньради
Доведеться знову боротися 
з конкурентами і долати 
складні перешкоди. Не варто 
ухвалювати раптових рішень, 

зважуйте кожну свою дію. Не вистачатиме 
витримки і холоднокровного ставлення до 
подій, тому зірки радять поступово впадати 
у політичну сплячку.

Рак (22.06 – 23.07)
Юлія Сабатюк 
26 червня 1970 р.
Голова правління 
Асоціації ОСББ «Лучани»
Можете потрапити під 
гарячу руку і опинитися в 
неприємному становищі. 

Важливі зустрічі варто перенести, буде 
багато перешкод. Займетеся плануванням 
і розробкою стратегії дій. Поради друзів 
допоможуть ухвалити правильне рішення.

Лев (24.07 – 23.08)
Володимир Рудюк
4 серпня 1963 р.
Президент Федерації легкої 
атлетики Волинської області
Навчання додатковим 
професійним навичкам 
поліпшить вашу ефективність 

і дасть гарні плоди у майбутньому. Не 
залишайте розпочаті справи, доводьте їх до 
кінця. Не варто довіряти колегам, які вам 
лестять.

Діва (24.08 – 23.09)
Віктор Корсак
15 вересня 1969 р.
Бізнесмен
Ви – SPAR, просто суперстар. 
Тому уникайте дріб’язковості, 
плавайте з акулами, а не 
дріб’язком на мілині. Зорі 

показують кардинальні зміни у житті, але 
коли їх у вас не було?

Терези (24.09 – 23.10)
Сергій Сімінін
9 жовтня 1987 р.
Капітан ФК «Волинь»
Після повернення у краї 
обітовані зорі радять уникати 
конфліктів та протиріч. 
Виникнення пліток у 

колективі може нашкодити репутації. Не 
варто ні з ким ділитися своїми намірами, 
тримайте їх у таємниці.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Ольга Куліш
27 жовтня 1961 р.
Продюсер «12 Каналу»
Рішення можуть бути 
радше спонтанними та 
імпульсивними. Тому 
намагайтеся не брати участі у 

важливих заходах, щоб своєю поспішністю 
і необачністю не наламати дров. Якщо 
захоплюєтеся нумерологією, число «12» 
загрожуватиме нервозністю.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Ігор Палиця
10 грудня 1972 р.
Голова Волиньради, засновник 
Фонду «Тільки разом»
Тиждень присвятите роботі 
з інформацією та її аналізу. 
Намагайся стримувати 

свій гнів, бо вас на усю дистанцію так не 
вистачить. А причин для обурення більш 
ніж достатньо. Стрімте усюди і з хорошими 
людьми!

Козоріг (22.12 – 20.01)
Сергій Мартинюк
28 грудня 1987 р.
Лідер гурту «Фіолет», 
арт-директор фестивалю 
«Бандерштат»
Благодатна пора – скоро 
гратимете на емоціях удома. 

Вони заважатимуть мислити раціонально. 
Зберігайте спокій. Важливо не втрачати 
самоконтроль, щоб не розцілувати півміста. 
Відпустіть ситуацію.

Водолій (21.01 – 19.02)
Вячеслав Поліщук
7 лютого 1980 р.
Міський голова Рожища
Надмірна ініціативність 
може зашкодити стосункам 
із колегами. Не будьте 
занадто самовпевненими. 

Ухвалюйте виважені рішення. Зірки радять 
взяти «тайм-аут» у справах та більше часу 
присвятити собі.

Риби (20.02 – 20.03)
Петро Саганюк
8 березня 1950 р.
Міський голова 
Володимира-Волинського 
Варто відмовитися від 
сумнівів, діяти сміливо 
і рішуче. Дуже скоро 

доведеться йти на пенсію, тому намагайтеся 
докласти зусиль, щоб виконати потрібну 
роботу. Словесні баталії вестимете активно 
та наполегливо.

НІМЕЦЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ДИРИЖАБЛЬ 

УПАВ ПІД ЛУЦЬКОМ 
колесо історії

  Олександр 
ЛУДКОВСЬКИЙ
hroniky.com

Під час Першої 
світової війни 
активно 

використовували 
дирижаблі. У 1915 
році під час бойового 
вильоту один із них 
упав під Луцьком.

Побудований у квітні 
1915 року в Німеччині цепе-
лін LZ 39 встиг два рази бом-
бардувати Лондон. Останній 

Цепелін LZ 39

смішного ПОЛІТИЧНІ ПОСИДЕНЬКИ
  Григорій ДИРДА

Ми з кумом Петром 
любимо побалакати про 
політику. Посідаємо оце 
в нього під яблунею у 
дворі, там таки добре: і 
столик є, й ослінчики, – 
та й починаємо. 

Що там робиться у Коста-
Риці чи Гвінеї, Афганістан 
згадаємо, США, Європу. Кум 
особливо полюбляє Англію, 
тобто Великобританію. Онука 
в нього трохи гаркавить, мала 
ще, то він усе її просить:

– Оленко, ану скажи: екс-
прем’єр-міністр Великобри-
танії Маргарет Тетчер.

Та й узагалі – світ так ціка-
во живе, є про що побалака-
ти. Другий раз Марія, кумова 

виліт на Західному фронті 
був невдалим. Цепелін мав за 
ціль французький порт Кале, 
але звернув з маршруту вна-
слідок поломки двигуна. Над 
Ла-Маншем його послідовно 
атакували дев’ять англій-
ських літаків. Було пробито 
п’ять відсіків з воднем, збито 
кормовий пропелер, пора-
нено та вбито кількох членів 
екіпажу, але LZ 39 вдалося 
досягти бази у Генті. Це був 
перший в історії бій літака з 

дирижаблем.
Після ремонту LZ 39 ске-

рували на Східний фронт. Там 
7 серпня він бомбардував 
фортецю Новогеоргіївськ 
(північніше від Варшави), а 
також у ніч з 13 на 14 жовтня 
скидав бомби на залізничний 
вузол «Рівне». Політ на Рівне 
17 грудня 1915 року став для 
нього останнім.

Під час бомбардування 
рівненського вокзалу на ви-
соті 2200 метрів цепелін був 

уражений у кормові відсіки 
гарматною шрапнеллю. По-
чалася втрата водню. Другий 
постріл влучив у носову гон-
долу управління з двигуном, 
який незабаром випав. Екі-
паж спробував збалансувати 
дирижабль, керуючи ним з 
резервного пункту управлін-
ня та скидаючи баласт. Але 
надія долетіти до Німеччини 
була марною. Коли цепелін 
досягнув Луцька, керування 
остаточно було втрачено й 

w
ikipedia.org

жінка, винесе нам якусь за-
кусь, а вже до неї у нас щось 
та й знайдеться.

А це якось завітав на наші 
посиденьки кумів сват Василь 
і просвітив нас щодо політики 
в нашому селі. Ось вона, тут, 
на сусідній вулиці, а ми, дурні, 
й не знали, що вона, ота полі-
тика, шмигає коло наших хат.

– Учора у моєї сусідки, тіт-
ки Насті, був дільничний.

– То й що? Мабуть, шукав 
когось – робота в нього така.

– Не шукав. Він ішов повз 
бабин двір, а вона саме зага-
няла свого Президента.

– Кого?
– Президента. Це в неї ін-

дик найбільший. Надметься, 
пір’я настовбурчить і бухкає.

– А дільничному що до 
того індика?

– Так вона його лаяла, 

екіпаж мусив зробити аварій-
ну посадку.

Оскільки  ремонтні ма-
теріали та апаратуру для 
вироб лення водню завозити 
з Німеччини було дуже ви-

тратно, цепелін LZ 39 розі-
брали на місці й вивезли у 
Фрідріхсхафен, де його кон-
струкції та двигуни було ви-
користано у виробництві но-
вих дирижаблів.

як тільки хотіла. Мовляв, ти, 
Президенте, ходиш такий по-
важний і гордий поміж усього 
птаства, набундючишся, а ко-
ристі? Тільки балачки.

– Чим усе закінчилося? – 
питаємо у Василя.

– Той дільничний хотів 
було провести з бабою вихов-
ну бесіду, а вона вже Спікера 
лаяла. «Тітко Насте, а кого це 
ви Спікером називаєте?» – за-
питав дільничний.

«Та півня отого цибатого, 
розмальованого. Кричить, 
галасує на весь куток, споді-
вається, що його почують. Та 
всі вже звикли і на нього нуль 
уваги. Кожен своє робить». 
Дільничний тільки гикнув. 
«А ви, кандидати в депутати, 
куди претеся? Почекайте, за-

раз і вам принесу», – тим ча-
сом кричить тітка Настя.

– А це ще хто? – питаємо 
у Василя. 

– Підсвинки. Їм аби швид-
ше до корита. Ну справжні-
сінькі тобі кандидати.

– То в баби Насті там 
справжній парламент? І коа-
ліція й опозиція є?

– Певно. Курки з качками. 
Як почнуть сокоріти та кудах-
кати – півсела чує. Коаліція 
справжня. Прем’єром у них 
старий качур. Ходить поміж 
курей, командує. Навіть про-
бує по-курячому сокоріти, та 
не дуже виходить. Зате хазя-
їн справжній. Днями клопо-
четься, дбає. Йому б лопату в 
руки – ціни не було б.

– А опозиція?
– П’ятірка гусей. Ці завжди 

насторожі. Хай десь щось не 
так – зразу ж: «Га-га-га!». Свого 
не подарують.

– Малувато щось гусей.
– Було більше, та багато 

перелетіло до сусіда. У нього 
зграя більша й годівля краща. 
Сусід їх відловлює й тітці Насті 
віддає, а та зразу ж ріже, щоб 
не літали. Да-а. А старшою у 
них гуска. Але вона сидить... 
На яйцях сидить, висиджує.

– Посивів трохи дільнич-
ний, побувши у баби?

– Та почухав потилицю 
доб ряче. Заборонив тітці Нас-
ті влаштовувати парламент на 
подвір’ї, а молоде покоління, 
різних там курчат та каченят, 
порекомендував називати 
за кордонними іменами. Щоб 
ніхто не присікався.

– І звідки та баба Настя знає 
всі наші політичні новини?

– Та в неї ж радіо на 
подвір’ї висить. Гомонить, не 
змовкає з ранку до смеркан-
ня. Так що на політиці вона 
знається краще за нас.

anekdot.kozaku.in.ua
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Ви отримуєте від життя лише те, що наважуєтеся попросити. Не бійтеся підвищувати планку. 
Опра Уїнфрі
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2 серпня – Панас, Севастян, 
Ілля, Тихон, Костянтин, Кузьма, 
Петро, Юхим, Леонтій 
3 серпня – Іван, Семен, 
Онуфрій, Федір, Георгій, Євген
4 серпня – Марія, Магдалина, 
Фока, Корнилій, Михайло, 
Олексій
5 серпня – Аполлінарій, 
Трохим, Віталій
6 серпня – Борис, Гліб, 
Солм, Полікарп, 
Христина, Роман, 
Харитон, 
Анатолій, 
Давид, Микола, 
Іларіон
7 серпня – 
Анна, Марк, 
Макар, Євпраксія, 
Олімпіада, Іраїда
8 серпня – Мусій, 
Парасковія, 
Мойсей, Гнат

2 серпня – Панас, Севастян, 
Ілля Тихон Костянтин Кузьма

іменинники тижня

рис, Гліб,
п,
ан, 

а, 

ксія, 
їда

усій, 

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 26 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 2 – 8 серпня

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

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

ТРИВАЄ ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТАПЕРЕДПЛАТА
ТИЖНЕВИКА ТИЖНЕВИКА 

98008Передплатний індекс
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3 місяці –  52,8852,88 грн

6 місяців – 97,1697,16 грн

9 місяців –   141,44141,44 грн

12 місяців – 185,72185,72 грн

АЛЬПІНІСТ ЗА 41 ГОДИНУ 
ПІДЙОМУ НА ГОРУ 
ПОСТАРІВ НА 10 РОКІВ

Австрійський альпініст 
Герман Буль самостійно 
і без кисневого 

спорядження підкорив гору 
Нанга-Парбат у липні 1953 
року. Її висота – 8125 м.

Нанга-Парбат – гора в західній час-
тині Гімалаїв, дев’ята за висотою вер-
шина світу. Першу спробу підкорити 
вершину 1895 року зробив найкращий 
альпініст Великобританії Альберт Фре-
дерік Маммері. Це була перша в історії 
альпінізму спроба сходження на вось-
митисячник. Він став першою жертвою 
Нанга-Парбат, досягнувши висоти май-
же 6,4 тис. м. Потім разом з супутни-
ками потрапив у лавину на льодовику 
Діама.

Перше успішне сходження здійс-
нив Герман Буль – член німецько-
австрійської експедиції. Ця гімалай-
ська експедиція ознаменувалася 
легендарним 41-годинним сходжен-
ням. Воно зробило Буля відомим. Його 
обрали в Австрії спортсменом року, 
він виступав з численними лекціями 

по всій Європі. 1954 року видали 
його автобіографічну книгу «На 
восьми тисячах метрів».

Альпіністу довелося провести 
ніч на крихітній полиці на висоті 
понад 8 тис. м, оскільки дня не ви-
стачило для спуску в штурмовий 
табір. 

Булю вдалося повернутися в 
табір тільки через 41 годину. Він 
пересувався поповзом і марив. За 
цей час чоловік постарів на 10 ро-
ків. Буль єдиний з табору досяг 
вершини.

Це сходження тепер вважа-
ється одним з найвидатніших по-
двигів у світовому альпінізмі. 

Друге успішне сходження на 
гору здійснили 1962 року троє 
учасників іншої німецької експе-
диції.Герман Буль першим підкорив Нанга-Парбат

4sport.ua
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шанс на щастя

сміх як наркотик

ІСТОРІЯ КОХАННЯ ЖІНКИ 
З ДВОМА ВАГІНАМИ 

І НАРЕЧЕНІ 
ХРИСТОВІ ТЕПЕР 
МОЖУТЬ КОХАТИСЯ 
Усього в світі близько п’яти тисяч 
посвячених дів, які живуть у 
42 країнах світу. Найбільше їх у 
Франції, Італії та Аргентині.

Християнські жінки, які зобов’язалися 
все своє життя берегти цноту, будучи на-
реченими Христовими, шоковані докумен-
том Ватикану, в якому вказано, що відмова 
від плотських утіх – це насправді не умова 
їхнього освячення, пише The Guardian.

Видання зазначає, що йдеться про 
документ під назвою Ecclesiae Sponsama 
Imago, що його було оприлюднено нещо-
давно після запиту з боку єпископів.

Як зазначає видання, посвячені 
діви – це незаміжні жінки, які запропо-
нували свою фізичну цноту як дар Ісусу 
Христу, а свій час присвятили покаянню, 
доброчинності та молитві. На відміну 
від монахинь, такі жінки не живуть у за-
критих громадах і не носять спеціальний 
одяг. Більшість із них ходять на роботу й 
забезпечують себе самостійно. 

«Збереження її тіла в ідеальному 
утриманні чи ж практика чесноти зраз-
кової цнотливості хоч і має велике зна-
чення за визначенням, але не є суттєвою 
умовою, без якої посвячення було б не-
можливим», – зауважили у Ватикані.

У своїй заяві Асоціація посвячених 
дів США, яка налічує 235 учасниць, наго-
лосила, що організація глибоко розчаро-
вана тим, як документ відкидає важливі й 
природні основи посвяти.

«Ми шоковані чути від Матері-
Церкви, що фізична цнота більше не роз-
глядається як важлива умова для посвя-
ти до життя діви», – зауважили Христові 
наречені. 

АРХЕОЛОГИ ЗНАЙШЛИ 
УКРАЇНСЬКИХ РОМЕО 
ТА ДЖУЛЬЄТТУ

У селі Петриків Тернопільської облас-
ті археологи розкопали могилу чоловіка 
та жінки, які обіймаються. Поховання від-
носять до Висоцької культури. Йому вже 
понад три тисячі років. На думку вчених, 
жінка випила отруту і лягла в могилу доб-
ровільно, пише «Знай». 

«У той час в середовищі носіїв Висо-
цької культури був дуже розвинений ін-
ститут сім’ї і шлюбу. І в багатьох випадках 
суспільство сприймало як належне, що 
жінка добровільно йшла з життя слідом 
за чоловіком. Люди епохи пізньої брон-
зи інакше розуміли феномен смерті, ніж 
більшість із нас», – каже археолог Мико-
ла Бандрівський.

Ноги жінки були зігнуті в колінах – ле-
жали на верхній частині розтягнутих ніг 
чоловіка. На мертвих людях були бронзові 
прикраси, поряд з головами лежали деякі 
предмети з кераміки – миска, глек та інше.

Експерти з розтину кажуть: годі було 
помістити тіло жінки в таке положення, 
якщо вона вже була мертва. Найімовірні-
ше, вона воліла померти й бути похова-
ною з коханим. Тому випила отруту, коли 
вже залізла в могилу й обняла недавно 
померлого чоловіка.

закон Ватикану

неабияка знахідка 

Слава Міртл спричинила з’яву 
безлічі чотириногих артистів-
імітаторів.

ОДИН ЧОЛОВІК 
НА ДВОХ

У 19 років Міртл вийшла заміж 
за студента-медика Джеймса Клін-
тона Бікнелла. З його боку це не був 
шлюб з розрахунку – після весілля 
дівчина перестала виступати.

За кілька місяців після заміж-
жя місіс Бікнелл звернулася до 
лікаря: припинилася менструа-

Циркова зірка 
Жозефіна 
Корбін мала дві 

пари репродуктивних 
органів. Кохатися вона 
полюбляла через правий 
набір, а за допомогою 
лівого успішно виносила 
кількох дітей.

12 травня 1868 року в амери-
канському штаті Теннессі на світ 
з’явилася дівчинка з подвоєним 
тазом, чотирма ногами і двома 
вагінами. Дві праві ноги Міртл 
належали її паразитному близ-
нюкові – така аномалія трапля-
ється через поглинання одного 
зародка іншим.

Дівчинка, яку назвали Жозе-
фіна Міртл Корбін, стала медич-
ною сенсацією. Журналісти регу-
лярно повідомляли про здоров’я 
дитини. Як для своєї аномальної 
будови, вона розвивалася нор-
мально, пише Was.media.

ЯК СТАТИ ЗІРКОЮ
З чотирьох років батько по-

чав возити дитину ярмарками і 
балаганами, а в 14 років Міртл 
уклала угоду з «Цирком Барнума 
і Бейлі» – найкращим тогочас-
ним продюсерським проектом. У 
шоу виступали циркові артисти, 
дресировані звірі, люди-гіганти 
і карлики-близнюки, «людина з 
собачою мордою», «жінка зі сло-
нячими ногами» і «сім довговоло-
сих сестер Сазерленд».

ція, почалася блювота, боліло в 
лівому боці. Діагноз був приго-
ломшливим – вагітність. Ембріон 
розвивався в лівій матці, хоча 
для інтимних зносин жінка прак-
тично завжди використовувала 
правий набір органів.

Подія знову привернула до 
Міртл увагу медичних журналів. 
Бікнелл називали «дуже розум-
ною», «витонченою жінкою з 
хорошим музичним смаком». На-
голошували, що у неї привабливе 
обличчя і нормальний фізичний 
розвиток, який дозволяє викону-
вати всі домашні обов’язки.

МАТИ, БАБУСЯ, 
ЗІРКА

Перша вагітність минала з 
ускладненнями, її довелося пе-
рервати. Через три роки Міртл 
зважилася на другу спробу і на-
родила здорову дівчинку. Всього 
у неї було семеро дітей, четверо з 
яких дожили до свідомого віку.

Коли діти підросли, Бікнелл 
повернулася на сцену. Через 
два десятки років після першого 
успіху вона знову була сенсацією. 
У 57 років жінка стала бабусею, а 
в 60 померла від стрептококової 
інфекції, що потрапила в рану на 
крайній правій нозі.

Джеймс Клінтон Бікнелл пе-
режив дружину на 18 років.
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Неадекватна поведінка 
може передаватися, 

як вірус. У двох 
африканських країнах 
понад 1000 осіб зазнали 
тривалих нападів сміху. 
Дорослих, які вміють 
читати і писати, хвороба 
не вражала.

1962-й, Танганьїка (теперіш-
ня Танзанія), селище Кашаша. У 
школі німецьких місіонерів на-
вчаються 159 дівчат віком 12-18 
років. Вони живуть в шкільному 
гуртожитку без вікон. У класних 
кімнатах і спальнях – незручні 
меблі. Учителі пильно стежать за 
дисципліною.

30 січня три учениці почи-
нають голосно сміятися. Відтак 
сміх переростає в регіт і крик. 
Вони задихаються й заливаються 
слізьми, але не можуть припини-
ти. У медичних звітах не пишуть, 
що спричинило істерику. Незаба-
ром такі симптоми виявляються в 
інших учениць, пише Was.media.

ЗАРАЖЕННЯ 
ПОГЛЯДОМ

Напади реготу вражали дів-
чат безсистемно. Вірус сміху 
підхоплювали учениці з різних 
класів і ті, що проживали в різних 
кімнатах. Зараження відбувалося 
після візуального контакту між 
хворими та здоровими. За півто-
ра місяця захворіли 95 дівчат.

Навіть здорові діти не могли 
зосередитися на навчанні, тому 
18 березня школу закрили. Після 
повернення до сімей школярки 
заразили родичів і сусідів у Каша-
ші та сусідньому селищі Ншамба.

АФРИКАНСЬКА ЕПІДЕМІЯ 
НАДІРВАНИХ ЖИВОТІВ

У травні заняття в школі спро-
бували відновити – захворіли ще 
57 дівчат. У червні школу знову 
закрили. Тоді ж симптоми хворо-
би виявилися у 48 дівчат зі школи 
в селищі Рамашені, що за 50 миль 
від Кашаші.

За літо в кількох селищах 
Танганьїки було закрито 14 шкіл 
і зареєстровано понад 1000 по-
страждалих. У вересні епідемія 
сміху в Танганьїці раптом припи-
нилася. У лютому 1963 року вона 
почалася в одній зі шкіл Уганди, 
за 150 миль від Кашаші. За кілька 
місяців хвороба знову минулася 
сама собою.

СУМНІ СИМПТОМИ
Напади з короткими перерва-

ми тривали від кількох годин до 
16 днів. У цей час хворі не могли 
жити нормальним життям, става-
ли некерованими.

До сміху додавалися біль, не-
притомність, метеоризм, пробле-
ми з диханням, висипи на шкірі, 
у декого починалася легка лихо-
манка. Іноді напади супроводжу-
вались агресією. Деяким хворим 
здавалося, що за ними женуться. 
Один дорослий пацієнт ствер-
джував, що сміятися його змушу-
вав голос у голові. Летальних ви-
падків не було.

ПРИЧИНИ Й 
ДІАГНОЗ

Медики провели низку ла-
бораторних досліджень, але не 
знайшли збудників епідемії в 
дов кіллі. Виключили їжу, воду, по-
вітря, токсини, віруси, бактерії та 
паразитів.

Припустили, що масовий іс-
теричний сміх у школярок був 
спричинений стресом від умов 
життя в інтернаті та неможливіс-

тю висловити протест. Сміх міг 
стати способом поскаржитися на 
навколишню дійсність.

Нині вчені підтримують цю 
версію. Лінгвіст Кристіан Хем-
пельман стверджує: психічні 
епідемії зароджуються в групах 
людей із низьким статусом, що 
зазнали пригнічення й браку 
влади. Їх причини психогенні.

КРІЗЬ ЧАС І 
ВІДСТАНЬ

26 вересня 2007 року на кон-
вульсії, тремор і запаморочення 
поскаржився Вільям Берд, амери-
канський школяр з Роанока, штат 
Вірджинія. Упродовж кількох на-
ступних днів з такими самими 
симптомами до лікарів звернули-
ся 10 учнів і один дорослий.

Схвильовані батьки вимага-
ли закрити школу. Містом шири-
лися чутки про отруєння – вугле-
кислим газом із фотолабораторії, 
свинцевою фарбою чи болотя-
ним газом. Серед причин спала-
ху називали і синдром хронічної 
втоми, і дитячу симуляцію. Дехто 
шукав зв’язок між конвульсіями в 
Роаноку та сміхом у Танганьїці.

Після лабораторних дослі-
джень департамент охорони 
здоров’я штату виключив будь-
які екологічні фактори епідемії. 
Причиною було названо стрес.

Через п’ять років Роанок став 
регіональним центром вживання 
«солей для ванн», легальних син-
тетичних наркотиків. Усім стало 
не смішно, епідемія більше не 
повторювалася.

Припустили, що масовий істеричний сміх у 
школярок був спричинений стресом від умов життя 
в інтернаті та неможливістю висловити протест

novosti-n.org

На рекламних плакатах Кор-
бін зображали в запальному тан-
ці. Імпресаріо брехали публіці: 
менші кінцівки не були повністю 
функціональними, крім того, че-
рез вивернуту стопу крайньої 
правої ноги Міртл ледве ходила 
навіть на основних.

Фізична вада Жозефіни при-
носила їй хороші гроші – $450 
на тиждень. Для порівняння: 
«дівчинка-верблюд» з виверну-
тими колінами отримувала $200. 
Середній американець про такі 
доходи й не мріяв: зарплата ро-
бітника становила $13 на тиж-
день, костюм коштував $10, кви-
ток в оперу Сан-Франциско – $1.

obozrevatel.com

Жінка випила отруту і лягла в 
могилу чоловіка добровільно

Чотиринога Жозефіна Корбін 
народила сімох дітей 

Міртл Корбін з 
чоловіком і донькою

w
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