
ЯКА ПОГОДА – 
ТАКИЙ 
УРОЖАЙ

УКРАЇНА ПЕРЕХОДИТЬ 
НА ЦИФРОВЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Уже наприкінці літа Україна перейде 
на цифрове телебачення. 13 червня 

Кабмін ухвалив остаточні терміни 
відключення аналогового мовлення. 

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ 
ПРО ІНСУЛЬТ

Люди вигадали багато міфів про 
інсульт. Їх спростовує і пояснює 

невролог Юрій Фломін.

ПОВЕРНУТИСЯ ДО 
ЖИТТЯ ДОПОМОГЛИ 
ВЛАСНОРУЧ ВИШИТІ 
ІКОНИ

Нині у молодої 
майстрині зі 

Смідина більш як 
п’ятдесять власних 
робіт, половина з 
них – ікони. Іверський 
образ Божої Матері 
Наталя подарувала 
місцевій церкві. Як 
розповідає, вони 
даються їй легко і 
бісером, і нитками. 
А ще жінка вишиває сорочки. У ї ї 
мистецькій світлиці – 20 українських 
вишитих рушників. 
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ІГОР ПАЛИЦЯ: «КОМУСЬ НЕЦІКАВО, 
ЩОБ НА ВОЛИНІ УСЕ БУЛО 
ПРОЗОРО, ЩОБ ПЛАТИЛИ ПОДАТКИ 
ТА БАГАТІЛИ ГРОМАДИ»

 читайте на стор. 19

телевізія

компетентно

cильні духом

 читайте на стор. 18

винагорода за досягнення
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«Олімпійське майбутнє 
Волині» – проект Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом», 
який передбачає підтримку 
молодих, обдарованих й 
перспективних спортсменів. 
У рамках проекту 
сто найкращих юних 
спортсменів із усієї області 
отримали сертифікати на 

грошову винагороду та 
пам’ятні подарунки. Фонд 
відзначив переможців 
та призерів чемпіонатів 
України серед юнаків і 
дівчат із олімпійських видів 
спорту за підсумками І 
півріччя 2018 року.

сільське господарство

майте на увазі

Передплатний індекс – 9800898008

Шановні читачі!
Якщо ви отримували нашу газету 

безплатно, то у квітні ознайомча 
редакційна передплата завершилася. Аби 
й надалі отримувати тижневик, вам слід 
звернутися у найближче 
поштове 
відділення 
або до свого 
поштаря й 
передплатити 
газету. 

Вартість передплати

9 місяців 141,44 грн

6 місяців 97,16 грн

3 місяці 52,88 грн

 читайте на стор. 6

 читайте на стор. 11

УКРАЇНА У СПІВПРАЦІ 
З МВФ ЖОДНОГО 
РАЗУ НЕ ДОВЕЛА 
РЕФОРМИ ДО КІНЦЯ

влада як діагноз

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

«БАНДЕРШТАТ» 
Б’Є РЕКОРДИ

Уже дванадцятий рік поспіль головна 
музична візитівка Волині – фестиваль 
національного духу «Бандерштат» – 

об’єднує меломанів з усієї України та закордоння. 
Тисячі людей з’їхалися до села Рованці, що під 
Луцьком, аби протягом 3-5 серпня насолодитися 

живими виступами культових українських 
гуртів, а також долучитися до гутірок з 
відомими політиками, громадськими діячами, 
журналістами, істориками, письменниками, 
музикантами.

«ЗА НИМИ – МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ»: 
ФОНД ІГОРЯ ПАЛИЦІ «ТІЛЬКИ РАЗОМ» 
НАГОРОДИВ НАЙКРАЩИХ ЮНИХ 
СПОРТСМЕНІВ ВОЛИНІ

В ІМ’Я ГЕРОЇВ МИНУЛОГО І СЬОГОДЕННЯ

АЙ
р. 5

 читайте на стор. 7
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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 Правдиво можна бачити лише серцем. Треба йому більше довіряти. Бруно Ферреро

В ІНДОНЕЗІЇ – СМЕРТОНОСНИЙ 
ЗЕМЛЕТРУС
Унаслідок землетрусу, що стався 5 серп-
ня на курортному острові Ломбок, заги-
нуло близько сотні осіб.

У АФГАНІСТАНІ – ТЕРАКТ
Два терористи-смертники 3 серпня від-
крили вогонь у мечеті. Один підірвав 
себе, іншого застрелили охоронці. Заги-
нуло 39 осіб, 80 людей поранено.
НА ПРЕЗИДЕНТА ВЕНЕСУЕЛИ 
СКОЇЛИ ЗАМАХ
У Каракасі 4 серпня під час військового 
параду за участі президента Ніколаса 
Мадуро пролунала низка вибухів. Се-
меро поранених. Мадуро вважає, що за 
замахом стоять праві сили Колумбії на 
чолі з президентом Хуаном Мануелем 
Сантосом. Тим часом інфляція у Вене-
суелі перевищила 10600%, венесуельці 
протестують. 

У ГОРАХ – АВІАКАТАСТРОФИ
5 серпня у Швейцарських Альпах роз-
бився туристичний літак. Загинуло 17 
швейцарів і троє австрійців. А 4 серпня 
на Алясці розбився туристичний літак з 
поляками, четверо людей загинуло.

СПЕКА ВБИВАЄ ЛЮДЕЙ
У Південній Кореї від аномальної спеки, 
що триває з травня, щонайменше 29 лю-
дей загинули і понад 2,3 тисячі постраж-
дали. У липні спека забрала 40 життів у 
Японії, з травня тут госпіталізовано 71 
тисячу осіб.
У НІКАРАГУА ГИНУТЬ 
ПРОТИВНИКИ ВЛАДИ
Із квітня кількість загиблих під час про-
тестів в Нікарагуа проти уряду прези-
дента Даніеля Ортеги досягла 317 осіб. 

У ЦАР ВБИЛИ РОСІЯН
У Центральноафриканській Республіці 
невідомі нападники убили журналіста, 
режисера й оператора з Росії. Напри-
кінці липня вони прилетіли в Африку 
знімати фільм про роботу російської 
приватної військової компанії Вагнера, 
яка брала участь у війні на Донбасі.
В ІТАЛІЇ ВЕРБУВАЛИ 
НАЙМАНЦІВ ДЛЯ ЛДНР
Шестеро осіб заарештовано в Італії за 
звинуваченням у вербуванні найманців 
для участі у війні на Донбасі.
УКРАЇНСЬКІ МОРЯКИ – 
ПІД СЛІДСТВОМ У ЄС
У Греції та Італії ув’язненими залиша-
ються близько 250 українських моряків. 
Більшість українців сидять в тюрмах за 
перевезення нелегальних мігрантів.
ВАТИКАН ЗАБРАКУВАВ 
СМЕРТНУ КАРУ
Римо-католицька церква офіційно змі-
нила своє вчення та визнала страту не-
прийнятною за будь-яких обставин. Ка-
толицька церква століттями допускала 
смертну кару в крайньому разі.
У США АРЕШТУВАЛИ 
УКРАЇНСЬКИХ ХАКЕРІВ
Мін’юст США повідомив про арешт трьох 
громадян України за підозрою в причет-
ності до хакерського угруповання FIN7. 
Як мінімум до 2015 року хакери поча-
ли складну кампанію із застосуванням 
шкідливого програмного забезпечення, 
спрямовану на більш ніж 100 компаній, 
переважно в ресторанній, ігровій і го-
тельній індустрії. FIN7 зламала тисячі 
комп’ютерних систем і вкрала мільйони 
номерів банківських карт клієнтів.

НАШІЙ ЕРІ – НОВА НАЗВА 
Міжнародна комісія зі стратиграфії за-
твердила найменування проміжку часу, 
який розпочався 4200 років тому і три-
ває донині. Новий підрозділ геологічної 
шкали отримав назву Мегхалайське 
століття. Геологи також виділили пів-
нічногриппіанський та гренландський 
періоди, які разом з мегхалайським 
утворюють епоху галоцена, що почала-
ся 11700 років тому. Згідно з геохроно-
логією, ми живемо у Фанерозойському 
еоні кайнозойської ери.

світова хроніка СТАРТУВАВ СЕЗОН ПОЛЮВАННЯні пуху ні пера

МИТНИКИ ВИЛУЧИЛИ ПАРТІЮ ЕЛЕКТРОНІКИМИТНИКИ ВИЛУЧИЛИ ПАРТІЮ ЕЛЕКТРОНІКИ

ПІЩАНИЙ КАР’ЄР – ПОЗА ЗАКОНОМПІЩАНИЙ КАР’ЄР – ПОЗА ЗАКОНОМ

НА ВОЛИНСЬКОМУ ВЕСІЛЛІ ПОТРУЇЛИСЯ ГОСТІ… ЗІ ШВЕЦІЇНА ВОЛИНСЬКОМУ ВЕСІЛЛІ ПОТРУЇЛИСЯ ГОСТІ… ЗІ ШВЕЦІЇ

МАРШРУТКА ВБИЛА МАРШРУТКА ВБИЛА 
ВЕЛОСИПЕДИСТАВЕЛОСИПЕДИСТА

сумнівний промисел

зі свята – в лікарню

нещастя

Мисливці Волині 
4 серпня відкрили 
сезон полювання 

на пернатих.
Задовго до того, як стало чут-

но перші постріли з мисливських 
рушниць, спеціальні бригади лі-
сової охорони вирушили в рейд. 
Протягом усього періоду мислив-
ського сезону вони нестимуть ці-
лодобове патрулювання.

За інформацією Волинського 
обласного управління лісового 
та мисливського господарства, 
в області офіційно зареєстрова-
но близько 23 тисяч мисливців. 
8500 отримали контрольні карт-
ки і вже вийшли або планують 
вийти зі зброєю на пернатих. В 
області – 56 користувачів мис-
ливських угідь, 16 із них – дер-
жавні лісогосподарські підпри-
ємства. 1,5 млн га земель на 
Волині – мисливські угіддя. З них 
водно-болотні – приблизно 10%. 
Частина належить до заказників, 
відтворювальних ділянок, націо-
нальних парків, де полювання 
заборонено.

– Ми зобов’язали всіх ко-
ристувачів мисливських угідь 
створити спеціальні бригади, які 
проводитимуть рейди, – зазначає 
головний мисливствознавець 
ВОУЛМГ Василь Сухопор. – По-
силено працюють лісова охоро-
на, єгерські служби. До складу 

спеціальних бригад увійшли 
працівники груп оперативного 
реагування, лісової охорони, по-
ліції, залучено громадських акти-
вістів, журналістів. Під час рейдів 
перевіряють не лише документи, 
а наголошують на обов’язковому 
дотриманні правил безпеки. 
Адже вдома всіх чекають рідні. 
Живими і здоровими. 

Головний мисливствозна-
вець ДП «Горохівське ЛМГ» Гри-
горій Биховець розповідає, що 
пропускна спроможність їхнього 
підприємства – 650 мисливців. 
400 з них вже купили відстріль-
ні картки й будуть полювати на 
пернатих.

– Мисливці у нас переважно 

порядні, – запевняє Григорій 
Биховець. – Людину, яка полює 
без документів, видно одразу. 
Браконьєр ховається в кущах, 
боїться. Це помітно. Та й мис-
ливці нині більше звикли до 
культури полювання, часто самі 
про такі факти повідомляють 
єгерську службу чи лісову охо-
рону. Але патрулювання справ-
ді вкрай потрібне. Це стимулює 
мисливців. Рейди триватимуть 
цілодобово.

Статистика свідчить: упро-
довж мисливського сезону ре-
єструють непоодинокі випадки 
порушень правил полювання, 
перевезення, використання вог-
непальної зброї, що призводить 

до поранень, а то й до загибе-
лі людей. Минулоріч на Волині 
трапилося дві надзвичайні події, 
пов’язані з неналежним пово-
дженням із мисливською зброєю, 
у результаті яких один чоловік 
загинув, ще один отримав вогне-
пальне поранення.

Як наголошують у волинській 
поліції, право полювати мис-
ливцю дає наявність комплекту 
документів: дозвіл на зброю, по-
свідчення мисливця, контрольна 
картка, картка відстрілу дичини. 
За відсутності тих чи тих дозвіль-
них документів передбачена 
кримінальна відповідальність 
у вигляді позбавлення волі на 
строк до семи років.

Варто пам’ятати, що голов-
ною умовою безпеки під час 
поводження з мисливською вог-
непальною зброєю є знання та 
виконання правил її експлуатації, 
сувора дисципліна громадян, у 
тому числі – на полюванні. Під час 
поводження зі зброєю забороне-
но наводити її на людину або до-
машніх тварин; передавати в інші 
руки, попередньо не оглянувши 
й не розрядивши; стріляти без 
потреби. Категорично забороне-
но полювати в темну пору доби, а 
також перед і під час полювання 
вживати спиртне. Осіб у нетвере-
зому стані до полювання не до-
пускають.

На Волині – близько 23 тисяч мисливців

lisvolyn.gov.ua

Любомльський район

Днями в пункті пропуску «Ягодин» 
митники вилучили комерційну партію 
електропристроїв.

Волинські митники під час огляду багажного 
відділення автомобіля виявили у ньому незадек-
ларований і незаявлений під час усного опиту-
вання товар, повідомили в ГУ Державної фіскаль-
ної служби в області. Йдеться про 305 пристроїв 
захисного відключення та 172 диференційні ав-
томатичні вимикачі марки Siemens. Загальна вар-
тість товару – 1,526 млн грн.

Партію електропристроїв намагався провез-
ти в  Україну без сплати митних платежів житель 
Житомира. 

Через недекларування товару комерційного 
призначення чоловіка притягнуть до відпові-
дальності, що передбачає накладення штрафу в 
розмірі 100% його вартості та конфіскацію.

До слова, 30 тис. грн штрафу присудив Лю-
бомльський райсуд посадовцю київського ко-
мунального підприємства «Плесо», який у квітні 
намагався провезти через «Ягодин» психотропні 
речовини.

vl.sfs.gov.ua

Цінний товар вилучено

Володимир-Волинський район

Волинська облдержадміністрація 
ініціювала проведення перевірки 
щодо використання піщаних кар’єрів 
у Володимир-Волинському районі.

Під час обстеження території Зимнів-
ської сільської ради було виявлено факт 
самовільної розробки піску в урочищі 
Скотомогильник у межах села Поничів 
Володимир-Волинського району. Вна-
слідок самовільної розробки піску по-
рушено три земельні ділянки загальною 
площею 1,2 га. 

За результатами перевірки спеціалісти 
зробили розрахунки розмірів шкоди, за-
подіяних державі внаслідок самовільного 

контрабанда

Ковель, Луцьк

У центрі Ковеля 26 липня маршрутка збила 
велосипедиста. 

Як інформує «Район.Ковель», тілесні ушкоджен-
ня отримав і водій маршрутки, і велосипедист. Од-
нак останній через кілька днів помер у реанімації.

За фактом ДТП відкрито кримінальне прова-
дження.

Трагічний випадок трапився днями й на Луць-
кому підприємстві електротранспорту. 5 серпня 
автослюсар взявся за ремонт колеса, не дотримав-
шись технології. Колесо, яке майстер спробував 
бортувати просто на транспортному засобі, вибух-
нуло, відкинувши чоловіка на сім метрів. Праців-
ник ЛПЕ помер у лікарні. 

користування надрами, самовільного за-
йняття земельних ділянок та зняття родю-
чого шару ґрунту без спеціального дозво-
лу на загальну суму 7 млн 534 тис. грн.

voladm
.gov.ua

Ківерцівський район

У ресторані «Садиба на 
джерелах» відбулося весілля, 
після якого близько 30 гостей 
злягли з харчовим отруєнням. 
Серед гостей, які отруїлися, – сім 
громадян Швеції.

Як повідомили у Волинському 
обласному лабораторному центрі, 
за результатами лабораторних до-
сліджень, у харчоблоці ресторану 
виявлено сальмонелу та бактерії 
групи кишкової палички.

Весілля відсвяткували 28 липня, 
перші симптоми хвороби в гостей 
з’явилися наступного дня. З ознака-

ми гострої кишкової інфекції звер-
нулися 22 особи, з них – троє дітей. 
Десятьох хворих госпіталізовано до 
обласної інфекційної лікарні, решта 
лікуються амбулаторно. Перебіг за-
хворювань – легкого та середнього 
ступеня важкості. 

За результатами бактеріологіч-
ного обстеження у хворих підтвер-
джено діагноз сальмонельоз.

Під час епідеміологічного роз-
слідування проведено бактеріо-
логічне обстеження харчоблоку, 
продуктів харчування, питної води, 
а також працівників ресторанного 
закладу. Діагноз – сальмонельоз

Самовільна розробка 
кар’єру завдала збитків

hotels24.com
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НАВІДМИВАЛИ МАЙЖЕ 
300 МЛРД ГРН
Держслужба фінансового моніторингу 
виявила фінансові операції на 297,1 млрд 
грн, які можуть бути пов’язані з легалі-
зацією коштів, одержаних злочинним 
шляхом. 
АКТИВІСТКУ ОБЛИЛИ 
КИСЛОТОЮ
31 липня в Херсоні напали на місцеву 
активістку Катерину Гандзюк – чоловік 
чекав біля під’їзду і хлюпнув на неї кис-
лотою. Жінку госпіталізували з хімічними 
опіками 30% тіла. Поліція кваліфікувала 
справу як замах на вбивство. Нападника 
затримали й взяли під варту.

ЗВІЛЬНИЛИ ПОЛІТВ’ЯЗНЯ
Кримчанин, активіст Євромайдану 
Олександр Костенко вийшов на свободу 
з колонії у Кірово-Чепецьку Кіровської 
області. Нині він в Україні.
З ПОЛЬЩІ В УКРАЇНУ – 
$800 МЛН
Українські заробітчани в Польщі за три 
місяці перерахували на батьківщину 
майже 3 млрд злотих.

ЧЕРЕЗ КОРУПЦІЮ – ЗБИТКИ 
Від корупції на митниці Україна втрачає 
до $4,8 млрд на рік. Окрім митниці, до 
схем залучені також представники СБУ, 
Нацполіції, ГПУ, Держприкордонслужби.
КИЯНИ ПОТРУЇЛИСЯ 
ШАУРМОЮ
Протягом останніх днів близько сотні 
людей отруїлися вуличною шаурмою. У 
всі торгові точки неякісні продукти над-
ходили від одного постачальника, його 
діяльність вже припинено.
ЕКС-ОЧІЛЬНИКА ДСНС 
ВИПРАВДАЛИ
Київський апеляційний адмінсуд ухва-
лив рішення, відповідно до якого ко-
лишній голова ДСНС Сергій Бочков-
ський має право поновитися на посаді. 
Бочковському мають виплатити ком-
пенсацію за вимушений трирічний про-
гул – 546 тис. грн. Його та його заступ-
ника у 2015 році показово затримали на 
засіданні Кабміну. Обом інкримінували 
організацію злочинних схем із закупівлі 
пального в приватних компаній за зави-
щеними цінами.

МИТНИЦІ ОСУЧАСНЯТЬ
На українських митницях встановлять 
сканувальні системи для огляду вантаж-
них транспортних засобів. Проект обі-
йдеться у 482,399 млн грн. Сканувальні 
системи запрацюють у пунктах пропус-
ку «Ужгород», «Чоп», «Краківець», «Ше-
гині», «Ягодин» та «Порубне».
ХРУЩОВКИ Й СТАЛІНКИ 
РЕКОНСТРУЮВАТИМУТЬ
Мінрегіон підготував законопроект про 
реконструкцію застарілого житлового 
фонду. Якщо вдасться ухвалити закон 
протягом року, то реально він зможе за-
працювати через два-три роки. Тільки 
в Києві налічується близько 3,2 тисячі 
таких об’єктів.
КРИМ ПОЛИШАЮТЬ ЗАХІДНІ 
ІНВЕСТОРИ
Американська компанія Best Western 
Hotels & Resorts, остання західна мере-
жа готелів у Криму, пішла з окупованого 
півострова в результаті дії санкцій.

УКРАЇНЦІ ТОНУТЬ
Від початку року на водоймах загинуло 
близько 800 українців, майже сотня з 
них – діти. У ДСНС закликають українців 
бути обережними на відпочинку.
СИНОПТИКИ ПРОГНОЗУЮТЬ 
БЛИСКАВКИ
У першій половині серпня кульові блис-
кавки можуть атакувати південь і схід 
України. Нашестя остаточно не вивче-
ного природного явища пов’язують зі 
змінами в атмосфері.
10% УСІХ ЛЕГКОВИКІВ – 
ЄВРОБЛЯХИ 
У 2017 році кількість автомобілів на єв-
рономерах в Україні досягла частки 10% 
від загального розміру легкового авто-
мобільного парку країни.

українська хронікаДИРЕКТОРА ПРИТУЛКУ ДИРЕКТОРА ПРИТУЛКУ 
ЗВИНУВАТИЛИ… В ЗВИНУВАТИЛИ… В 
СЕКСУАЛЬНИХ ДОМАГАННЯХСЕКСУАЛЬНИХ ДОМАГАННЯХ

скандал

ОКОВИТА ДОВЕЛА ДО МОГИЛИ ОКОВИТА ДОВЕЛА ДО МОГИЛИ 

ЗМІЇ НАПАДАЮТЬ НА ЛЮДЕЙЗМІЇ НАПАДАЮТЬ НА ЛЮДЕЙ

«РЯТУВАВ» П’ЯНОГО ВОДІЯ ВІД «РЯТУВАВ» П’ЯНОГО ВОДІЯ ВІД 
ПАТРУЛЬНИХ – ОТРИМАВ ТРИ РОКИПАТРУЛЬНИХ – ОТРИМАВ ТРИ РОКИ

пильнуйте

феміда

Рожище

2 серпня Маневицька 
місцева 
прокуратура 

розпочала кримінальне 
провадження за 
фактом застосування 
фізичного насильства 
до вихованців з боку 
працівників притулку для 
дітей у Рожищі, а також 
за фактом неналежного 
виконання службових 
обов’язків.

Як повідомила того дня ом-
будсмен Людмила Денісова, троє 
дітей заявили про сексуальні до-
магання з боку керівництва уста-
нови, а в десятьох вихованців під 
час моніторингового візиту нібито 
виявили сліди побиття та крові. 

«Дітки розповіли, що сам ди-
ректор та його брат, який працює 
черговим з режиму, їх б’ють та 
ображають нецензурними сло-
вами. Дівчата повідомили, що 
брат директора чіпав їх за різні 
частини тіла. Діти скаржилися 
виховательці, але та відмахнула-
ся, сказавши, що вони все вигаду-
ють», – заявила Денісова. 

А 3 серпня омбудсмен по-
відомила, що буцімто 30 липня 
сусіди чули крики дітей і навіть 
викликали поліцію. Проте, як ви-
явилося згодом, ця інформація 
не має нічого спільного з реаль-
ною ситуацією.

Як пояснив директор закладу 
Леонід Матвійчук, інформацію 
було взято зі слів дітей. Його під-

опічні, наголошує, мають складні 
долі та непрості характери, чима-
ло з них, попри юний вік, зловжи-
вають спиртним, легкими нарко-
тиками, курять. Після чергового 
бешкету, мовляв, четверо дітей 
змовились і вибудували версію, 
як зняти вину з себе і перекласти 
її на вихователів. 

«Четверо дітей дають перекру-

чені свідчення, версії не збігаються, 
слідчі ловлять їх на тому, що щось 
не сходиться в цій історії. 30 липня 
ці діти влаштували дебош, курили 
в приміщенні, матюкалися, грюка-
ли, кричали. Їм пояснили, що так 
робити не можна, адже поряд спа-
ли чотирирічні дітлахи. Хтось свою 
провину визнав, а дехто вирішив 
перевести стрілки. Те, що когось 
взяли за лікоть і пересадили на 
своє ліжко, бо вони троє з ногами 
сиділи, обставили, як дотики до 
плеча. Бо ж «сексуальне домаган-
ня» звучить гарячіше й промовис-
тіше», – пояснює директор.

Контингент притулку доволі 
специфічний. Це, каже він, не ре-
абілітаційний центр, а заклад для 
більш складних дітей. Деякі з ту-
тешніх вихованців уже побували 
в колоніях для неповнолітніх.

Як повідомив прокурор Ар-
тем Рішко, у справі поки немає 
ані підозрюваних, ані обвинува-
чуваних. Триває слідство.

Усього в притулку перебуває 
33 дитини віком від 3 до 18 років

facebook.com
/denisovaom

budsm
an

Луцьк

Суд призначив покарання пасажиру 
автівки, який намагався дати хабар 
поліцейським. 

За допомогою неправомірної вигоди 
чоловік хотів відмазати водія-товариша, 
який напередодні на цьому ж авто спричи-
нив ДТП. Про це йдеться у вироку Луцького 
міськ районного суду від 20 липня.

Нагадаємо, 21 січня патрульні, отримав-
ши орієнтування про ДТП, яку скоїв водій 
авто марки Opel Zafi ra на проспекті Волі, а 
потім залишив і втік, виявили цю машину на 
автостоянці неподалік. 

У автівці були нетверезі водій та паса-
жир. Під час спілкування патрульних з воді-
єм, який не хотів пред’являти документи та 
проходити освідування на стан алкогольно-
го сп’яніння, пасажир запропонував право-

охоронцям 500 грн, аби ті їх відпустили. На 
попередження патрульних, що за це може 
бути кримінальна відповідальність, чоловік 
не відреагував і натомість збільшив хабар 
вже до 1 тис. грн.

Невдовзі інший екіпаж патрульних отримав 
повідомлення про спробу дати хабар їхнім ко-
легам та прибув на місце злочину, де перебува-
ли затримані водій та пасажир. Однак пасажира 
авто це не зупинило. Тож він знову запропону-
вав патрульним відпустити їх за гроші: спочатку 
за 3 тис. грн, потім – навіть за 5 тис. грн. 

Допитаний у судовому засіданні обвину-
вачений повністю визнав провину. Взявши 
до уваги всі обставини справи, суд визнав 
чоловіка винним та призначив покарання у 
вигляді трьох років позбавлення волі.

Через нетверезий вчинок 
чоловік втрапив за ґрати 

volynnew
s.com

Ковельський, Старовижівський райони

На Старовижівщині чоловік до смерті 
побив дружину й відсидить за свій вчинок 
у тюрмі. А от п’яний конфлікт родичів на 
Ковельщині обійшовся для нападника 
умовним терміном.

У селі Кримне Старовижівського району 
чоловік по-звірячому побив дружину, яка зго-

За червень-липень після укусів змій по 
екстрену медичну допомогу звернулося 
17 людей. Їх було госпіталізовано в 
лікувально-профілактичні заклади 
області.

Як повідомили у Волинському обласно-
му центрі екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф, порівняно з минули-
ми роками, кількість нападів плазунів на 
людей суттєво збільшилася. У 2015 році за-
фіксовано три звернення, у 2016-му і 2017-
му – по два.

До слова, в Україні налічується десять ви-
дів отруйних змій. Найбільш небезпечні укуси 

кобри, гюрзи, ефи, гадюки. Укус гадюки вкрай 
рідко призводить до смерті.

Якщо вас вкусила змія, варто одразу звер-
нутися по медичну допомогу, адже укус може 
мати важкі вияви та серйозні наслідки. Особ-
ливо небезпечними вони є для дітей, людей 
старшого віку та тих, у кого знижений імуні-
тет. 

Коли вкусила змія, в жодному разі не 
варто відсмоктувати отруту, оскільки тоді ві-
рогідність зараження збільшується. До того 
ж, ризикує й людина, у якої отрута опинила-
ся в роті. Відсмоктувати отруту можна тіль-
ки в тому випадку, якщо у найближчі години 

неможливо отримати медичну допомогу. 
Також не варто припікати рану й накладати 
джгут.

На Волині найпоширеніші гадюки

fi rtka.if.ua

дом померла. Про це йдеться у вироку Ратнів-
ського районного суду від 20 липня.

Як вдалося встановити під час судово-
го засідання, 24 квітня обвинувачений, пе-
ребуваючи на подвір’ї власного будинку в 
селі Кримне, під час сварки жорстоко побив 
власну дружину. Жінка намагалася втекти в 
хату, однак чоловік наздогнав її у веранді, 
схопив дерев’яну ракетку для гри в настіль-
ний теніс та продовжив гамселити. Сили не 
шкодував – бив і руками, й ногами. Ухиляю-
чись від ударів, жінка таки втекла у кухню. 
Після цього чоловік затягнув дружину в ко-
мору та зачинив. Від отриманих травм вона 
померла.

Допитаний у судовому засіданні обвину-
вачений повністю визнав провину. Він розпо-
вів суду, що у них з дружиною були постійні 
конфлікти, оскільки вона зловживала спирт-
ним та залишала без догляду на тривалий час 
малолітніх дітей, коли він був на роботі. Суд 

визнав його винним та призначив покарання 
у вигляді позбавлення волі на строк 7 років і 
2 місяці.

А вироком Ковельського міськрайонно-
го суду від 18 липня засуджено ще одного 
волинянина, який під час конфлікту з дво-
юрідним братом схопив ніж та встромив 
йому в груди.

Як вдалося встановити під час судового 
засідання, 31 грудня обвинувачений у стані 
алкогольного сп’яніння, перебуваючи вдо-
ма, завдав родичу тяжких тілесних ушко-
джень. Допитаний у судовому засіданні 
обвинувачений визнав провину. Своєю чер-
гою, потерпілий наголосив, що претензій до 
брата не має, тож просив призначити йому 
покарання, не пов’язане з позбавленням 
волі. Зрештою суд призначив дебоширу по-
карання у вигляді 5 років позбавлення волі, 
однак замінив його умовним терміном стро-
ком на 3 роки.

злочин і кара 

Сварка переросла в різанину

volynnew
s.com
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авторитетно ІГОР ПАЛИЦЯ: «КОМУСЬ НЕЦІКАВО, 
ЩОБ НА ВОЛИНІ УСЕ БУЛО 
ПРОЗОРО, ЩОБ ПЛАТИЛИ 
ПОДАТКИ ТА БАГАТІЛИ ГРОМАДИ»

Видобуток бурштину, 
мораторій на продаж 
землі, соціальне 

забезпечення – головні 
теми прямого ефіру голови 
Волинської обласної ради, 
засновника Фонду «Тільки 
разом» Ігоря Палиці та 
народного депутата, 
співвласника курорту 
«Буковель» Олександра 
Шевченка, який відбувся 
нещодавно у Facebook 
й зібрав багатотисячну 
аудиторію.

ЗЕМЛЯ – НАЙЦІННІШЕ
Ринок землі в Україні має стар-

тувати за умови, що її не розкуплять 
за безцінь агрохолдинги. Еконо-
мічна ситуація при цьому має бути 
стабільною, аби селяни самостійно 
могли заробляти на своїх паях.

На думку Олександра Шевчен-
ка, тема вкрай делікатна, тому до 
неї слід підійти дуже відповідально, 
щоб українці не втратили найцінні-
ше – свою землю. 

«Ринку землі в Україні, по суті, 
немає, адже нема людей, які мо-
жуть у свого сусіда купити землю. 
Я підтримую ідею, щоб люди вільно 
володіли землею, але це можливо 
лише за умов, якщо великі олігар-
хічні кола не матимуть змоги наші 
землі викупляти за безцінь. Нині ми 
маємо таку ситуацію, що оплата за 
орендовану землю складає не більш 
як 80-100 доларів на рік, а прибутки 
на них становлять 500-700 доларів. 
Відповідно, той, хто має хороший 
шмат землі, отримує винагороду, 
яка мала би складати хоча б 50% від 
прибутку великих аграріїв, – міркує 
народний депутат. – Створивши 
стабільні умови ринку, самі ж селя-
ни могли б об’єднуватися та спіль-
но заробляти й розвивати власний 
бізнес уже на своїй землі. Тому най-
більші дотації мають отримувати 
найменші господарства, а не успіш-
ний та прибутковий великий бізнес, 
якому дають мільярдні дотації».

Ігор Палиця наголошує, що дер-
жава має створити бізнес-клімат 
для малого та середнього бізнесу, а 
українською землею мають володі-
ти суто українці.

«Переконаний, що для створен-
ня ринку землі треба забезпечити 
такі умови, аби власники самі могли 
її обробляти. Йдеться про дешеві 
кредити, пільгову можливість отри-
мання посівних матеріалів тощо. 
Тому, поки на державному рівні все 
розкрадають, відсотки в банках – 
на рівні 15-20%, іноземні кошти до 
нас не йдуть. Усе це – через недо-
віру до податкової системи й ко-
рупцію, – пояснює він. – Сьогодні 
маємо спекуляції із землею. Я кажу 
про роздачу двох гектарів воїнам 
АТО. Наприклад, у Маневицькому 
районі одна львівська компанія ку-
пила 220 гектарів землі, де є запаси 
бурштину. А ми ж людям кажемо, 
щоб згуртовувалися, що обласна 
рада їм допоможе з технікою, втім 
вони не бачать альтернативи». 

БУРШТИН – 
ТІЛЬКИ ЧЕСНО

Приватні фірми активно видо-
бувають бурштин у Рівненській та 

Житомирській областях, натомість 
на Волині розпочати легальний ви-
добуток комунальному підприєм-
ству ніяк не вдається через штучні 
перешкоди з боку правоохоронців 
та влади.

Ігор Палиця певен, що ситуацію 
можна змінити. Для цього потрібна 
лише політична воля високопоса-
довців.

«Ми бачимо велику різницю в 
господарюванні там, де є комуналь-
ні підприємства, і там, де їх немає. 
Зараз у Житомирській та Рівненській 
областях приватники на повну видо-
бувають корисні копалини, але там 
бізнес працює чорно – діляться з 
ким треба. На Волині ми пішли іншим 
шляхом, депутати ухвалили рішення, 
що ми не даємо дозвіл на отриман-
ня ліцензії приватним компаніям, 
а створюємо комунальне підпри-
ємство, яке належить усій громаді. І 
ми сказали інвесторам: приходьте, у 
нас не буде ніяких помп з наметами, 
лише промисловий видобуток під 

екологічним контролем з повною 
рекультивацією територій, – пояс-
нює голова Волиньради. – Але зараз 
комунальне підприємство «Волинь-
природресурс» загрузло в судах, 
нам ніхто не дає видобувати. Мабуть, 
комусь нецікаво, щоб на Волині усе 
було прозоро, щоб платили подат-
ки та багатіли громади. Адже у разі 
співпраці з комунальним підприєм-
ством усе буде обліковуватися, і 50% 
від того, що ти заробив, муситимеш 
віддавати на громаду. Бо має бага-
тіти народ, а не певні умільці. І це 
все можна вирішити за секунду, аби 
було бажання. Комунальне підпри-
ємство вже отримало ліцензію на 
бурштин, мідь, торф, ще отримає на 
газ, нафту».

Зауважимо, попри те, що 
КП «Волиньприродресурс» не да-
ють розпочати основну роботу з 
легального видобутку бурштину та 
інших корисних копалин, підприєм-
ство вже сплатило понад 8 млн грн 
податків.

Укропівці – за порядок і відповідальність

влада як діагноз УКРАЇНА У СПІВПРАЦІ З МВФ ЖОДНОГО 
РАЗУ НЕ ДОВЕЛА РЕФОРМИ ДО КІНЦЯ  unian.ua

Процес реформ в Україні 
майже зупинився. І це 

фактично продовження 
національної традиції. 
Дані Reuters свідчать, що 
з 1994 року країна завжди 
отримувала половину того, 
що пропонував МВФ під 
зобов’язання проведення 
змін. Але робота над 
реформами зупинялася, 
щойно показники починали 
покращуватися.

Як пише New York Times, у Киє-
ва закінчується час для отримання 
нової порції допомоги в рамках 
чинної програми на $17,5 млрд. Че-
рез це з’являється невпевненість 
у здатності України обслуговувати 
свій дедалі більший борг. Країна не 
отримувала грошей від фонду з квіт-
ня 2017 року. А темп проведення 
реформ сповільнився минулоріч.

Невідомо, чи Київ виконає ви-
моги МВФ щодо підняття цін на газ 
і збереження низького дефіциту 
бюджету, особливо зважаючи на те, 
що президентські й парламентські 
вибори не за горами. Хоча україн-
ський уряд запевняє, що перегово-
ри з фондом тривають.

«Україна часто починала про-
граму МВФ. Щоразу вона отриму-
вала кілька траншів на початку, і 
на тому був кінець, тому що влада 
не хотіла чи не могла виконува-
ти зобов’язання», – пояснив екс-
міністр фінансів Олександр Дани-
люк. 

Київ отримав $8,7 млрд з 17,5-
мільярдної програми фонду. А його 
боргові зобов’язання досягнуть 
піку якраз у 2018-2020 роках. 

Як зауважив колишній Прем’єр-

міністр Юрій Єхануров, серед укра-
їнських політичних лідерів – чима-
ло бізнесменів. І вони ставляться до 
переговорів з МВФ так само, як і до 
будь-якої ділової угоди. 

«Їм потрібно вижити зараз. Вони 
не зацікавлені в тому, що станеться 
завтра чи через два роки. Тому пого-
джуються на зобов’язання, які май-
же неможливо виконати. А все тому, 
що бізнесмени звикли вести пере-
говори, вони думають, що зможуть 
робити це постійно: мовляв, ми не 

24tv.ua

facebook.com
/YaShevchenkoU

a

Темп проведення реформ сповільнився ще минулоріч

СОЦІАЛЬНЕ 
СТРАХУВАННЯ – 
ПРИВАТНЕ

На думку Ігоря Палиці, для 
ефективного соціального забезпе-
чення українців варто впровадити 
результативні системи, які вже не 
один рік діють у світі. Пенсійне та 
медичне страхування мають бути 
приватними.

«Вважаю, що треба робити при-
ватні пенсійні фонди та фонди со-
ціального страхування здоров’я, 
але щоб вони були під контролем 
держави. Бо всі відрахування, які 
зараз йдуть на пенсію на потім, 
ніхто не побачить. Усе тому, що від-
рахування, які йдуть в пенсійний 
фонд, та єдиний соціальний внесок 
зникають, коли до них дістаються 
чиновники. Вийшовши на пенсію, 
люди не отримують того, що вкла-
ли: то курс виріс, то міністр втік 
тощо, – пояснює він. – Сьогодні в 
Україні впроваджують медичну ре-
форму, руйнуючи все, що ми здо-
були. Натомість нічого нового не 
впроваджують. Ніхто не говорить 
про обов’язкове медичне страху-
вання, щоб гроші одразу надхо-
дили за лікування і лікар не чекав 
подачок від чиновників за декла-
рації. У медзакладах вже відбува-
ються затримки виплат, мовляв, 
надто багато звітів надходить. Щоб 
такого не було, мають працювати 
приватні страхові компанії, аби 
людина мала впевненість, що вона 
гарантовано отримає медпослугу 
на певну суму. Так живе увесь світ. 
Треба просто взяти готову систему, 
яка найкраще функціонує, та за-
стосувати її в Україні. Натомість у 
нас замість впровадження системи 
беруть на роботу якогось грузина, 
якого там вигнали і який тут про-
працює рік та піде».

  Борис ХВИЦЬ

виконали все, що треба, тому ви не 
дасте нам два мільярди, але, може, 
ви дасте нам один?» – міркує він. 

Вперше Україна домовилася 
з МВФ про програму допомоги 
в 1994 році. Тоді вона отримала 
$31,5 млрд з можливих $73,5 млрд. 
Одні й ті ж проблеми виникають 
знову і знову. 

Нинішня програма загрузла 
через вимоги збільшити ціни на 
газ для населення, які штучно під-
тримували на низькому рівні з часів 
СРСР. 

Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман погодився підвищити 
ціни в 2016 році, але потім зупинив-
ся. У 2009 році уряд Юлії Тимошен-
ко теж брав на себе зобов’язання 
підвищити ціни й отримав за це 
$3,3 млрд допомоги. Але в серпні 
2009-го підвищення було скасо-
вано через реакцію профспілок. 
Її наступник Микола Азаров пого-
дився збільшити ціни на газ на 50% 
у 2010 році, але потім упродовж 
двох років відмовлявся це зробити. 
Українські чиновники наголошують 
на досягненнях за час роботи над 
нинішньою програмою допомоги 

МВФ, зокрема вони вказують на 
очищення банківського сектору й 
проведення змін у «Нафтогазі». 

Голова Ради Нацбанку Богдан 
Данилишин вказав на те, що цього 
разу Київ отримав від фонду чотири 
транші, хоча раніше він розривав 
програму після двох. Але Нацбанк 
і бізнес-лідери підкреслюють, що 
провал програми МВФ зараз матиме 
негативні наслідки. Зокрема, можна 
втратити фінансову стабільність, до-
сягти якої було дуже непрос то, мож-
на втратити довіру міжнародних 
банкірів, кредитні рейтинги можуть 
впасти, а уряду доведеться позича-
ти гроші під вищі відсотки. 

«На жаль, майже всі уряди див-
ляться на позики МВФ як на спосіб 
залатати діри під час фінансових 
криз, а не як на шанс збудувати ін-
вестиційну впевненість і вивести 
країну на шлях стабільного еконо-
мічного зростання. Протилежним 
прикладом була Туреччина, яка з 
2001 до 2011 року повністю вико-
нала кілька програм МВФ і чий ВВП 
виріс на 75% за цей час», – резю-
мував голова Центру економічних 
стратегій Гліб Вишлінський.
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сільське господарство

cитуація sos громадський транспорт

ЯКА ПОГОДА – ТАКИЙ УРОЖАЙ
Упродовж кількох 

останніх тижнів на 
Волині випало опадів 

більше, аніж двомісячна 
норма.

Волинський гідрометцентр ін-
формує, що, приміром, у Володими-
рі-Волинському зафіксовано 400% 
опадів. Фахівці кажуть: оскільки з 
півночі йде холод, а з півдня – воло-
га, слід чекати злив та гроз. У зв’язку 
з цим, бідкаються аграрії, величезні 
втрати зерна та хвороби рослин. 

Директор департаменту агро-
промислового розвитку Волинської 
облдержадміністрації Юрій Горбен-
ко констатує: через складні погодні 
умови намолоти ранніх зернових 
становлять близько 35% від усіх 
площ. 

«Нинішні погодні умови такі 
складні, що й не пригадати подібно-
го впродовж останніх десяти років. 
Якість зерна погіршується. До силь-
них дощів на елеватори поступали 
2-3-ті класи зерна, а зараз уже над-
ходить фуражне зерно 5-6 класів. 
Тому недобір та якість зерна нега-
тивно вплине на економіку госпо-
дарств. Утім це не є підставою для 
того, аби відбулося подорожчання 
вартості хліба. Загалом елеваторні 
потужності в нас достатні, прийма-
ють цілодобово. Технічний ресурс 
у волинських аграріїв достатній, не 
вистачає лише погоди, – пояснює 
чиновник. – Хоча збір урожаю в об-
ласті сягає 35%, але є такі аграрії, 
які одразу активно включилися в 
роботу: ТОВ «П’ятидні», сільгосппід-
приємство «Рать», ТзОВ «Волинь-
зерно-продукт». Так-от, вони намо-
лотили близько 65% своїх посівів. 

Загалом на Волині посіви зернових 
та зернобобових складають майже 
292 тисячі гектарів, ранніх зерно-
вих – 285 тисяч гектарів. Посіяно й 
41 тисячу гектарів ріпаку, який вже 
намолотили (у півтора раза біль-
ше, ніж торік), соняшнику – майже 
24 тисячі гектарів, сої – 33 тисячі 
гектарів, кукурудзи – майже 27 ти-
сяч гектарів (на третину більше, ніж 
торік)».

Зі слів керівника ТОВ «П’ятидні» 
Валерія Діброви, лише технічні по-
тужності дають можливість зберіга-
ти врожай.

«Затяжні дощі – головна пробле-
ма всіх аграріїв на Волині. Втрати 
ми ще не підраховували. Втім, коли 
починали збирати урожай, то од-
разу взялися за кращі поля, які да-
вали по 95-105 центнерів з гектара, 
а зараз взялися за ті, які дають по 

За три тижні на Волині 
виявлено сотні порушень 
у сфері транспортних 
перевезень. За підсумками 
контролю стало відомо, 
що кожна друга машина 
виїжджає на рейс із 
порушеннями.

Про це йшлося під час наради 
в облдержадміністрації щодо по-
силення контролю на автошляхах 
області за вантажними та пасажир-
ськими автоперевезеннями.

Звітував про перевірку керів-
ник Управління Державної служби 
України з безпеки на транспорті у 
Волинській області Віталій Конон-
чук. 

«Нещодавня трагедія на жи-
томирській трасі сколихнула всю 
країну. Так, із 20 липня спільно з 
патрульними ми перевірили 221 
транспортний засіб, що надає паса-
жирські перевезення. Виявили 146 
порушень та склали 84 акти переві-
рок. А це свідчить про те, що кожен 
другий транспортний засіб не від-
повідає технічним вимогам. Також, 
аналізуючи порушення, робимо ви-
сновки, що вони систематичні й по-
вторюються з року в рік. Тому клопо-
татимемо про розірвання договорів 
з такими перевізниками», – наголо-
сив очільник обласного представ-
ництва Укртрансбезпеки.

Із цього приводу голова ОДА 
Олександр Савченко зауважив, що 
злісним порушникам взагалі варто 
закривати бізнес.

«Ви обрали собі за бізнес сфе-
ру перевезень. У вас є бізнесові 
проблеми, а в нас – питання вико-

нання державних зобов’язань та 
обов’язків перед народом. Не зав-
жди наше спілкування легке. Але 
якщо хтось поводиться непорядно 
та зверхньо, його буде покарано. 
Колись таких злісних порушників я 
взагалі задавлював, чим врятував 
не одне життя. Можливо, десь і згрі-
шив, методи були драконівські, але 
йдеться про людські життя. Споді-
ваюся, я так налаштую систему, що 
вона й після мене працюватиме», – 
резюмував Олександр Савченко.

Крім того, перевізники озвучи-
ли на нараді в ОДА проблему не-
легальних автобусних перевезень. 
Мовляв, обираючи такі перевезен-
ня, пасажири нехтують власною 
безпекою та підтримують тіньову 
економіку, яка вже охопила 30-40% 
ринку.

«Тепер дуже легко знайти в ін-
тернеті різні варіанти нелегальних 
перевезень. Однак треба розуміти, 
що пасажир, який не купує квиток, 
не застрахований, –  каже перевіз-
ник Михайло Яцишин. – Зрештою, 
ми платимо чималі податки, а неле-
гальні перевізники – ні копійки».

В Україні всохло майже 400 тисяч 
гектарів лісу. Упродовж останніх 
років спостерігається значне 
збільшення обсягів всихання 
саме соснових лісів Полісся. 

За інформацією Державного 
агентства лісових ресурсів України, 
осередки масового всихання вже 

ЛІС ВСИХАЄ
охопили Волинську, Житомирську, 
Київську, Львівську, Рівненську, 
Хмельницьку, Черкаську, Чернігів-
ську області й далі збільшуються по 
всій території України.

Наразі загальна площа всихан-
ня становить 395,4 тисячі гектарів, 
з яких соснові насадження на пло-
щі майже 200 тисяч гектарів, що 

вже перевищує річні показники 
минулого року. І хоч всихання 
ялинників у Карпатському регіо-
ні почалося давно, але залиша-
ється актуальним і сьогодні. 

«Попри всі зусилля лісівни-
ків, на площі близько 30 тисяч 
гектарів цей процес має не-
гативну тенденцію до зростан-
ня», – зазначають у Держліс-
агентстві.

КОЖНА ДРУГА 
МАРШРУТКА – НЕСПРАВНА
  Вадим ПАНАФІДІН konkurent.in.ua

  Вадим ПАНАФІДІН

Аграрії називають цьогорічну погоду своїм найбільшим ворогом.  
Через спеку та дощі в багатьох районах України погано зійшла 
пшениця. Урожай зернових прогнозують на 10% нижчим, ніж 
торік.

Подекуди пшеничні стебла не виросли навіть до половини норми, 
а бур’ян просто височіє над зерновими. Фермери кажуть, що за 
таких умов навіть молотити немає чого, пише «ТСН.ua».

Погано вродила не лише пшениця, а й овочі. Українські господині 
скаржаться, що пересівали буряки та моркву по кілька разів, але 
так нічого й не зійшло. Цьогоріч добре вродили тільки фрукти та 
ягоди. Щоправда, продавці скаржаться на брак покупців.

Пшениця не вродила по всій Європі. Експерти прогнозують, що 
наслідки цього відчують і споживачі. Адже якщо не вистачатиме 
якісного зерна, то молотитимуть те, що є. 

70-75 центнерів. Звісно, при дощах 
та бурях ми втрачаємо з гектару по 
центнеру-два, й втрати ростуть що-
дня. Тому для ефективнішої роботи 
зараз запускаємо новий елеватор, 
який дасть можливість прийняти 
65 тисяч тонн зерна за десять днів 
і пересушити його та покласти в 
ємності для зберігання. Маємо змо-
гу, щоби комбайни збирали сире 
зерно. На сьогодні вже намолоти-
ли 35 тисяч тонн, з них близько 20 
тисяч пускали через сушки. Наші 
потужності дозволяють це робити 
не лише для нашого господарства, 
але й для навколишніх сіл, госпо-
дарств, – пояснює фермер. – Якби 
ми сьогодні чекали, як більшість 
господарів, щоб сонце та вітер осу-
шили зерно, то й 30% не зібрали б. 
Звісно, це затратніше, але все одно 
окупилося, адже ми таки зберегли 
врожай». 

Через негоду найбільші труд-
нощі спіткали малі сільськогоспо-
дарські підприємства. Голова СВГ 
«Каваляускас» Антанас Каваляускас 
розповідає, що через постійні дощі 
багато фермерів матимуть пробле-
ми з виплатами за кредитами. 

«Я назвав би це катастрофою, 
адже вже бачу, що на наших зем-
лях 15% врожаю лишиться на полі. 
Окрім цього, ми розраховували 
на прибуток від зерна 2-го класу, 
а тепер його якість значно зни-
зилася. Наразі зібрали вже понад 
50% врожаю. Завдяки співпраці з 
партнерами ми його досушуємо, а 
це – незаплановані витрати, – пояс-
нює аграрій. – Через такі провальні 
жнива можуть бути труднощі з роз-
рахунком за кредитами. Окрім зер-
нових, є проблеми й зі збором го-

роху, окремі колеги кажуть, що вже 
навіть урожай не будуть збирати, 
а просто переорюватимуть поле, 
рентабельності немає».

Аграрії зауважують, що дощі 
провокують хвороби у рослин. Зі 
слів директора ТзОВ «Городище» 
Анатолія Никонюка, це ще одна 
проблема, що виникла через него-
ду й потягнула за собою додаткові 
фінансові втрати.

«Такі складні погодні умови, 
пам’ятаю, у нас були ще за Союзу, 
коли вже в колоску зерно пускало 
паростки. Тоді жнива ми закінчи-
ли аж у вересні. Цьогорічні часті 
дощі вкрай негативно впливають 
на нашу роботу, адже якість зерна 
зменшується, темпи роботи знижу-
ються, затрати зростають. Техніці 
постійно доводиться робити зайві 
маневри, переїжджаючи з поля на 
поле, бо десь дощ пройшов, десь 
його не було. Буває, приїздить ком-
байнер – і на тій ділянці розпочи-
наються опади. Окрім цього, зерно 
вологе, доводиться його сушити, 
через що багато коштів йде на опла-
ту газу. Ситуація складна, люди нер-
вуються від таких умов праці, втім 
нічого не вдієш, мусимо рятувати 
врожай, – розповідає Анатолій Ни-
конюк. – Наразі ми змогли зібрати 
вже понад 50% врожаю. Зерна на-
молотили 13 тисяч тонн, розрахову-
ємо ще приблизно на 25 тисяч тонн. 
За сприятливих погодних умов нам 
максимум потрібно вісім-дев’ять 
днів роботи. Найбільшою пробле-
мою наразі є те, що щодня втра-
чається якість зерна. Вже місцями 
спостерігається грибкова хвороба. 
Тому в результаті може виникнути 
проблема з реалізацією товару».

vikna.if.ua

Не вродили ні пшениця, ні овочі

Перевізників перевіряють
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Я ніколи не віддам життя за свої переконання, тому що можу помилятися. Бертран Рассел
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У СКІЛЬКИ ОБІЙДУТЬСЯ 
ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА І 
ПАРЛАМЕНТУ
Центральна виборча комісія 
України узгодила обсяги 
видатків для проведення 
виборів Президента України та 
народних депутатів.

Комісія затвердила обсяги видатків 
для включення до бюджетних запитів за 
чотирма бюджетними програмами до 
проекту держбюджету на 2019 рік, пере-
дають УНН. Йдеться про: бюджетну про-
граму «Проведення виборів Президента 
України» – майже 2 млрд 355 млн грн; 
бюджетну програму «Проведення вибо-
рів народних депутатів України» – понад 
1 млрд 949 млн грн; бюджетну програму 
«Субвенція з державного бюджету міс-
цевим бюджетам на проведення виборів 
депутатів місцевих рад та сільських, се-
лищних, міських голів» – понад 247 млн 
грн; бюджетну програму «Функціону-
вання Державного реєстру виборців» – 
близько 223 млн 539 тис. грн.

Слід зазначити, що ЦВК постановою 
від 1 серпня 2017 року затвердила орі-
єнтовний обсяг видатків для включення 
до бюджетного запиту за бюджетною 
програмою «Функціонування Держав-
ного реєстру виборців» на 2019 рік у 
сумі понад 46 млн 481 тис. грн. Однак, 
зважаючи на суттєве збільшення кіль-
кості та підвищення рівня складності 
кібератак на державні інформаційні ре-
сурси, об’єкти критичної інфраструкту-
ри у контексті підготовки та проведення 
в 2019 році чергових виборів Прези-
дента та депутатів парламенту, дедалі 
актуальнішим стає питання посилення 
безпеки Державного реєстру виборців. 
Саме тому обсяг видатків планують сут-
тєво збільшити.

Також ЦВК затвердила орієнтовні 
обсяги видатків для включення до бю-
джетних запитів за бюджетною програ-
мою «Функціонування Державного реє-
стру виборців» на 2020 рік у сумі 47 млн 
850 тис. грн та на 2021 рік у сумі 46 млн 
721 тис грн.

УКРАЇНЦЯМ БРАКУЄ 
П’ЯТИСОТОК
В Україні збільшується попит 
на 500-гривневі купюри. Але 
Нацбанк відмовився друкувати 
додаткові банкноти.

Своє рішення працівники установи 
пояснюють потребою в достатній кіль-
кості розмінних грошей, пише UBR.

«Банкноти вищих номіналів мають 
розмінюватися банкнотами низьких но-
міналів. При збільшенні випуску в обіг 
банкнот великих номіналів, у тому числі 
500 гривень, збільшується і їхній відсо-
ток від загальної кількості банкнот в обі-
гу. Коли порушується баланс готівки в 
обігу, то й погіршується порядок розра-
хунків готівкою та розмінних банкнот», – 
пояснюють у Нацбанку.

Для більш комфортного розрахунку 
готівкою 500-гривневі банкноти заміню-
ють на купюри номіналом 200, 100 та 50 
гривень. Аби уникнути дефіциту купюр 
найвищого номіналу, фінустановам про-
понують популяризувати безготівковий 
розрахунок.

дороге задоволення

гроші хороші

телевізія УКРАЇНА ПЕРЕХОДИТЬ НА 
ЦИФРОВЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Уже наприкінці літа 
Україна перейде 
на цифрове 

телебачення. 
13 червня Кабмін 
ухвалив остаточні 
терміни відключення 
аналогового мовлення. 
Перший етап 
розпочнеться вже в 
серпні цього року, і до 
травня 2019 року ця 
технологія залишиться 
у минулому. Чого чекати 
і як підготуватися до 
нової ери телевізійного 
мовлення, дізнавалися 
експерти.

НАВІЩО 
ПЕРЕХОДИТИ НА 
«ЦИФРУ»?

Цифрове телебачення – це 
сучасна технологія телемовлен-
ня. Вона головним чином від-
різняється від аналогового за 
характером передачі даних, які 
транслюються у цифровому фор-
маті. Головні переваги – вища 
якість зображення та звуку, ста-
більний сигнал, можливість при-
ймати більше каналів.

Фахівці відзначають, що 
аналогове телебачення, яке ви-
користовує для передачі даних 
електричний сигнал, технічно 
застаріло. Більшість розвинутих 
країн, зокрема Німеччина, Фран-
ція та США, відключили таке 
мовлення понад 10 років тому. 
Україна ж через технічні причи-
ни кілька разів відкладала тер-
міни переходу. Хоча, відповідно 
до міжнародної угоди «Женева-
2006», відмовитися від «аналога» 
мала ще три роки тому. Тож укра-
їнське телебачення продовжує 
паралельно мовити в аналогово-
му і цифровому стандартах.

Наразі ж усі технічні момен-
ти узгоджено, і Кабмін ухвалив 
остаточні терміни переходу на 
«цифру». Це будуть здійснювати 
поетапно. У Києві та Кіровоград-
ській області аналоговий сигнал 
почали відключати з 31 липня 
2018 року. В інших областях Укра-
їни, за винятком території прове-
дення операції Об’єднаних сил 
на Донбасі та деяких прикордон-
них районів, – з 31 серпня цього 
року. Остаточне відключення 
«аналога» в Україні має відбутися 
у січні-травні 2019 року. 

ЯК ПІДКЛЮЧИТИСЯ?
Аби підключити цифрове 

телебачення, потрібно встано-
вити тюнер Т2, з’єднати його з 
ефірною антеною і телевізором. 
Якщо все зроблено правильно, 
в телевізорі з’явиться стартове 
меню із налаштуванням каналів, 
які мовлять у регіоні. Найпрості-
ший шлях – автопошук. 

Спеціальна антена для при-
йому Т2 не потрібна, оскільки 
цифрові канали передаються в 
діапазоні дециметрових хвиль, 
підійде будь-яка дециметрова 
або універсальна антена. Вар-
тість цифрового тюнера стартує 
від 300 гривень. Глава Нацради з 
питань телебачення і радіомов-
лення Юрій Артеменко запевняє, 
що той, хто не зможе придбати 
такий пристрій, отримає його від 
держави.

«Або за допомогою кредиту, 
або через програму соціальної 
підтримки, яка, до слова, вже 
була. Понад 1 млн тюнерів було 
роздано і вже є у малозахище-
ного населення», – розповідає 
Артеменко.

Варто знати, що деякі сучасні 
цифрові телевізори вже оснащені 
вбудованими тюнерами. Аби точ-
но перевірити цю інформацію, 
потрібно подивитися інструкцію. 
У розділі «Технічні характеристи-
ки» має бути зазначена підтрим-
ка цифрового стандарту DVB-T/
T2 MPEG-4. 

Основна перевага переходу 
на цифровий стандарт – можли-
вість дивитися більше каналів. У 
Нацраді обіцяють мінімум 32 без-
платні канали, а в деяких регіо-
нах буде доступно до 48 каналів 
у цифровій якості. 

ГОТОВНІСТЬ ДО 
ЦИФРОВОЇ ЕРИ

Попри те, що єдиної карти 
покриття цифровим сигналом 
немає, за оцінками різних медіа-
груп, зона охоплення населення 
сягає 80-85%. Так, наприклад, у 
Чернігівській області цифрове 
покриття складає майже 100%, 
в Сумській – 95%. У Запорізькій, 
Львівській та Рівненській облас-
тях – близько 85%. У Вінниць-
кій – понад 80%, майже стільки 
ж – у Житомирській і Волинській. 
Самі телевізійники підтримують 
перехід на «цифру». Адже зараз 

каналам доводиться сплачувати 
чималі гроші за мовлення одно-
часно у двох форматах.

Звичайно, цифрові кана-
ли з’являться не в усіх одразу. 
Експерти прогнозують, що від 
відключення аналогового теле-
бачення можуть постраждати 
жителі маленьких сіл, які ловлять 
телевізійний сигнал на кімнатну 
або виносну антену. Вони ризи-
кують залишитися взагалі без 
сингалу.

«Постає питання: що робити 
тим людям, які живуть на тери-
торіях 15-20%, не покритих циф-
ровим сигналом, – а що тоді буде 
для них? А для них залишається 
альтернатива супутникового 
мовлення», – зауважує  заступ-
ник шеф-редактора видання «Де-
тектор медіа» Галина Петренко. 

Підключати супутнико-
ве телебачення доведеться за 
власний кошт, жодних програм 
підтримки в цьому разі не перед-
бачено. Хоча для жителів неве-
личких населених пунктів є і гар-
ні новини. Зокрема, відключення 
аналогового сигналу дозволить 
вивільнити частоти, які мобільні 
оператори зможуть використо-
вувати для покриття сіл зв’язком 

та швидкісним інтернетом. Відпо-
відні телевізійні частоти буде ви-
ставлено на тендер.

ПРОТИДІЯ 
ПРОПАГАНДІ

Важливо знати, що загальний 
перехід на цифрове мовлення 
не торкнеться зони проведення 
операції Об’єднаних сил на Дон-
басі. Головна причина – протидія 
російській пропаганді. 

«У Луганській та Донецькій 
областях треба створити суціль-
ний український інформаційний 
простір. Тому ухвалено принци-
пове рішення про збереження 
аналогового мовлення для зони 
проведення  ООС поряд з вве-
денням цифрового», – повідомив 
член Нацради Сергій Костин-
ський під час свого робочого ві-
зиту до Луганської області.

Незалежно від технології 
мовлення, сигнал українських 
каналів на Донбасі спеціально 
посилюватимуть, а російських – 
глушитимуть. Так, з 19 квітня на 
сході України працює система 
протидії антиукраїнському мов-
ленню, що блокує понад 40 ро-
сійських телеканалів.

«Йдеться не тільки про про-
тидію антиукраїнському мовлен-
ню, а й про те, щоб донести сиг-
нал українських засобів масової 
інформації, які сьогодні можуть 
вважатися щепленням проти ро-
сійської пропаганди», – заявив 
Президент України Петро Поро-
шенко.

Зараз система розташована 
уздовж всієї лінії розмежуван-
ня з окупованими територіями 
і вибірково блокує аналогові та 
цифрові телевізійні сигнали з Ро-
сії. За словами Секретаря РНБО 
Олександра Турчинова, у май-
бутньому таку систему плану-
ють запустити на всіх ділянках 
українсько-російського кордону. 

Перехід на цифрове мовлен-
ня триватиме ще майже рік. Тож 
українці мають достатньо часу, 
аби підготуватися до змін і долу-
читися до нового прогресивного 
телебачення.

Перехід на «цифру» триватиме ще майже рік

2019-й – рік виборів

vestikavkaza.ru
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І хоча людському життю немає ціни, ми завжди чинимо так, немов є щось ще більш цінне. 
Антуан де Сент-Екзюпері

компетентно 

пильнуйте

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ 
ПРО ІНСУЛЬТ 

НЕДУГА, ЩО АТАКУЄ НЕРВОВУ 
СИСТЕМУ І ГОЛОВНИЙ МОЗОК 

moz.gov.ua

Люди вигадали багато 
міфів про інсульт. Їх 
спростовує і пояснює 

невролог Юрій Фломін.
МІФ: при інсульті потрібен 

спокій, хворого не можна пере-
возити з дому до лікарні або з од-
нієї лікарні до іншої.

Правда: насправді усі хворі з 
інсультом якомога швидше мають 
бути доправлені до лікарні, де мо-
жуть отримати допомогу. Ситуації, 
коли перевезення в умовах швидкої 
може погіршити стан здоров’я паці-
єнта, трапляються дуже рідко (тиск, 
нижчий за 80 мм рт. ст., незупинена 
кровотеча, кома та ШВЛ). Якщо па-
цієнт перебуває у маленькій або 
погано оснащеній лікарні, слід по-
рівняти ризики транспортування й 
ризики лікування у лікарні, де не-
має належних ресурсів (спеціаліс-
тів, томографа, лабораторії тощо).

МІФ: діагноз інсульт досвід-
чений лікар може встановити на 
підставі огляду, а крововиливу в 
мозок можна запобігти, зробив-
ши хворому пункцію.

Правда: щоби бути впевненим, 
що у пацієнта інсульт, і виключити 
інші захворювання мозку (наприк-
лад, пухлину або наслідки травми), у 
кожному випадку потрібно зробити 
КТ або МРТ голови. Навіть дуже до-
свідчений лікар без томографії не 
зможе розрізнити тип інсульту (іше-
мія чи крововилив), а від типу вели-
кою мірою залежить лікування.

МІФ: усім пацієнтам з крово-
виливом у мозок потрібна опера-
ція (видалення гематоми).

Правда: у більшості випадків 
крововиливу в мозок немає корис-
ті від операції та видалення крові. 
Найкращі результати дає лікування 
в добре оснащеному відділенні ін-
тенсивної терапії (реанімації). Не-
велику частку пацієнтів, яким усе 
ж потрібна операція, можна визна-
чити на підставі томографії (КТ або 
МРТ).

МІФ: якщо симптоми інсульту 
швидко минули, подальше ліку-
вання не потрібне.

Правда: усім хворим, які пере-
жили інсульт, потрібні термінова 
консультація невролога, що спеці-
алізується на інсульті, і обстеження, 
яке дозволить зрозуміти причину 
того, що сталося, та призначити 
профілактику. Тільки таким чином 
можна зменшити ризик повторного 
інсульту на 50-80%.

МІФ: під час лікування потріб-
ні крапельниці.

Правда: у більшості випадків 
інсульту крапельниці мають сенс 
лише протягом 1-2 діб від початку 
захворювання. 

МІФ: що більше крапельниць, 
то краще лікування.

Правда: більшість ліків, які при 
інсульті широко використовують в 
Україні і вводять за допомогою кра-
пельниць (ліки для «захисту», «ліку-
вання» чи «відновлення» мозку, так 
звані нейропротектори, «судинні 

tsn.ua

Україні загрожує атака 
лістеріозу – небезпечної 
інфекції, що провокує 
безліч серйозних 
захворювань.

За першими симптомами вона 
схожа на сильне харчове отруєн-
ня. Якщо ж вчасно не діагностувати 
хворобу, страждає центральна нер-
вова система або головний мозок. 
Для старших людей зі слабким іму-
нітетом, маленьких дітей та вагітних 

препарати», антиоксиданти, анти-
гіпоксанти тощо) не мають науково 
доведеної безпечності та ефектив-
ності, їх не використовують для 
лікування інсульту в розвинених 
країнах. Вітчизняні протоколи з лі-
кування інсульту, затверджені МОЗ 
України, також не рекомендують 
використовувати ці ліки.

МІФ: лікування інсульту скла-
дається з гострого періоду, коли 
хворий не має сідати чи ставати 
на ноги і його мусово прокапа-
ти, та подальшої реабілітації, 
яка розпочинається через кілька 
тижнів чи місяців, коли хворий 
зміцніє.

Правда: реабілітація при го-
строму інсульті має розпочатися 
з 2-3 дня після потрапляння до лі-
карні. Що пізніше розпочнеться 
реабілітація, то меншою буде від неї 
користь. 

МІФ: час лікує. Порушення, 
спричинені інсультом (слабкість 
руки чи ноги, порушення мови, 
захлинання їжею, двоїння тощо), 
поступово зникнуть самі по собі.

Правда: мозок людини має 
певну здатність самостійно віднов-
лювати роботу, що призводить до 
зменшення порушень, але відбува-
ється це лише протягом перших 2-3 
тижнів, не у кожного хворого (зде-
більшого при невеликих уражен-
нях) і зазвичай не повною мірою. 
Щоби досягти максимального від-
новлення порушених функцій, по-

вернутися до незалежності від сто-
ронньої допомоги й повноцінного 
життя, абсолютна більшість паці-
єнтів зі стійкими післяінсультними 
порушеннями (не можуть ходити, 
самостійно вдягнутися чи вмити-
ся, користуватись туалетом тощо) 
потребує реабілітації. Вона склада-
ється не з уколів чи крапельниць, 
а із занять з фізичним терапевтом, 
ерготерапевтом та логопедом, ме-
тою яких є відновлення порушених 
функцій і зменшення потреби у сто-
ронній допомозі. До речі, такі мето-
ди, як масаж, ванни, електростиму-
ляція уражених кінцівок, бджоли, 
п’явки, будь-які крапельниці з ней-
ропротекторами, клітинна терапія 
не мають науково доведеної ефек-
тивності та не рекомендовані для 
використання. Шукайте правильних 
фахівців, і вони вам допоможуть по-
ставити хворого на ноги.

МІФ: інсульт виникає внаслі-
док стресів, і ми нічого не може-
мо зробити, щоб його уникнути.

Правда: сьогодні фахівці добре 
знають фактори ризику інсультів. 
Вони включають поважний вік, по-
ганий спосіб життя і медичні проб-
леми. До чинників способу життя, 
що підвищують ризик інсульту, 
належать куріння, зловживання 
алкоголем, недостатня фізична 
активність (менш як 150 хв на тиж-
день) і ожиріння. До числа медич-
них проблем належать підвищений 
кров’яний тиск (більш ніж 140/90 

мм рт. ст. – головна загроза, навіть 
якщо пацієнт добре почувається), 
цукровий діабет, миготлива аритмія 
(підвищує ризик інсульту вп’ятеро!) 
і високий холестерин. Ми можемо 
визначити фактори ризику інсульту 
і розрахувати його імовірність про-
тягом найближчих 5 або 10 років. 
Знаючи це, можна дати пацієнту 
поради, як зменшити ризик на 50-
80%.

МІФ: щоби запобігти інсульту 
або «пролікуватися» після нього, 
потрібно 1-2 рази на рік лягати в 
лікарню під крапельниці або по-
чистити судини.

Правда: прокапування немає 
жодних науково доведених переваг 
у профілактиці інсульту й не реко-
мендоване для використання у роз-
винених країнах. За рекомендацією 
лягти прокапатись може стояти що 
завгодно, але не науково обґрунто-
вана сучасна профілактика чи ліку-
вання інсульту.

МІФ: людина після інсульту 
часто є засмученою або плаче, 
тому що їй немає чому радіти.

Насправді у 30-40% людей, що 
пережили інсульт, розвивається 
післяінсультна депресія. Вона може 
бути причиною поганого самопо-
чуття, безсоння, болю, погіршення 
пам’яті та уваги, небажання про-
ходити реабілітацію і навіть нового 
інсульту. Якщо розпізнати депресію, 
призначити відповідне лікування 
(антидепресанти) і трохи почекати 

жінок наслідки можуть бути леталь-
ними. В Україні одна людина вже за-
хворіла на лістеріоз.

Є підозри, що бактерія потра-
пила з Європи, де вона спричинила 
смерть десятьох людей. Спалах ін-
фекції виник через заморожену ку-
курудзу, яку на ринки ЄС постачали 
з Угорщини. Нині її активно вилуча-
ють з продажу в Україні.

Нещодавно на одному з там-

тешніх фермерських господарств у 
кукурудзі  було виявлено бактерію 
лістеріоз. Саме цей продукт, імо-
вірно, й спричинив спалахи захво-
рювання в Австрії, Данії, Фінляндії, 
Швеції та Великобританії. «Сам 
збудник у світі можна виділити з 
ґрунту, кормів. Основним джере-
лом є тварини, гризуни, коти, со-
баки, свійські тварини. Основний 
шлях зараження – через різні хар-

чові продукти», – розповіла інфек-
ціоніст Оксана Гудзенко.

Нові випадки захворювання мо-
жуть виникати через тривалий інку-
баційний період лістеріозу – 70 діб.

Щоб не підчепити інфекцію, 
фахівці радять ретельно готувати 
продукти до вживання. Найкращий 
спосіб – термічна обробка. Свіжі 
овочі та фрукти варто ошпарювати 
окропом.

(дія ліків розвивається протягом 
2-3 тижнів), настрій і стан пацієн-
та зазвичай значно поліпшуються. 
Слід зазначити, що лікар, який може 
допомогти в такій ситуації, – це за-
звичай невролог або психіатр, і в 
разі досягнення ефекту лікування 
антидепресантом слід приймати 
щонайменше 6 місяців.

МІФ: після інсульту не можна 
пити каву.

Правда: помірне вживання кави 
призводить до зменшення ризику 
інсульту, інфаркту і смерті внаслі-
док судинного захворювання. Що-
правда, у відповідних дослідженнях 
вивчали переважно мелену каву, а 
не розчинну. Ризик інсульту також 
зменшують зелений і чорний чай, 
чорний шоколад (вміст какао не 
менш як 70%, 15-20 г на день) та 
горіхи (20-30 г на день), а також се-
редземноморська дієта.

МІФ: у разі підвищеного ризи-
ку інсульту (гіпертонія, хвороби 
серця) не можна ходити до сауни 
чи тренуватися.

Правда: відвідування сауни, 
якщо воно не пов’язане з уживан-
ням алкоголю чи сильним зневод-
ненням, зменшує ризик інсульту. 
Щодо фізичних навантажень, ми 
сьогодні їх не тільки не заборо-
няємо, але й прописуємо як ліки. 
Корисними вважають аеробні (ди-
намічні) вправи (швидка ходьба, 
велосипед, плавання, заняття на 
тренажерах на кшталт орбітреку), а 
от статичного навантаження (сило-
ві вправи) радимо уникати.

МІФ: якщо є підозра на ін-
сульт, слід почекати, доки все 
мине, або звернутися до сімей-
ного лікаря чи терапевта.

Правда: інсульт – це невідклад-
ний стан. Якщо в людини раптово 
змінилося мовлення, перекосило 
обличчя або почали погано слуха-
тися рука чи нога на одній половині 
тіла, слід негайно зателефонувати 
103 і наполягати на доправленні 
в ту лікарню, де є КТ або МРТ. На 
сьогодні ми маємо дуже дієве лі-
кування при ішемічному інсульті 
(тромболізис), але його можна ви-
користати лише протягом 4,5 год 
від виникнення перших ознак ін-
сульту, з кожною хвилиною його 
ефект зменшується.

МІФ: не має значення, в якій 
лікарні лікуватися від інсульту, 
аби лікар був уважний і досвід-
чений.

Насправді дуже багато залежить 
від можливостей лікарні. Тут ідеться 
не лише про обладнання (наявність 
томографа, лабораторії, реанімації, 
нейрохірургії, кардіолога, ендо-
кринолога, уролога, хірурга, орто-
педа тощо), організацію лікування 
у відділенні, де перебуває хворий, 
а й про вміння команди медиків, 
їх навчання. Найкращі результати 
лікування інсульту забезпечує ба-
гатопрофільна лікарня, де є інсульт-
ний блок (Stroke Unit). Відмінністю 
інсультного блоку є не тільки лікарі, 
які добре знаються на інсульті, але 
й медичні сестри з відповідною під-
готовкою, фізичні терапевти і лого-
педи.

Не вдавайтеся до самолікування

Спеціалісти закликають 
ретельно мити овочі та фрукти

m
guu.ru

littleone.com
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Виноград покращує травлення

клумба

компетентно

ШКІДНИКИ ХРИЗАНТЕМ БОЯТЬСЯ ЧАСНИКУ

БОЛИТЬ СПИНА? РУХАЙТЕСЯ!

ВИНОГРАД ПРОТИ АТЕРОСКЛЕРОЗУОГІРКИ В ТОМАТНІЙ 
ЗАЛИВЦІ

2 кг помідорів, 5 кг огірків, 250 г часнику, 
250 г олії, 250 г цукру, 3 ст. ложки солі, 
2 ст. ложки оцту 

Помідори змолоти, додати олію, цукор, 
сіль, закип’ятити і проварити 10 хв. Потім 
укинути порізані кружальцями огірки. 

Після закипання варити 20 хв, додати 
часник та оцет, усе вимішати й викласти у 
стерилізовані банки, закатати. 

САЛАТ ЗІ ШПАРАГІВКИ
3 кг почищених стручків подрібнити, 

проварити у воді 10-15 хв. Відцідити, спо-
лоснути в холодній воді. 2 кг цибулі по-
різати кільцями, 2 кг моркви натерти. У 
каструлю влити 0,5 л олії, додати посічену 
зелень та овочі. Всипати 6 ст. ложок цукру, 
6 ст. ложок оцту, 7 ст. ложок солі. Тушкува-
ти до готовності, розкласти в сухі банки й 
проварити ще 10 хв. 

БОРЩОВА ПРИПРАВА
По 1 кг цибулі, моркви, солі, петрушки 
з коренем, посіченого кропу, 
2 кг помідорів 

Овочі пропустити через м’ясорубку, 
зелень дрібно посікти. Вимішати й виклас-
ти в чисті сухі банки. Зверху залити олією. 

Коли у борщ додають таку приправу, то 
страву не солять. 

ПОМІДОРИ 
В ЖЕЛАТИНІ

Помідори розрізати на 4 частини і ви-
класти в підготовлені банки. Залити мари-
надом. 

Маринад на 1 л води: 
1 ст. ложка (з чубочком) солі, 
2 ст. ложки (з чубочком) цукру, 
1 ст. ложка оцту, 3 ст. ложки желатину. 

ПОМІДОРЧИКИ 
«ЛЮКС»
Маринад на 3 л води: 
9 ст. ложок цукру, 100 г оцту, 
4 ст. ложки солі 

Розрізати помідори на половинки. На 
дно банки покласти 2-3 зубці часнику, 5-6 
горошин перцю, 2 ст. ложки олії (на літрову 
банку). Класти шар помідорів розрізаним 
догори, шар цибулі кружальцями, так до-
верху банки. Залити маринадом і стерилі-
зувати: літрові банки – 10 хв, дволітрові – 
15 хв, трилітрові – 20-25 хв. 

ЛЕЧО З КВАСОЛЕЮ
4 кг помідорів – скибочками, 
1 кг солодкого перцю – соломкою, 
1 кг цибулі – кружальцями, 
2 ст. ложки томатної пасти, 0,5 л олії, 
300 г цукру, 3 ст. ложки солі, трилітрова 
банка відвареної білої квасолі 

Квасолю слід замочити на ніч і відвари-
ти зранку. Окремо вимішати решту склад-
ників і варити 1 год. 
Потім додати ква-
солю, залишити 
на вогні ще на 
1 год. Розкласти 
у літрові банки 
і стерилізувати 
15 хв. 

смакота корисна дієта

Основоположник 
медицини Гіппократ 
вважав, що соковиті 

ягоди винограду за своїм 
складом дуже схожі на 
материнське молоко 
або мед. Отже, вони 
допомагають побороти 
багато захворювань.

Ще у середні віки виногра-
дом лікували ангіну, вживали при 
сильному кашлі, збивали високу 
температуру. Земські лікарі про-
писували виноградну терапію 
для лікування меланхолії. Людям 
із хворими нирками, печінкою та 
легенями рекомендували родзин-
ки. Промите листя винограду при-
кладали до ран, аби приско-
рити їх загоєння.

У 1929 році видали 
книгу «Зцілення ви-
ноградом». Її авторка 
стверджувала, що 
вилікувала рак 
черевної порож-
нини завдяки ді-
єті, що складалася переважно з 
винограду. Для зняття втоми піс-
ля робочого дня достатньо з’їсти 
кілька ягід. Фруктоза, глюкоза та 
сахароза, що є у винограді, швид-
ко засвоюються організмом та 
потрапляють у кров. Окрім того, 
ягоди містять мінеральні солі та 

мікроелементи, аскорбінову 
кислоту й каротин. 

Найцінніша складова ви-
нограду – біофлавоноїди, що є 
у м’якуші, шкірці, а особливо в 
кісточках. Це дуже сильні анти-
оксиданти. Вони нейтралізують 
шкідливі для нашого організму 

Кілограм достиглих ягід зба-
гачує організм людини добовою 
нормою заліза й цинку та поло-
виною добової норми кальцію і 
магнію. До речі, за калорійністю 
кілограм винограду дорівнює 
тому ж таки літру молока чи кі-
лограму картоплі. Причому ви-
ноградну енергію досить швид-
ко засвоює організм, вона не 
відкладається у жирову ткани-
ну, а активно використовується 
у життєдіяльності людини.

Виноградна дієта ефектив-
на при закрепах та безсонні. А 
коктейлі з цих ягід корисно пити 
хоча б раз на день.  

Коктейль для покращен-
ня травлення. Гроно ягід біло-
го винограду збити у блендері 
разом із кісточками, додавши 
шматок ананаса, зелене яблуко 
та ківі. 

Коктейль для виведення 
шлаків. Ягоди з грона білого 
винограду збити у блендері з 
цілим очищеним апельсином, 
м’якоттю кавуна та пучком м’яти.  
Така суміш майже на 30% забез-
печує добову потребу організму 
в клітковині та містить унікальну 
комбінацію речовин, що знижує 
рівень холестерину в крові, за-
побігає запаленню та стимулює 
виведення токсинів.

opanak.net

Зазвичай панує думка, що спина 
болить у людей поважного 

віку, в спортсменів, що багато 
тренуються, або ж у людей, які 
мають проблеми з поставою.

Насправді спина болить майже у всіх. 
А піковий період виникнення болю в ній 
припадає якраз на людей віком від 35 до 55 
років. Тому не дивно, враховуючи таку по-
ширеність цього явища, що навколо болю 
у спині шириться величезна кількість міфів 
і спекуляцій, які успішно використовують 
різні шарлатани.

В. о. міністра охорони здоров’я Уляна 
Супрун разом із нейрохірургом Вадимом 
Ілляшенком зібрали найбільш поширені 
міфи та запитання щодо болю у спині.

Міф №1. Якщо болить спина – потрібно 
приймати хондропротектори.

Факт. Хондропротектори – лікарські 
препарати, які начебто стимулюють проце-
си регенерації хрящової тканини й уповіль-
нюють її подальшу дегенерацію. Прийом 
хондропротекторів при болю в спині (як і 
при інших проблемах) – марне витрачання 
грошей. Немає ніяких досліджень, які дово-
дять їхню ефективність.

Міф №2. Для лікування болю в спині 
обов'язково потрібні уколи або крапель-
ниці.

Факт. Медикаментозне лікування – 

мало не останній метод, про який варто ду-
мати, коли виникає біль у спині. Насправді 
ін'єкції можуть бути болісними й супроводжу-
ватися ускладненнями, а лікування крапель-
ницями взагалі не має жодного наукового об-
ґрунтування.

Якщо все-таки потрібні препарати для 
усунення болю, то цілком достатньо прийому 
таблетованих форм. Ефект при цьому такий 
же, як і від уколів. При цьому таблетовані фор-
ми препаратів набагато дешевші.

Міф №3. Якщо у мене болить спина вже 
в молодому віці, то що ж буде зі мною до ста-
рості?

Факт. Насправді піковий вік виникнення 

болю в спині припадає на 35-55 років. Після 
55 його поширеність починає знижуватися, 
особливо це стосується болю, джерелом яко-
го є міжхребцеві диски.

Міф №4. У мене погана постава, тому бо-
лить спина.

Факт. Погана постава також не може бути 
причиною виникнення болю. Багато людей 
мають «погану» поставу, проте не страждають 
від болю. У той же час зустрічаються пацієнти 
з гарною поставою, які відчувають сильний 
біль. Ми всі різні, тому немає універсальної 
«ідеальної» постави. Насправді відсутність ак-
тивності веде до дискомфорту й виникнення 
болю в спині!

healthday.in.ua

На клумбах уже починають 
цвісти ранні хризантеми. 

Щоб вони милували 
око гарними квітами, 
потрібен догляд. Хвороби 
хризантем часто пов’язані  
з недостатньою кількістю 
вологи або занадто високою 
температурою повітря. Тому 
кущі треба регулярно поливати 
в суху спекотну погоду. 

Зі шкідників хризантеми вража-
ють попелиця і павутинний кліщ. 
Для знищення тлі потрібно обмивати 
рослини водним розчином господар-
ського мила. Процедуру повторювати 
кожні 7-10 днів.

Гарні результати дає обробка 
рослин піретрумом (порошок про-
дається в аптеках). Розчин готують 
так: 200 г порошку настоюють у 10 л 
води протягом 12 год, потім беруть 
50 мл настою, розводять у 10 л води 
і   додають 50 г натертого господар-
ського мила.

Дуже ефективна в боротьбі зі 
шкідниками квітів водна витяжка 
часнику. Взяти 50 г часнику, по-
товкти у ступці й залити 1 скл. хо-
лодної води. Через 15-20 хв масу 
процідити й розбавити водою, 
щоб був 1 л рідини. Цього розчину 
треба взяти 1,5 скл. на відро води 
й увечері або в похмуру погоду об-
мивати рослини. 

анхолії. Людям
и, печінкою та

дували родзин-
инограду при-
 приско-

видали 
ви-

рка 
вільні радикали. Саме завдяки 
таким антиоксидантам ми не 
хворіємо на атеросклероз, рев-
матоїдний артрит, бронхіальну 
астму.

Окрім того, виноград по-
кращує травлення, нейтралізує 
токсини, сприятливо впливає на 
мікрофлору кишківника. Саме ці 
кислоти активно борються з хо-
лестерином, покращуючи жиро-
вий обмін.

1 год. 
а-

w
om

an365.ru
liferules.com

.ua

droidboom
.ru

Спина болить майже у всіх

Кущі треба регулярно поливати 
в суху спекотну погоду
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ВІВТОРОК 14 серпня
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 
21.00, 03.00 Новини

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

09.30, 10.50, 14.20, 15.10, 
23.35, 01.10 Погода

09.40 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.30 Телепродаж
11.00 Д/ц «Неповторна 

природа»
12.00 Д/ц «Смаки Культур»
12.30 Д/ц «Смачні історії»
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак 

українською
13.55 Складна розмова
15.35 Т/с «Гранд готель»
17.05, 22.40 Т/с «Монро»
18.00, 00.15 Інформаційна 

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

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

Спорт
21.40 Д/с 

«Найекстремальніший»
23.40, 02.55 Світ навколо
23.45, 04.05 #KіноWALL з 

Сергієм Тримбачем
01.15 Світло
02.10 Війна і мир
04.30 Фольк-music
05.35 Д/ц «Гордість світу»

UA: ПЕРШИЙ

03.05 Служба розшуку 
дітей

03.10, 02.45 Зона ночі
04.10 Абзац
05.59, 07.14 Kids Time
06.00 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
07.15 Заробітчани: 

Марафон
09.15 Дешево та сердито
16.40 Х/ф «Незвані гості»
19.00 Хто зверху? 12+
20.55 Х/ф «Ковбої проти 

прибульців»
23.20 Варьяти
01.20 Т/с «Клініка»

НОВИЙ КАНАЛ
05.45 За живе! 16+
07.05 Х/ф «Закоханi 

жiнки»
09.15 МастерШеф 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 ми вдома. 

Нова історія»
19.50 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
22.45 Х/ф «У річки два 

береги»

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

Решка. Шопінг»
12.00, 20.00 «Орел і 

Решка. Ювілейний 
сезон»

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

14.00 «Орел і Решка. На 
краю світу»

22.00 «Вірю не Вірю»
23.50 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
01.35 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.10 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 03.20 
Сьогодні

09.30, 04.10 Зірковий шлях
10.30, 04.40 Реальна 

містика
12.30 Т/с «Черговий 

лікар-2»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Чуже щастя»
23.30, 02.00 Т/с «CSI: 

Маямі»
01.30 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 Наші
11.30 Теорія змови
12.15 Містична Україна
13.10 Майор «Вихор»
15.00 Наземні битви
15.55, 21.50 Полювання на 

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

доказ
23.40 Великі танкові битви
01.35 Великі тирани
02.20 Бандитська Одеса

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.55 «Одруження 

наосліп»
12.45, 14.05 «Міняю 

жінку»
15.25 «Сімейні 

мелодрами»
16.20 Т/с «Моє чуже 

життя»
20.15 Т/с «Слуга народу»
22.20, 01.40 Х/ф 

«Шерлок – 2: 
Рейхенбахський 
водоспад»

00.15 Т/с «Життя і доля»
05.15 Мультфільм

1+1

06.10, 22.40 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.20, 12.25 Т/с 
«Гречанка»

12.50 Х/ф «Бебі-бум»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00, 05.15 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.20 «Подробиці»
20.30 Т/с «Східні солодощі 

2»
00.30 Х/ф «З речами на 

виліт!»
03.00 «Код доступу»
03.10 «Школа лікара 

Комаровського. 
Невідкладна допомога»

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
10.15 Більше ніж правда
11.05, 02.55 Не дай себе 

обдурити
12.05, 13.20 Х/ф «Вдруге 

не посадять»
14.50, 16.20 Х/ф 

«Подорож Єдинорога»
17.05 Скетч-шоу «На 

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

Мишка Япончика»
00.25 Т/с «Північний вітер»
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Три горішки 

для Попелюшки»
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 «Кенгір. Сорок 

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

шляхи»
20.36 Погода
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 КультУра!
06.30 У фокусі Європа
07.00, 08.00, 09.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На Часі»

07.30 На Часі 18.00. 
Повтор

08.30 На Часі 21.00. 
Повтор

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

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

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 Т/c «Справа Дойла»
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
05.00 Відділ кадрів
05.30 Завтра сьогодні

06.00 Мультфільми
08.00, 03.35 «Облом.UA.»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

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

15.05 Х/ф «Ва-банк»
19.25 Кваліфікація ЛЧ 

«Динамо»-«Славія»
21.25, 23.15 Т/с «Касл-5»
01.05 Т/с «Моссад-2 »
02.00 Х/ф «Ва-банк-2» Фільм «У річки два береги»

22:45

kino-teatr.ru

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

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

09.30, 14.20, 15.10, 23.35, 
01.10, 02.50 Погода

09.40 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.30 Телепродаж
10.50 Д/ц «Неповторна 

природа»
12.00 Д/ц «Смаки Культур»
12.30 Д/ц «Смачні історії»
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак 

українською
13.55 Перша шпальта
15.30 Т/с «Гранд готель»
17.05, 22.40 Т/с «Монро»
18.00, 00.15 Інформаційна 

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

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

синдром
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.40 Д/с 

«Найекстремальніший»
23.40, 02.55 Світ навколо
23.45, 04.05 #МузLove з 

Любою Морозовою
01.15 Світло
02.10 Війна і мир
04.30 Фольк-music
05.35 Д/ц «Гордість світу»

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.55 «Одруження 

наосліп»
12.50, 14.10 «Міняю 

жінку»
15.15 «Сімейні 

мелодрами»
16.15 Т/с «Моє чуже 

життя»
20.15 Т/с «Слуга народу»
22.20, 01.45 Х/ф 

«Шерлок – 2: Собаки 
Баскервіля»

00.15 Т/с «Життя і доля»
05.20 Мультфільм

05.45 «Мультфільм»
06.10, 22.40 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.00, 12.25 Х/ф «А зорі 
тут тихі...»

14.15 Х/ф «Будні карного 
розшуку»

16.10 «Чекай на мене. 
Україна»

18.00, 19.00, 05.15 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00, 02.35 «Подробиці»
20.30 Т/с «Східні солодощі 

2»
23.35 Д/п «Острів Фіделя»
00.45 Х/ф «Пік-Пік»
03.10 «Код доступу»
03.30 «Сценарії кохання»

05.35, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні новини 
10.10 Антизомбі. 

Дайджест
11.15, 13.20 Секретний 

фронт
14.35, 16.20 Х/ф 

«Шторму назустріч»
16.50 Х/ф «Захисник»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Шулер»
22.40 Т/с «Життя і пригоди 

Мишка Япончика»
00.35 Т/с «Північний вітер»
02.55 Топ-5
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Дельго»
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» (Лайфхаки з 

української мови)
16.08 Д/ф «Сонар»
17.10 Д/ф «Олесь 

Шевченко. Як на 
сповіді»

17.36 Д/ф «Рейд. Сила 
нескорених»

18.31 Д/с «Незвичайні 
культури»

19.46 «Сонар»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.05 За живе! 16+
07.30 Х/ф «Закоханi 

жiнки»
09.50 Х/ф «Суєта суєт»
11.25 Х/ф «Найчарівніша 

та найпривабливіша»
13.10 Битва екстрасенсів 

16+
15.25 Містичні історії з 

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

Нова історія»
20.00 Хата на тата 12+
22.45 Х/ф «Біля річки 

два береги»

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

Решка. Шопінг»
12.00, 20.00 «Орел і 

Решка. Ювілейний 
сезон»

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

14.00 «Орел і Решка. На 
краю світу»

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

наосліп»
01.40 «Нічне життя»

06.14, 07.09 Kids Time
06.15 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
07.10 М/ф «Мармадьюк»
09.00 М/ф «Елвін і 

бурундуки 3»
10.45 Х/ф «Норбіт»
12.45 Х/ф «Великі матусі: 

Який тато, такий син»
14.55 Х/ф «Дім великої 

матусі»
16.55 Х/ф «Дім великої 

матусі 2»
19.00 Ревізор
21.40 Х/ф «Дружина 

напрокат»
23.55 Х/ф «Брати з 

Гримсбі»
01.20 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, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Чуже щастя»
23.30 Х/ф «Смертельні 

перегони 2: 
Франкенштейн живий»

01.40 Телемагазин

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 Чорна піхота
15.00 Наземні битви
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 танкові битви
01.35 Великі тирани
02.20 Код доступу

ПОНЕДІЛОК 13 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, 05.30 Євромакс
14.00 Джем
15.00 У фокусі Європа
15.30 Уроки тітоньки Сови
15.35 М/с «Друзі янголів»
16.15 БАНДЕРШТАТ 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 БАНДЕРШТАТ 2018
01.30 Глобал 3000
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
04.00 Дзеркало історії
05.00 Відділ кадрів

06.00 Мультфільми
08.00 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
08.55, 18.15 «Спецкор»
09.35, 18.50 «ДжеДАІ»
10.10 Т/с «Команда»
14.00 Х/ф «Малавіта»
16.05 Х/ф «Чужий-3»

2+2 19.25 Т/с «Опер за 
викликом-3 »

21.35 Т/с «Касл-5»
23.10 Х/ф «Кур-єр»
01.00 Т/с «Моссад-2 »
01.55 Х/ф «Ва-банк»
03.40 Т/с «Ментівські 

війни. Київ»
05.20 «Облом.UA.»

НТН

05.15 «Top Shop»
06.15 Х/ф «Довга, довга 

справа...»
08.10 «Свідок. Агенти»
08.45 Х/ф «Полювання 

за тінню»
10.45 «Україна вражає»
11.35 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

03.10 «Свідок»
12.50, 19.30 Т/с 

«Коломбо»
14.30 «Речовий доказ»
15.50, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»
21.10, 01.25 Т/с 

«Перетинаючи межу»
23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»
03.40 «Випадковий 

свідок»
03.55 «Правда життя. 

Професії»

НТН

05.00, 04.55 «Top Shop»
05.30 Х/ф «Останній 

гейм»
06.55 Х/ф «34-й 

швидкий»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Перевертень 

у погонах»
10.40 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

03.15 «Свідок»
12.50, 19.30 Т/с 

«Коломбо»
14.30 «Речовий доказ»
15.50, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»
21.10, 01.30 Т/с 

«Перетинаючи межу»
23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»
03.45 «Випадковий 

свідок»
03.55 «Правда життя. 

Професії»

Фільм «Шторму назустріч»

14:35

m
oviestape.net
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ЧЕТВЕР 16 серпня

СЕРЕДА 15 серпня
06.00 Д/ц «Спільноти 

тварин»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 
21.00, 03.00 Новини

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

09.30, 10.50, 14.20, 15.10, 
23.35, 01.10 Погода

09.40 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.35 Телепродаж
11.00 Д/ц «Неповторна 

природа»
12.00 Д/ц «Смаки Культур»
12.30 Д/ц «Смачні історії»
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак 

українською
13.55 Наші гроші
15.45 Т/с «Гранд готель»
17.05, 22.40 Т/с «Монро»
18.00, 00.15 Інформаційна 

година
19.00 Д/с «Дешевий 

відпочинок»
19.25 Д/с «1000 днів для 

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

«Найекстремальніший»
23.40, 02.55 Світ навколо
23.45, 04.05 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим
01.15 Розсекречена історія
02.10 Війна і мир
04.30 Фольк-music

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.45 Зона ночі
03.40 Абзац
05.24, 06.39 Kids Time
05.25 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
06.40 Київ днем і вночі 16+
16.20 Х/ф «Ковбої проти 

прибульців»
19.00 Хто зверху? 12+
20.55 Х/ф «Макс Стіл»
22.50 Варьяти
00.50 Т/с «Клініка»
02.40 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 За живе! 16+
07.25 Х/ф «Закоханi 

жiнки»
09.35 МастерШеф 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 ми вдома. 

Нова історія»
19.55 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
22.45 Х/ф «Біля річки 

два береги-2»

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

Решка. Шопінг»
12.00, 20.00 «Орел і 

Решка. Ювілейний 
сезон»

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

14.00 «Орел і Решка. На 
краю світу»

22.00 «Вірю не Вірю»
23.50 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
01.35 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.10 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 03.20 
Сьогодні

09.30, 04.10 Зірковий шлях
10.30, 04.40 Реальна 

містика
12.30 Т/с «Черговий 

лікар-2»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Чуже щастя»
23.30, 02.00 Т/с «CSI: 

Маямі»
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 Наші
11.30 Теорія змови
12.15 Містична Україна
13.10 Скептик
15.00 Наземні битви
15.55, 21.50 Полювання на 

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

доказ
23.40 Великі танкові битви
01.35 Великі тирани
02.20 Скарб.UA

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»
12.30, 13.55 «Міняю 

жінку»
15.20 «Сімейні 

мелодрами»
16.20 Т/с «Моє чуже 

життя»
20.15 Т/с «Слуга 

народу. Від любові до 
імпічменту»

22.20, 04.10 Х/ф 
«Шерлок – 3: Порожній 
катафалк»

00.15 Х/ф «Марта, Марсі 
Мей, Марлен»

06.10, 22.40 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.15, 12.25 Т/с 
«Гречанка»

12.45 Х/ф «Дочки-
матері»

14.50, 15.45, 16.45 
«Речдок»

18.00, 19.00, 05.15 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

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

2»
00.25 Х/ф «Якби я тебе 

кохав...»
03.05 «Школа лікара 

Комаровського. 
Невідкладна допомога»

1+1 ІНТЕР

05.35, 10.10 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.30 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

11.10, 03.00 Не дай себе 
обдурити

12.05, 13.25 Х/ф 
«Подорож Єдинорога»

14.35, 16.20 Х/ф 
«Подорож Єдинорога»

16.55 Скетч-шоу «На 
трьох» 16+

17.35, 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 «Північний вітер»
04.10 Скарб нації

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Соляна 

принцеса»
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 Т/c «Справа Дойла»
15.00 Євромакс
15.30 Уроки тітоньки Сови

АВЕРС 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 Т/c «Справа Дойла»
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
05.00 Відділ кадрів
05.30 У фокусі Європа

06.00 Мультфільми
08.00 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.45 «Загублений світ»

2+2 12.45 «Помста природи»
15.15 Х/ф «Ва-банк-2»
17.15 «Загублений світ»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за 

викликом-3 »
21.35, 01.55 Т/с «Касл-5»
01.00 Т/с «Моссад-2 »
04.40 «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 «Модуль 

знань»
14.50 Світло
15.45 Wise Cow (100 років 

мистецтва)
16.08 Д/с «Неповторна 

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

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

природа»
20.10 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
20.36 Погода
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

05.25 Х/ф «Прощавайте, 
фараони!»

06.50 Х/ф «Грішниця в 
масці»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Акселератка»
10.40 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

03.20 «Свідок»
12.50, 19.30 Т/с 

«Коломбо»
14.30 «Речовий доказ»
15.50, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»
21.10, 01.30 Т/с 

«Перетинаючи межу»
23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»
03.50 «Випадковий 

свідок»
04.05 «Правда життя. 

Професії»

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

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

09.30, 10.50, 14.20, 15.10, 
23.35, 01.10 Погода

09.40 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.30 Телепродаж
11.00 Д/ц «Неповторна 

природа»
12.00 Енеїда
12.30 Д/ц «Смачні історії»
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак 

українською
13.55 До справи
15.45 Т/с «Гранд готель»
17.05, 22.40 Т/с «Монро»
18.00, 00.15 Інформаційна 

година
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.25 Д/с «1000 днів для 

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

людського мозку»
23.40, 02.55 Світ навколо
23.45, 04.05 #NeoСцена з 

Олегом Вергелісом
01.15 Розсекречена історія
02.10 Війна і мир
04.30 Фольк-music
05.35 Д/ц «Гордість світу»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.50 Зона ночі

04.35 Абзац

06.24, 07.39 Kids Time

06.25 М/с «Хай живе 

король Джуліан»

07.40 Київ днем і вночі 16+

17.05 Х/ф «Макс Стіл»

19.00 Хто зверху? 12+

20.55 Х/ф «Солдат»

22.55 Варьяти

00.55 Т/с «Клініка»

02.45 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.40 За живе! 16+
09.05 МастерШеф 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 ми вдома. 

Нова історія»
20.00 Я соромлюсь свого 

тіла 16+
22.45 Х/ф «Біля річки 

два береги-2»
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, 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»
23.50 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
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, 02.15 
Сьогодні

09.30, 03.00 Зірковий шлях
10.30, 04.40 Реальна 

містика
12.30 Т/с «Черговий 

лікар-2»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Чуже щастя»
23.20 Контролер
00.00 Т/с «CSI: Маямі»
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 Наші
11.30 Теорія змови
12.15, 01.35 Містична 

Україна
13.10 Скептик
15.00 Наземні битви
15.55, 21.50 Полювання на 

рибу-монстра
17.50, 22.45 Цікаво.com
18.40 Гучна справа
20.40, 00.30 Речовий 

доказ
23.40 Великі танкові битви
02.20 Там, де нас нема

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.55 «Одруження 

наосліп»
12.15, 13.45 «Міняю 

жінку»
15.15 «Сімейні 

мелодрами»
16.15 Т/с «Моє чуже 

життя»
20.15 Т/с «Слуга 

народу. Від любові до 
імпічменту»

22.20, 04.00 Х/ф 
«Шерлок – 3: Ознаки 
третього»

00.15 Х/ф «Хроніка»

06.00, 05.15 «Мультфільм»
06.10, 22.40 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.20, 12.25 Т/с 
«Гречанка»

12.50 Х/ф «Ви мені 
писали»

14.50, 15.45, 16.45 
«Речдок»

18.00, 19.00, 03.15 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00, 02.20 «Подробиці»
20.30 Т/с «Східні солодощі 

2»
00.30 Х/ф «Ніч закритих 

дверей»
02.55 «Код доступу»
04.45 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

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

новини
10.10 Секретний фронт
11.15, 03.00 Не дай себе 

обдурити
12.10, 13.25 Х/ф 

«Подорож Єдинорога»
14.40, 16.20 Х/ф «Немає 

виходу»
17.25 Скетч-шоу «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»
23.50 Т/с «Північний вітер»
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Король 

Дроздобород»
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 Т/c «Справа Дойла»
15.00 Завтра сьогодні
15.30 Уроки тітоньки Сови

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

03.45 Як це було
19.00, 20.45 Вголос
19.15 Запитай у депутата
21.00 На Часі 21.00
22.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
23.00, 05.30 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
05.00 Відділ кадрів

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, 04.30 «Облом.UA.»
15.05 Х/ф «Чужий-3»
19.20, 20.25 Т/с «Опер за 

викликом-3 »
21.30, 00.25 Т/с «Касл-5»
22.25 Кваліфікація ЛЧ 

«Брага»-«Зоря»
01.20 Т/с «Команда»

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 «Б.Гаврилишин: 

«Місія – Свобода»
18.31 Д/с «Незвичайні 

культури»
19.46 Д/с «Неповторна 

природа»
20.10 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
20.36 Погода
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

05.05, 04.45 «Top Shop»
05.35 Х/ф «Чорна Рада»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.05 Х/ф «Без права на 

провал»
10.40 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

03.00 «Свідок»
12.50, 19.30 Т/с 

«Коломбо»
14.30 «Речовий доказ»
15.50, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»
21.20, 01.15 Т/с 

«Перетинаючи межу»
23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»
03.30 «Випадковий 

свідок»
03.45 «Правда життя. 

Професії»

СТЕПАНЕНКО ТА ПЕТРОСЯН 
РОЗЛУЧАЮТЬСЯ 

Багаторічний шлюб російських 
гумористів Євгена Петросяна та 

Олени Степаненко розпадається. 
Петросян крутить роман з іншою 
жінкою, яка набагато молодша за 
72-річного чоловіка й дуже схожа на 
Степаненко.  

Як пише Super.ru, Євген Ваганович зу-
стрічається зі своєю 29-річною директор-
кою Тетяною. Степаненко вимагає у суді всі 
авторські права на спільну з Петросяном 
творчість, а також хоче відсудити в нього 
понад 80% спільно нажитого майна. 

До слова, Степаненко – вже четверта 
жінка Петросяна. З нею він прожив понад 
30 років. Спільних дітей пара не має. У гу-
мориста є лише одна дочка від першої дру-
жини. 

зіркові пристрасті 

Фільм «Подорож Єдинорога»

14:35

kinoideal.ru

Фільм «Чужий-3»

15:05

fi lm
.ru

КЛИЧКО ТА ПЕНЕТЬЄРІ 
БІЛЬШЕ НЕ РАЗОМ  
Боксер Володимир Кличко та 
американська актриса Хейден 
Пенетьєрі розлучилися після дев’яти 
років стосунків.  Мати актриси 
розказала про це виданню Radar Online.

Журналісти бачили 28-річну Хейден у 
Лос-Анджелесі, вона йшла за ручку з іншим 
чоловіком.

Як зазначила її мати Леслі Вогель, у 
житті доньки відбулося багато змін, зок-
рема і розрив стосунків з Кличком. Також 
Хейден взяла паузу в шоу Nashvile, у якому 
працювала багато років. 

Володимиру і Хейден вдалося зберегти 
хороші стосунки, нещодавно вони разом з 

дочкою відпочивали у 
Греції.

Кличко почав зу-
стрічатися з Пенетьєрі 
у 2009 році, а в 2010-му 
пара оголосила про за-
ручини. Весілля так і не 
відбулося. У 2014 році в 
них народилася дочка 
Кая Євдокія.

вісті від купідона

blognew
s.am

aif.ru
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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  

«ЗА НИМИ – МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ»: 
ФОНД ІГОРЯ ПАЛИЦІ «ТІЛЬКИ 
РАЗОМ» НАГОРОДИВ НАЙКРАЩИХ 
ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ ВОЛИНІ

«Олімпійське майбутнє 
Волині» – проект 

Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом», який передбачає 
підтримку молодих, 
обдарованих й перспективних 
спортсменів. У рамках 
проекту сто найкращих юних 
спортсменів із усієї області 
отримали сертифікати на 
грошову винагороду та 
пам’ятні подарунки. Фонд 
відзначив переможців та 
призерів чемпіонатів України 
серед юнаків і дівчат із 
олімпійських видів спорту за 
підсумками І півріччя 2018 
року. Також винагороди від 
Фонду отримали призери 
Всеукраїнської спартакіади 
«Повір у себе» серед дітей 
з обмеженими фізичними 
можливостями.

Керівник програми «Волинь 
спортивна» Олексій Сорокун при-
вітав майбутніх олімпійців та за-
значив, що Фонд радо підтримує 
обдарованих дітей. Так, із 2015 
року виплачував стипендії тала-
новитим спортсменам. Цьогоріч 
стипендіальний проект дещо пе-
реформатувався. Фонд виплачу-
ватиме грошові вигороди юним 
переможцям та призерам чемпіо-
натів України й спартакіади «По-
вір у себе». За І місце юні спортс-
мени отримають по 3 тис. грн, за 
ІІ місце – 2 тис. грн, за ІІІ місце – 
1,5 тис. грн. 

Перший заступник голови 
правління Фонду Лариса Тарасюк 
привітала талановитих юнаків і 
дів чат та подякувала їхнім настав-
никам за те, що вкладають час, сили 
й душу у вихованців.

– Фонд працює восьмий рік. 
Всі ці роки в рамках програми 
«Волинь спортивна» реалізову-
ються проекти, спрямовані на 
покращення спортивної інф-
раструктури Луцька та області.  
Міні-футбольні поля у школах, 
майданчики для занять у стилі 
street workout, тенісні столи у дво-
рах Луцька, реконструкція та бу-
дівництво спортивних комплексів 
у районах Волині – ми створюємо 
всі умови для того, щоб пересіч-
ний житель Луцька та області мав 
можливість займатися фізичною 
культурою й спортом, – зазначила 
Лариса Тарасюк. – Дуже приємно, 
що на Волині багато талановитих 
дітей. Ми завжди намагаємося 
виділити тих, хто має мету і пере-
магає. Нехай ваше бажання змі-
нювати себе, досягати нових пере-
мог не зникає. Будьте прикладом 
для інших. За вами – успіх Волині. 
Впевнена, що ми ще неодноразово 
почуємо ваші імена.

Самі ж спортсмени радіють, що 
у Фонді започаткували такий про-
ект. Ні для кого не секрет, що бути 
спортсменом – задоволення, яке 
потребує матеріальних вкладень. 
Адже, щоб поїхати на змагання 
чи чемпіонати, потрібно чимало 
коштів. Отримані ж грошові вина-
городи юнаки та дівчата зможуть 
використати для власного само-
вдосконалення й розвитку.

Юні дзюдоїстки з Любомля 
Дарина Ляшук та Катерина Пи-

липюк нагороду Фонду отримали 
за призові місця на чемпіонатах 
України. Посилені тренування, 
жага до перемоги та прагнення 
бути найкращими дають бажаний 
результат. Дівчата вже заявили 
про себе на Чемпіонаті Європи 

з дзюдо. Вони впевнено кажуть, 
що життя планують пов’язати зі 
спортом. 

Сертифікат на грошову вина-
городу отримала і юна боксерка з 
Горохова Ангеліна Бондар. Попри 
те, що цим видом спорту дівчи-

на займається два роки, вона вже 
має численні нагороди. Любов до 
боксу юній спортсменці прищепив 
старший брат. Тепер без цього виду 
спорту Ангеліна не уявляє свого 
життя.

Попри юний вік, ковельчанка 

Ольга Падошик уже має неабиякий 
успіх. Місяць тому дівчина повер-
нулася з Будапешта, де проходив 
Чемпіонат Європи з вільної бо-
ротьби. Торік Ольга завоювала дру-
ге місце. Рік посилених тренувань 
приніс бажаний результат – Ольга 
стала чемпіонкою Європи з вільної 
боротьби. До слова, за здобутки в 
спорті дівчина вже отримувала сти-
пендії Фонду. Тренер Ольги Олег 
Стус каже: такі винагороди дуже 
важливі для дітей. Вони дають їм 
упевненість та заохочують працю-
вати над собою. 

З-поміж юних спортсменів ви-
різняється волейбольна команда 
КДЮСШ №1. Цьогоріч юнаки до-
сягли результату, якого  не було 
в Луцьку понад десять років. На 
Чемпіонаті України «Дитяча ліга» 
серед юнаків 2005 року народжен-
ня команда посіла третє місце. За 
своє досягнення та наполегливість 
хлопці отримали сертифікати на 
грошову винагороду, що стануть 
стимулом працювати над собою 
та здобувати перемоги в майбут-
ньому.

Багата на обдарованих дітей 
обласна ди тячо-юнацька спортив-
на школа інвалідів центру «Інвас-
порт». Тренер-викладач Валерій 
Дружинович каже: грошова вина-
города для юних спортсменів – це 
бонус, який спонукає дітей прагну-
ти більшого. 

– Торік двоє наших вихован-
ців Денис Остапук та Ксенія То-
кар отримували стипендії Фонду. 
Ця винагорода допомогла їм ста-
ти кращими на Чемпіонаті Єв-
ропи, що проходив у Франції, та 
переможцями Кубка світу в ОАЕ. 
Зараз вони цілеспрямовано готу-
ються до чемпіонату світу. 

І батьки, і тренери кажуть: це 
не лише нагорода, а й неабиякий 
стимул дітям працювати над собою 
та досягати нових вершин. Юні 
спортсмени радіють таким пода-
рункам та запевняють, що не зупи-
нятимуться на досягнутому.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Олімпійське майбутнє Волині

Ангеліна Бондар не уявляє 
свого життя без боксу Урочистий момент

Винагорода за досягненняВолейболісти КДЮСШ №1 м. Луцька
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СЕРГІЙ КАРПУК: «СТАТУС КУРОРТУ 
ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ 
ВІДКРИЄ ПЕРЕД ШАЦЬКИМ КРАЄМ 
НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ»

ГРИГОРІЙ НЕДОПАД: «НАШІЙ 
КОМАНДІ ВДАЛОСЯ ЗРУШИТИ 
ЧЕРГУ НА ПІЛЬГОВЕ ЖИТЛО»

З ПЕРШИХ УСТ

ТУРБОТА ПРО НАЙВРАЗЛИВІШИХ СВЯТО ГРОМАДИ

Про участь у міжнародних грантових 
проектах, надання Шацьку статусу 

курорту державного значення та інші 
перспективи розвитку говорили в 
ефірі програми «На часі» телеканалу 
«Аверс», гостем якої став голова 
Шацької районної ради, керівник 
районного осередку УКРОПу Сергій 
Карпук.

За його словами, цього літа шацькі озера 
вже відвідали понад 50 тисяч відпочиваль-
ників. Це все ж трохи менше, ніж торік. 
Насамперед тому, що у липні погода мало 
сприяла відпочинку на озері. Попри це, ро-
боти з розвитку озерного краю не припиня-
ються. 

– Серед найбільших проблем району 
була відсутність комфортних умов для від-
почивальників. Цього року ми наблизилися 
ще на кілька кроків до того, щоб зробити 
наш край чистішим і, відповідно, привабли-
вішим для туристів. Відтепер комунальні 
служби опікуватимуться збором сміття. 
Хоча я залишаюся при думці, що відпові-
дальність за чистоту лежить не лише на міс-
цевих жителях, а й на представниках влади 
району та відпочивальниках, – розповів 
Сергій Карпук. 

Найгострішою проблемою краю упро-
довж багатьох років залишалася часткова 
відсутність каналізації. Для її розв’язання 
залучають і кошти місцевих бюджетів, і єв-
ропейські гранти. 

– Завдяки європейським грантам за 
п’ять років, з 2010 до 2015-го, нам вдалося 
залучити 25 мільйонів гривень. За ці кошти 

збудували очисні споруди в селищі Шацьк, 
зокрема, поблизу озер Світязь, Чорне та 
Люцимер, – повідомив Сергій Карпук. – Та-
кож ми взяли участь у конкурсі проектів в 
рамках Програми транскордонного співро-
бітництва Польща-Білорусь-Україна. Нині 
вже можна сказати, що наш проект затвер-
джено, на найближчі роки заплановано за-
лучення близько €6,4 млн. За ці кошти пла-
нуємо каналізувати села Пульмо, Світязь, 
Мельники, Гаївки та частину Шацька. 

Ще одне джерело державного фінансу-
вання – статус курорту державного значен-
ня. За словами голови районної ради, над 
розв’язанням цього питання працюють уже 
не перший рік.

– У 2017 році за кошти обласної, Шаць-
кої районної та селищної рад ми провели 
перші дослідження, уклавши договір з Ін-
ститутом культурології Одеси. Досліджен-
ня підтвердили, що на території Шацького 
району є всі передумови для того, щоб нада-
вати послуги у сфері лікування, а отже, край 
може бути курортом державного значення. 
Однак отриманню статусу передуватиме 
період ретельних досліджень та перевірок. 

Коли нам вдасться довести, що територія 
має лікувальні властивості, буде ухвалено 
концепцію, яка передбачатиме пряме дер-
жавне фінансування її розвитку. Цілком 
зрозуміло, що це відкриє перед Шацьким 
районом неабиякі перспективи, – зазначив 
Сергій Карпук. 

Окрім перспектив, розповів укропівець 
і про здобутки. Зокрема, цього літа збір за 
відвідування Шацького національного пар-
ку перевищив 293 тис. грн.

– Встановлення таких пунктів сплати 
традиційні для багатьох країн. Нам вдало-
ся повністю ліквідувати людський фактор, 
адже сплата відбувається через термінал. На 
кошти, отримані з цього збору, ми вже укла-
ли договір з комунальним підприємством, а 
також уклали договір на встановлення біо-
туалетів, покращення інфраструктури пар-
ку. Ці кошти контролює Шацька районна 
рада й безпосередньо громада, тому хвилю-
вання щодо того, куди підуть гроші, абсо-
лютно марні, – підсумував Сергій Карпук.    

Катерина ОСТАПЕНКО,
Луцьк

Жителі Павлівської ОТГ вдруге 
відзначили День громади. 
Привітати їх та вручити 
подарунки від Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» завітав 
депутат Іваничівської районної 
ради, голова фракції «УКРОП» 
Сергій Недбайло.

Урочистості розпочалися кон-
цертом духового оркестру. Учасни-
ки та гості святкових подій зізнали-
ся, що таких заходів раніше в селі не 
проводили. Мабуть, тому громада із 
особливою відповідальністю та на-
полегливістю готувалася до свята. 
Бо ж, як кажуть самі жителі, святку-
вати направду є що: за два роки гро-
мада зуміла розв’язати безліч влас-
них проблем. Зокрема, між селами 
Клопочин та Топилище, що входять 
до Павлівської ОТГ, провели капі-
тальний ремонт дороги, у школах 
громади встановили твердопаливні 
котли, провели капітальні ремонти в 
дошкільних освітніх закладах.  

Неабиякі успіхи громади відзна-
чив і депутат Іваничівської районної 
ради від УКРОПу Сергій Недбайло.

– Із утворенням Павлівської ОТГ 
громада наче помолодшала, акти-
візувалася. Надзвичайно приємно 
працювати з молодими, рішучими, 
готовими рухатися вперед людьми. 
Так, у планах – проведення подаль-
ших ремонтів доріг, а також зве-
дення адмінбудівлі. Ми, депутати-
укропівці та Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом», тісно співпрацюємо 
з павлівською громадою, з місце-
вими депутатами, бо тільки разом 
можна розв’язати будь-які пробле-
ми, – зазначив Сергій Недбайло.

Продовжили свято виступи 
аматорських колективів і окремих 

Команда Луцької міської 
ради взяла курс на 
забезпечення житлом осіб 
пільгових категорій, що 
перебувають на квартирній 
черзі. Про це розповів 
перший заступник Луцького 
міського голови, укропівець 
Григорій Недопад.

– Забезпечення житлом 
осіб пільгових категорій, що 
перебувають на квартирній 
черзі, – одне з пріоритетних 
завдань, на яке сьогодні звер-
таємо особливу увагу, – зазна-
чив Григорій Недопад. – Нашій 
команді в міській раді вдалося 
зрушити з місця пільгову чергу 
на житло й віднайти помешкан-
ня в порядку пільгової черги 
для воїнів-афганців, учасни-
ків АТО, дітей-сиріт і тих, хто 
опинився у скрутних життєвих 
обставинах або під загрозою 
виселення. Вручати ордери на 
житло, здійснюючи багаторічну 
мрію людини, – це, мабуть, одне 
із найприємніших завдань. 

Днями на засіданні житло-
вої комісії розглянули черго-
ві звернення громадян, яких 
взято на квартирний облік. У 
програму забезпечення житлом 
включили окремих претенден-
тів, які мають право на пільгове 
отримання державного житла. 
Також учасники комісії прого-
лосували за передання ще одні-
єї квартири у власність сім’ї, яка 
перебуває у списку осіб на поза-
чергове отримання житла. 

– До мене звертаються люди, 
які перебувають у квартирній 
черзі по десять, двадцять, а то й 
тридцять років, – каже Григорій 

Недопад. – Насправді допомог-
ти хочеться всім, але робимо усе 
можливе, аби знаходити квар-
тири для пільговиків і рухати 
це питання. Результат є, маємо 
і перспективи, а це означає, що 
попереду – нові вручення орде-
рів на житло й нові щасливі об-
личчя людей, для яких мрія про 
власну оселю таки здійсниться.

Нагадаємо, нещодавно ще 
дві луцькі родини отримали 
ключі від власних помешкань. 
Одну з квартир, відповідно до 
рішення виконавчого комітету 
Луцької міської ради, переда-
ли для родини, яка мешкала 
в приміщенні, непридатному 
для проживання, й терміново 
потребувала житла у зв’язку з 
необхідністю виселення. Тепер 
родина лучанки Ніни Шимчук 
має власну новеньку квартиру в 

будинку на вулиці Ковельській, 
про яку мріяла дуже давно. Та-
кож документи на власне житло 
отримала жителька Луцька Анна 
Германська – дитина-сирота, 
яка перебувала в пільговій черзі 
й свого часу мешкала у гурто-
житку разом з іншими чотир-
ма сиротами. Усі четверо за 
сприяння Луцької міської ради 
тепер мають власні помешкан-
ня. Будинок, за вибором Анни, 
їй придбали в селі Володимир-
Волинського району, де жінка 
працює дояркою. 

– Варто було бачити емоції 
людей, які втілили багаторічну 
мрію й тепер мають власне жит-
ло, де почуватимуться повно-
правними господарями, – за-
значив Григорій Недопад. 

Ольга ФЕДОРЕНКО,
Луцьк

ПАВЛІВСЬКА ОТГ 
ГУЧНО ВІДЗНАЧИЛА 
ДРУГУ РІЧНИЦЮ

виконавців закладів культури та 
освіти Павлівської громади, твор-
чих колективів із сусідніх районів. 
Долучилися до організації свята й 
депутати Іваничівської районної 
ради від УКРОПу Павло Семенюк, 
Віктор Дорошук та депутат Павлів-
ської ОТГ Володимир Шлапак. Роз-
важали гостей гурт Galicia folk band 
і діджей Andrew Kotovsky.

Родзинкою свята стало відкрит-
тя інсталяції «Я люблю Павлівку», 
яку облаштували за сприяння Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом». Те-
пер, тішаться місцеві жителі, зізна-
тися у любові можна й Павлівці. 

Упродовж дня для гостей свя-
та функціонували дитяче та арт-
містечко, проводили спортивні 
змагання із міні-футболу, тенісу, 
перетягування каната тощо. Пере-
можців було нагороджено призами 
від Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом». 

Катерина ОСТАПЕНКО,
Іваничівський район

Здійснилася багаторічна 
мрія про квартиру

Неабиякі успіхи громади 
відзначив депутат Іваничівської 
райради від УКРОПу Сергій 
Недбайло

Сергій Карпук
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НАЙКРАЩЕ  ДІТЯМ ВІДЗНАКИ ДЛЯ АКТИВНИХ

ПОДАРУНКИ ВІД ФОНДУ 
«ТІЛЬКИ РАЗОМ» – АКТИВІСТАМ 
СІЛ ЛЮБОМЛЬЩИНИ

АКТУАЛЬНО ПРОБЛЕМИ БОЛЯТЬ 
ЛЮДЯМ РОКАМИ

У селі Шменьки Ратнівського 
району сталася радісна для 
дітей та їхніх батьків подія – 
відкрили ігровий майданчик. 
Реалізувати задум місцевим 
активістам вдалося завдяки 
співфінансуванню Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом».

Шменьки належать до Здо-
мишельської сільської ради. Хоча 
в селі проживає майже 600 осіб, 
власного навчального закладу тут 
немає, діти ходять у школу та ди-
тячий садок Здомишля. 

– Діти у Шменьках не мають 
де проводити активне дозвілля, бо 
зазвичай дитячі майданчики роз-
ташовані поблизу шкіл, – розпо-

відає здомишельський сільський 
голова Андрій Головій. – От і ви-
никла ідея обладнати в селі спе-
ціальну відпочинкову зону для 
малечі. Але сільська рада сама не 
змогла потягнути такий проект. 
Тому й звернулися по сприяння 
до районних представників Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Сформували ініціативну групу з 
місцевих жителів, обговорили за-
дум із громадою села, підготували 
проект, зібрали частину коштів. 
Фонд теж ретельно виконав свої 
зобов’язання. І тепер у Шмень-
ках – чудова відпочинкова зона.

Проект розпочали реалізову-
вати у кінці 2017 року. Поступово 
обладнали ділянку для майданчи-

Що турбує громади 
сіл Тумин та Губин 

Локачинського району, 
дізнавався депутат Волинської 
обласної ради від УКРОПу 
Вячеслав Рубльов під час 
зустрічей із місцевими 
жителями. Виявилося, бід 
та проблем вистачає. Але 
найбільше турбують людей 
розбита дорога, відсутність 
транспортного сполучення, 
проблеми з водопостачанням 
та технічним забезпеченням 
навчального процесу в 
дитячих освітніх закладах. 

ТУМИН: РОЗБИТА 
ДОРОГА ТА ВІДСУТНЄ 
ТРАНСПОРТНЕ 
СПОЛУЧЕННЯ

До села Тумин Локачинського 
району через розбиту вщент доро-
гу не ходить жоден автобус. Єди-
ний спосіб виїхати із села – возом 
або сусідською автівкою. 

За словами людей, раніше в 
їхнє село приїжджав автобус двічі 
на тиждень. Незважаючи на те, що 
туминці нечасто ним їздили, збит-
ки від цього маршруту перевізник 
перекривав прибутками з іншого 
напрямку. 

– А два роки тому в цього пе-
ревізника забрали прибутковий 
маршрут. І тепер до нашого села 
більше нічого не їздить, – конста-
тують люди. 

Попри такі проблеми з до-
їздом, в Тумині проживає більш 
як 300 людей. Тут функціонують 
бібліотека, поштове відділення, 
ФАП, група короткотермінового 
перебування в дитсадку. Школу, 
щоправда, закрили, а єдиний клуб, 
зліплений з колишніх так званих 
дідівських клунь, дихає на ладан. 

– Його треба не ремонтувати, а 
валити, – махають руками місцеві 
жителі.

У Губині люди прийшли розповісти 
про найболючіші проблеми

У місцевому садочку – ще біль-
ша біда. Тут застаріла система опа-
лення, тож половина приміщен-
ня – без тепла. 

– У дитсадку високі стелі – 
3,15 м, панелі голі, ніде нічого не 
утеплено. Нам не треба сучасний 
ремонт, але хоча б утеплити стелю 
в груповій кімнаті. У кабінетах і 
приміщеннях, які не опалюються, 
взимку температура п’ять граду-
сів, – розповідає завідувачка дитя-
чого садочка Жанна Панасюк. 

Учителі місцевої школи про-
сять для дітей комп’ютерний клас. 
Показують: техніка давно застарі-
ла, працювати дітям вже реально 
ні на чому. 

– Комп’ютери з 2001 року, ми 
їх самі ремонтуємо, проте це ні-
чого не дає. Зараз у нашій школі 
навчається майже 60 дітей, але 
наступного року їх буде 80, тобто 
перспектива є, – кажуть педагоги.

Вячеслав Рубльов пояснює: 
аби в школі були нові комп’ютери, 
люди мають зібрати підписи, знай-
ти частину від суми, потрібної для 
закупівлі техніки, та звернутися 
з проектом у Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом».

– Коли громада вкладає в 
проект частину своїх коштів, то 
більше цінують те чи те надбан-
ня, – підсумовує Вячеслав Руб-
льов. – Тому зараз усе залежить 
від вас. Так само від вас залежить 
те, як швидко ви зорганізуєтеся й 
об’єднаєтеся в громаду, адже тіль-
ки тоді зможете обрати керівника, 
який буде працювати для вас та 
залучатиме кошти в ОТГ. Тому ви, 
активні жителі села, маєте брати в 
руки цей процес та нарешті шука-
ти шляхи розвитку для свого насе-
леного пункту.

До слова, в селі Губин Фонд Іго-
ря Палиці «Тільки разом» у 2017 
році успішно реалізував проект 
із придбання музичної апаратури 
для місцевого будинку культури. 

Анна ВОЛОЩУК,
Локачинський район

Люди кажуть: до них жодного 
разу не приїздили депутати облас-
ної ради чи Верховної. Постійно ба-
чать лиш обранця до райради Євге-
на Шозду. Чоловік розповідає: після 
того, як у селі закрили школу, всім 
миром відстоювали доцільність ро-
боти дитячого садочка, а тепер пе-
реймаються тим, що закриють ще 
й поштове відділення. Селяни про-
сять, щоб депутат допоміг із ремон-
том місцевого ФАПу та ліками для 
закладу. Кажуть: треба замінити 
вік на на енергоощадні та двері, крім 
того, у закладі часто-густо бракує 
елементарного медичного забез-
печення. Вячеслав Рубльов каже: із 
медикаментами проблем не буде. 

– До Дня медика ми вручали 
працівникам первинної ланки ме-
дицини у чотирьох районах сумки 
фельдшера з усім, що потрібно, 
а також ліки та прилади першої 
необхідності, які знадоблять-
ся сільським медикам у роботі. 
Обов’язково привезу для вашого 
ФАПу ліки, бо розумію, як важко 

за відсутності медикаментозного 
забезпечення надавати допомогу 
односельчанам, – каже Вячеслав 
Рубльов. – Щодо ремонту ФАПу, 
то вам потрібно створити ініціа-
тивну групу, яка визначилася б з 
об’ємом робіт та частиною співфі-
нансування.

Депутат каже: звернеться із за-
питом до управління інфраструк-
тури та туризму, аби чиновники 
пояснили, чому таке велике село 
не має транспортного сполучення 
з районним та обласним центра-
ми. А з місцевим підприємцем, 
який орендує в людей поля, пора-
диться щодо того, аби підсипати 
дорогу та розрівняти її.

ГУБИН: ЛЮДИ ПРОСЯТЬ 
КОМП’ЮТЕРИ ДЛЯ ШКОЛИ 
ТА РЕМОНТ ДИТЯЧОГО 
САДКА

У селі Губин вчителі та батьки 
зібралися в приміщенні старенької 
школи. У чи не найбільшому класі 
навчального закладу всім охо-

чим забракло місця – люди при-
йшли розповісти про проблеми, 
які болять їм роками. За словами 
губинців, їхній сільський голова 
зовсім не дбає про свою сільську 
раду. Нарікають, що з сільського 
бюджету кошти не виділяють на 
жодні потреби громади. 

– Маємо величезну пробле-
му з водопостачанням. У нашому 
селі до кожного будинку підведена 
вода, проте за останні 20 років ме-
режі вже застаріли, вода витікає. 
Звісно, молоді сім’ї можуть знайти 
гроші на те, щоб облаштувати в 
господарстві свердловину, проте 
у селі живе багато пенсіонерів, і 
сума в 20 тис. грн за свердловину 
для них непідйомна, – нарікає міс-
цева жителька Руслана Ковальчук.

Щоправда, за словами селян, 
жодної документації на проведен-
ня таких робіт немає. Розуміють, 
що спочатку їм потрібно вигото-
вити проектно-кошторисну до-
кументацію для втілення задуму, 
але чи виділить сільрада на це 
гроші – не знають. Переконані: 
аби розв’язати проблему, по-
трібно з навколишніми селами 
об’єднуватися в одну громаду.

– Це велика проблема, яка по-
требує відповідного фінансово-
го підґрунтя. Звісно, такі роботи 
сільська рада, ба навіть районна 
влада самі не проведуть, тому буде 
потрібне співфінансування з об-
ласного бюджету. Волинській об-
ласній раді набагато краще і легше 
працювати саме з ОТГ, бо кошти 
йдуть з області напряму в бюджет 
громади, а не через районну дер-
жавну адміністрацію чи через під-
порядковані управління, – каже 
Вячеслав Рубльов.

ка, далі встановили каруселі, гой-
далки, гірки тощо. Поряд з май-
данчиком поставили лавочки. 
Допоміг у втіленні проекту депу-
тат Ратнівської районної ради від 
УКРОПу Федір Дерев’янко. Так, 
завдяки спільним зусиллям сіль-
ської ради, громади, депутатів і 
Фонду діти села Шменьки отрима-
ли місце, де можна весело та зміс-
товно провести час. 

Урочисте відкриття дитячого 
майданчика приурочили до Дня 
села. Зібралися майже всі жителі та 
їхні гості. Виступи вокальних колек-
тивів, вітальні слова, лотереї більше 
вабили дорослих, а от малечу розва-
жали аніматори, яких з нагоди свя-
та запросили представники Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». 

– Кожен проект, реалізова-
ний для дітей, – це особливий 
успіх. Діти – наше майбутнє, ми 
прагнемо зробити все, щоб вони 
повноцінно розвивалися і зроста-
ли, – зазначила під час відкриття 
ратнівський представник Фонду 
«Тільки разом» Юлія Корнелюк. – 
Сподіваюся, спільні справи на бла-
го малечі будуть лише множитися. 
Тільки разом ми можемо успішно і 
впевнено реалізовувати цікаві ідеї 
для розвитку громади!

Світлана ЧУНЬ,
Ратнівський район

Жителі сіл і гості свята тіши-
лися концертними виступами 
місцевих аматорських колекти-
вів та нагодою зібратися в колі 
громади. 

Під час урочистостей у Ски-
бах найбільш активних селян від-
значили нагородами та подарун-
ками. Зокрема, від Фонду «Тільки 
разом» умілі сільські пасічники 
отримали чайники, наймолодша 
пара села тепер може користу-
ватися новеньким сервізом, най-
вправнішому мисливцю вручили 
мангал, а наймолодшому жителю 
села – іграшкову машину. 

У Лисняках Микола Оніщук 
відзначив подарунками Фонду 
«Тільки разом» учасників бойо-
вих дій, які відстоювали неза-
лежність і кордони нашої держа-

ви на сході. 
– Кожне свято у селі – це на-

года об’єднатися всією громадою, 
аби спільно підсумувати досяг-
нення, відзначити найкращих, 
обговорити плани, – зазначив 
він під час урочистостей. – Пере-
конаний, що тільки разом можна 
досягати успіхів і впевнено йти до 
розвитку громади. Фонд підтри-
мує гарні починання та цікаві ідеї 
найбільш активних, щоб показа-
ти: маленькими кроками можна 
рухатись уперед і робити власне 
життя різноманітним та змістов-
ним. Це для багатьох – стимул до 
вдосконалення й самореалізації. 
Усі зміни варто починати з себе. 
А ми в цьому допоможемо!

Світлана ЧУНЬ,
Любомльський район

НОВИЙ ІГРОВИЙ МАЙДАНЧИК – 
ДЛЯ ДІТЛАХІВ РАТНІВЩИНИ

Тепер у Шменьках – чудова 
відпочинкова зона для дітей

У невеликих селах 
Любомльщини Скиби 
та Лисняки відзначили 
Дні села. До жителів 
громади з подарунками 
від Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» 
та привітаннями 
завітав заступник 
любомльського міського 
голови, керівник 
районного осередку 
УКРОПу Микола Оніщук.

Микола Оніщук: «Тільки разом 
можна досягати успіхів і впевнено 
йти до розвитку громади»
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УКРОПУКРОП

Facebook: Ірина Констанкевич – 
офіційна сторінка; 

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

У КАМІНЬ-КАШИРСЬКОМУ РАЙОНІ – 
ВИЇЗНІ ПРИЙОМИ ЛІКАРІВ

АКТУАЛЬНО 

КОШТІВ НА 
ЗАКУПІВЛЮ 
ІНСУЛІНУ БРАКУЄ 

РЕАЛІЇ 

НА ЧАСІ ТЕХПРАЦІВНИКИ ШКІЛ МОЖУТЬ 
ЛИШИТИСЯ БЕЗ ЗАРПЛАТ 

Волинська обласна регіональна 
парторганізація політичної партії 

«Українське об’єднання патріотів – 
УКРОП»: 

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

vol.party@ukrop.com.ua

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

Фонд Ігоря Палиці

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

нська обласна регіональна 
УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

Центральний офіс Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом»: 

На Волині у 26 тисяч осіб зафіксовано 
цукровий діабет. З них 4,5 тисячі людей 
є залежними від інсуліну. Із них – 196 
дітей. У 2017 році медики діагностували 
цукровий діабет в 40 волинських 
дітлахів. Заслужений лікар України, 
завідувачка відділення ендокринології 
Волинської обласної клінічної лікарні 
Лариса Джанкарашвілі розповіла, що 
щороку в області фіксують приблизно 
дві тисячі нових хворих. Більшає діток, 
які потребують щоденного догляду та 
інсулінотерапії.

 Навіть у здорових батьків може народитися 
дитинка із цією недугою. Разом з тим, є фактори, 
що можуть сприяти розвитку діабету.

Сьогодні люди, які мають цю важку хворобу, 
б’ють на сполох, адже коштів, які виділив уряд 
на інсулін, вистачило лише до початку серпня 
цього року. По допомогу «Волинська спілка діа-
бетиків» звернулася до народного депутата від 
УКРОПу Ірини Констанкевич.

«14 млн грн, згідно з Постановою уряду, 
мають виділити місцеві бюджети області: міст, 
районів, але ці кошти не були передбачені в міс-
цевих бюджетах, а тому віднайти їх буде надто 
важко», – йдеться у зверненні до нардепа.

Ірина Констанкевич надіслала звернення до 
відповідних органів, адже часу на роздуми не-
має, а відсутність ліків може коштувати комусь 
життя.

Депутати Луцької міської ради також під-
готували звернення до Президента, Верховної 
Ради та Кабінету Міністрів щодо виділення кош-
тів на забезпечення централізованих заходів із 
лікування хворих на цукровий діабет у місті.

У зверненні депутати висловили занепоко-
єння ситуацією із забезпеченням діабетиків без-
платним інсуліном.

Як ідеться в документі, міському бюджету на 
2018 рік із державного виділили 3839,8 тис. грн 
за потреби в 6133,7 тис. грн. Ці кошти передба-
чені для 1171 жителя Луцька.

Станом на 1 липня цього року видатків не 
вистачало на 4,5 місяця. Місячний обсяг коштів 
на відшкодування аптечним закладам за відпу-
щені ліки становить 500 тис. грн.

Петро РОЙКО,
Луцьк

Знову забракло грошей 
техпрацівникам. Чого чекати 
людям? Вони б’ють на сполох, 
бо бояться скорочення 
через брак коштів у бюджеті. 
Проблема заборгованості 
з виплати заробітної плати 
через відсутність коштів 
виникає вже другий рік 
поспіль. Виконавча влада 
примушує техпрацівників 
йти у відпустку за власний 
рахунок з метою економії 
коштів.

На неодноразові звернен-
ня народного депутата від 
УКРОПу Ірини Констанкевич 
надходили банальні відпис-
ки. Та завдяки її принциповій 
позиції під час розподілу ко-
штів стабілізаційної дотації на 
Камінь-Каширський район ске-
рували 9 млн грн.

– Торік нам вдалося відсто-
яти ваші зарплати, однак цьо-
го року ситуація повторилася, 
передусім про вас має подбати 
місцева влада, та будьте певні, 
що ваш народний депутат зав-
жди вас підтримає, – пообі-

Медицина на 
селі занепадає. 

Амбулаторії, які ніколи 
не бачили ремонту, 
розвалюються, робочого 
медобладнання в сільських 
лікарнях майже не 
залишилося, а самі медики 
працюють за мізерну 
зарплату. 

– Щоб якось допомогти 
жителям найвіддаленіших сіл, 
ми започаткували програму 
«Здоров’я – кожному мешкан-
цю села», що передбачає робо-
ту виїзних груп лікарів на міс-
цях. Протягом року програма 
успішно діє в Ківерцівському 
районі. Ця робота дуже по-
трібна, бо на прийоми прихо-
дять переважно люди старшого 
віку, які не мають можливості 
та фінансів поїхати до райцен-
тру чи обласного центру на такі 
огляди, – розповідає народний 
депутат від УКРОПу Ірина Кон-
станкевич.

Нардеп запевнила, що про-
граму «Здоров’я – кожному 
мешканцю села» буде впрова-
джено і в інших районах. Парла-
ментар звернулася до районних 
адміністрацій з проханням до-
помогти з організацією виїзних 

Каширської центральної ра-
йонної лікарні: невропатолог, 
гінеколог, педіатр і офтальмо-
лог, а також педіатр Камінь-
Каширського центру первинної 
медико-санітарної допомоги, 
сімейний лікар дільниці. Лікарі 
прийняли понад 150 жителів 
села.

– Нині важко сказати, як 
допоможе медична реформа 
жителям віддалених сіл, які 
не мають ані інтернету, ані 
комп’ютерів. Ми ж вирішили 
допомогти людям, започатку-
вавши практику виїзних при-
йомів лікарів. Селяни, особ-
ливо поважного віку або ті, 
хто має маленьких дітей, не 
можуть поїхати в район на діаг-
ностику. Тому привезти лікаря 
до них – поки що найкращий 
вихід із ситуації, – зауважила 
Ірина Констанкевич.

Під час реалізації програ-
ми «Здоров’я – кожному меш-
канцю села» у Ківерцівському 
районі лікарі оглянули близько 
двох тисяч його жителів. Уже 
незабаром ця програма розпоч-
неться і в Маневицькому, і в 
Любешівському районах.

Петро РОЙКО,
Камінь-Каширський 

район

прийомів лікарів та дістала від-
повідну підтримку, тож у най-
ближчому майбутньому проект  
реалізовуватимуть і в інших 
районах 23-го округу – Камінь-
Каширському, Любешівському 
та Маневицькому.

Ірина Констанкевич пере-
конана, що не потрібно чекати 
від уряду, коли ж нарешті буде 
освоєно 4 млрд грн на сільську 
медицину, які було надано в бю-
джеті ще у липні 2017 року. Не 
варто чекати, коли проведуть 
інтернет в кожне поліське село і 
почнуть лікувати дистанційно, 

бо під загрозу ставлять життя 
людей, а селяни вмиратимуть 
лише тому, що не матимуть 
доступу до гарантованої Кон-
ституцією доступної, якісної та 
безоплатної медицини.

У липні виїзний при-
йом лікарів уперше в Камінь-
Каширському районі відбувся 
у Стобихівці. Тут проживає 
1200 осіб, у 2017 році народи-
лося 34 дитини, цьогоріч уже 
18. Від Стобихівки до районної 
лікарні – 42 кілометри. 

Прийом у цьому селі вели 
чотири спеціалісти Камінь-

цяла Ірина Констанкевич під 
час зустрічі з техпрацівниками 
Камінь-Каширського району.

Однак вже цього року ситу-
ація із заборгованістю повто-
рилася, бракує 12 млн грн на 
заробітну плату техпрацівни-
кам, що спричиняє масові зане-
покоєння в суспільстві та може 
призвести до втрати місць ро-
боти і засобів до існування для 
великої кількості людей.

З відповідним питан-
ням Ірина Констанкевич вже 
зверталася до голови Камінь-
Каширської райдержадміні-
страції Валерія Дунайчука, од-
нак питання так і не розв’язали. 
Разом з тим, у Державному бю-
джеті України на 2018 рік для 
покриття можливих бюджет-
них диспропорцій в місцевих 
бюджетах передбачена мож-
лива стабілізаційна дотація на 
200 млн грн.

З цього приводу народний 

депутат Ірина Констанкевич 
скерувала запит до Прем’єр-
міністра України Володимира 
Гройсмана.

«Прошу Вас спрямувати 
кошти, передбачені для по-
криття можливих бюджетних 
диспропорцій у місцевих бю-
джетах на виплату заборго-

ваності із заробітної плати 
технічним працівникам за-
гальноосвітніх шкіл Камінь-
Каширського району у відпо-
відному обсязі», – йдеться у 
депутатському запиті.

Петро РОЙКО,
Камінь-Каширський 

район

Хворих на цукровий 
діабет в Україні більшає

Коштів на зарплати техпрацівникам знову немає

Охочих отримати консультацію лікарів чимало

Найбільше пацієнтів – поважного віку

З ініціативи Ірини Констанкевич на Камінь-Каширщині 
стартувала програма «Здоров’я – кожному мешканцю села»
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СУБОТА 18 серпня

П’ЯТНИЦЯ 17 серпня
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 
21.00, 03.00 Новини

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

09.30, 10.50, 14.20, 15.10, 
04.00, 05.25 Погода

09.40 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.35 Телепродаж
11.00 Д/ц «Неповторна 

природа»
12.00 Енеїда
12.30, 16.20 Д/ц «Смачні 

історії»
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.40 Лайфхак 

українською
13.55 Схеми
15.20 Д/ц «Смаки Культур»
16.50, 04.30 Фольк-music
18.00, 00.15 Інформаційна 

година
18.50 VoxCheck
19.00 Букоголіки
19.25 Д/с «1000 днів для 

планети»
20.10 Д/с «Жива природа»
20.30 Перша шпальта
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.40 Антитіла «Сонце»
23.25 Ф/к «Рекіти»
23.45 Як дивитися кіно
01.10 Д/ц «Пліч-о-пліч»
01.35 Роздягалка
02.00 Д/ц «Орегонський 

путівник»

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
03.55 Абзац
05.34, 06.54 Kids Time
05.35 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
06.55 Х/ф «Дружина 

напрокат»
09.10, 19.00 Хто зверху? 

12+
17.00 Х/ф «Солдат»
20.50 Х/ф «Глобальне 

вторгнення: Битва за 
Лос-Анджелес»

23.10 Варьяти
01.10 Т/с «Клініка»
02.55 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.55 Х/ф «П”ять років та 

один день»

08.50 Х/ф «Кардіограма 

кохання»

10.45 Х/ф «Коли його 

зовсім не чекаєш»

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.05 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.05 Х/ф «Не можу 

сказати «прощавай»

22.45 Х/ф «Кохання на 

два полюси»

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

Решка. Ювілейний 
сезон»

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

14.00 «Орел і Решка. На 
краю світу»

22.00 «Бєдняков+1»
23.00 «Вірю не Вірю»
23.50 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
00.50 «Вечірній квартал»
02.25 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.10 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 05.20 Зірковий шлях
10.30 Спецпроект 

«Кузьма. Недосказане»
11.30, 03.45 Реальна 

містика
12.30 Х/ф «Будинок для 

двох»
14.30, 15.30 Т/с «Братні 

узи»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00, 00.00 Т/с «Білі 

троянди надії»
23.20 Слідами
02.10 Т/с «CSI: Маямі»

УКРАЇНА
07.35, 14.00 Правда життя
08.35 Дика природа Африки
09.30, 16.50 Азія класу люкс
10.30 Наші
11.30 Теорія змови
12.15 Містична Україна
13.10 Скептик
15.00 Наземні битви
15.55, 21.50 Полювання на 

рибу-монстра
17.50, 22.45 Цікаво.com
18.40 Гучна справа
19.40 Фантастичні історії
20.40, 00.30 Речовий доказ
23.40 Великі танкові битви
01.30 Органи на експорт
02.20 Жертви краси
03.00 Шосте відчуття. Дар 

чи прокляття?

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»

12.15, 13.45 «Міняю 

жінку»

15.10 «Сімейні 

мелодрами»

16.10 Т/с «Моє чуже 

життя»

20.15, 23.05 «Ліга сміху»

01.15 «Скрябін. Концерт 

пам’яті»

06.10, 23.15 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.15, 12.25 Т/с «Гречанка»
12.50 Х/ф «Таємниця 

«Чорних дроздів»
14.50, 15.45, 16.45, 01.05 

«Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»
20.00, 05.35 «Подробиці»
20.30 «Концерт Олега 

Винника «Моя душа...»
02.45 «Школа лікара 

Комаровського. 
Невідкладна допомога»

03.10 «Очікуючи вантаж 
на рейді Фучжоу біля 
Пагоди»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 03.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Інсайдер
11.15, 13.15 Х/ф «Немає 

виходу»
14.05, 16.20 Х/ф «Взвод»
17.05, 21.30 Скетч-шоу 

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

вовків»
03.50 Стоп-5
04.55 Скарб нації

ICTV

09.30 Х/ф «Найкращий 
друг шпигуна»

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, 03.50 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 3. Ера динозаврів»
22.45 М/ф «Льодовиковий 

період: Великі яєчні 
пригоди»

23.15 Х/ф «Твої, мої і 
наші»

01.00 Т/с «Якось у казці»
02.30 БарДак

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 Т/с «Яструб і голубка»
13.40 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.50 Світло
15.45 Wise Cow
16.08 Д/с «Неповторна 

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
17.10 «Схеми»
17.36 «Розсекречена 

історія»
18.31 Д/с «Смаки культур»
19.20 «Звіти.Наживо»: 

Реформа освіти. 
Звітуватиме начальник 
управління освіти, науки 
та молоді ОДА Л.Плахотна. 
(«Прямий» ефір)

20.12 Д/с «Таємниці 
підводного світу»

20.40 Новини

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
05.00 Відділ кадрів
05.30 Завтра сьогодні

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

світ»
12.55 Відеобімба

2+2 14.30 Х/ф «Дніпровський 
рубіж»

19.25 Т/с «Перевізник»
23.20 «Змішані 

єдиноборства. UFC № 
213 »

01.40 «Цілком таємно»
03.45 Т/с «Зустрічна 

смуга»

НТН

05.45 Х/ф «Паризька 
драма»

07.00 Х/ф «Дикий пляж»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Альошчине 

кохання»
10.40 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

03.05 «Свідок»
12.50, 19.30 Т/с 

«Коломбо»
14.50 «Речовий доказ»
16.05, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»
21.10, 01.20 Т/с 

«Перетинаючи межу»
23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»
03.35 «Випадковий 

свідок»
03.40 Х/ф «Два капітани»

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

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

23.30, 01.10 Новини
09.30, 17.35, 23.20, 02.00, 

03.20 Погода
09.40 М/с «Гон»
10.05 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»
12.00 Х/ф «Клара і 

Франциск»
13.45, 00.45 Д/ц «Гордість 

світу»
14.10 Телепродаж
14.30 Д/ц «Фестивалі 

планети»
15.25 Д/ц «Зустріч Лувру 

та Забороненого міста»
16.20, 01.30 Д/ц 

«Незвичайні культури»
17.45 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»
19.55 Д/с «Дивовижні 

міста світу»
21.25 Д/ц «Неповторна 

природа»
22.25 Д/ц «Спільноти 

тварин»
23.20, 02.00 Світ навколо
23.50 Д/ц «Незвідані 

шляхи»
02.10 Д/ц «Смаки 

Культур»
03.30 Світло
04.20 Війна і мир
05.05 Розсекречена історія

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі

05.54, 07.24 Kids Time

05.55 М/с «Лунтик і його 

друзі»

07.25 Дешево та сердито

08.45 Хто зверху? 12+

18.45 Х/ф «Руйнівник»

21.00 Х/ф «Суддя 

Дредд»

22.55 Х/ф «Кінець світу»

01.15 Х/ф «Афтершок»

НОВИЙ КАНАЛ
05.45 ВусоЛапоХвіст
08.00 Караоке на Майдані
09.00 Все буде смачно!
09.55 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
13.45 Х/ф «Суєта суєт»
15.25 Х/ф «Найчарівніша 

та найпривабливіша»
17.10 Х/ф «Не можу 

сказати «прощавай»
19.00 Х/ф «Кафе на 

Садовій»
22.50 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

СТБ
07.40 «TiBi Абетка»

07.50 «Чи знаєте ви, що...»

08.10 «Орел і Решка. 

Шопінг»

11.10 «Ух ти show»

12.10 Х/ф «Вчитель 

року»

14.20 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»

00.10 Х/ф «Простачка»

02.00 «Бєдняков+1»

02.45 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

07.15, 05.30 Зірковий шлях

09.25, 15.20 Т/с «Чуже 

щастя»

17.40, 19.40 Т/с «Сестра у 

спадок»

22.10 Х/ф «Будинок для 

двох»

00.00, 02.20 Т/с «Ключі від 

минулого»

01.50 Телемагазин

03.50 Реальна містика

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ

07.30 Скарб.UA

08.30, 18.20 У пошуках 

істини

10.20 Гучна справа

11.20 Великі танкові битви

13.10, 21.00 ТОП 10: 

Таємниці та загадки

16.10 Дикі острови

17.10 Дика природа 

Африки

00.30 Містична Україна

02.10 Скептик

МЕГА

06.00, 19.30 «ТСН»

06.40 «Гроші »

08.00 «Сніданок. 

Вихідний»

10.05 «Життя без обману »

11.25, 23.15 «Світське 

життя. Дайджест 2018»

12.20 Х/ф «Катерина»

16.30, 21.15 «Вечірній 

квартал »

18.30, 04.50 «Розсміши 

коміка»

20.15 «Українські сенсації»

00.20 «Ліга сміху»

05.35 Мультфільм

1+1

06.35 «Чекай на мене. 
Україна»

08.10 Д/п «Два 
Миронова»

09.00 Х/ф «Троє в човні, 
якщо не рахувати 
собаки»

11.30 Х/ф «Три плюс 
два»

13.15 Х/ф «Повторне 
весілля»

15.10 «Концерт Олега 
Винника «Моя душа...»

17.50, 20.30 Т/с 
«Маестро»

20.00, 03.05, 05.30 
«Подробиці»

22.40 Д/п «Віктор Цой. 
Група крові»

23.40 Т/с «Я – охоронець»
03.35 Д/п «Костянтин 

Меладзе. Не тривож 
мені душу...»

ІНТЕР

05.05, 04.40 Еврика!
05.15, 04.50, 12.45 Факти
05.35 Більше ніж правда
07.30 Я зняв!
09.25 Дизель-шоу 12+
10.45 Вижити разом з 

Голтісом
11.45 Особливості 

національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
16.35 Х/ф «Супер 8»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.10 Х/ф «Маска Зорро»
22.55 Х/ф «Легенда 

Зорро»
01.35 Х/ф «Підривники»
03.30 Провокатор
04.30 Скарб нації

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
11.30 М/ф «Йосип: 

Володар снів»
12.45 Х/ф «Соляна 

принцеса»
14.00 Чотири весілля
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 «Звіти.Наживо»
14.32 «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
19.30 Тема дня
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, 05.30 

Євромакс
11.00 М/с «Друзі янголів»
12.00 Завтра сьогодні
12.30 Т/c «Справа Дойла»
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»
17.00 Все про спорт
17.45 ГУРМАН І Я

АВЕРС 18.00 На Часі 18.00
18.30 Я тут живу
18.40 Вголос
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
05.00 Відділ кадрів

06.00 Мультфільми
08.00, 02.45 «102. Поліція»
08.55, 00.55 «Угон по-

нашому»
11.10 «Загублений світ»
14.15 Х/ф «Дніпровський 

рубіж»

2+2 17.00 Х/ф «Чужий-4: 
Воскресіння»

19.20 5 тур ЧУ з 
футболу «Динамо»- 
«Олександрія»

21.25 Х/ф «Безодня»
03.40 «Цілком таємно»
05.45 «Облом.UA.»

НТН

12.00 «Свідок. Агенти»

12.35, 04.00 «Речовий 

доказ»

15.40 «Склад злочину»

17.10 «Переломні 80-ты»

19.00, 03.15 «Свідок»

19.30 Х/ф «Весілля в 

Малинівці»

21.30 Х/ф «Професор у 

законі»

23.50 Х/ф «Небезпечний 

квартал»

01.40 «Таємниці 

кримінального світу»

03.40 «Випадковий 

свідок»

04.30 «Легенди 

бандитської Одеси»

04.55 Х/ф «Весільний 

подарунок»

АЛЬФ ПОВЕРТАЄТЬСЯ 

Компанія-виробник фільмів 
Warner Bros. почала роботу над 

продовженням комедійного серіалу 
«Альф» про прибульця, пише The 
Hollywood Reporter.

За сюжетом серіалу, Альф знову опи-
ниться на Землі, однак цього разу вже в ін-
шій родині. Видання зазначає, що проект – 
на ранній стадії розробки, за нього взялися 
тільки в травні цього року.

Наразі невідомо, яку саме форму нада-
дуть прибульцю – чи буде він лялькою, як в 
оригінальному шоу, або ж творці викорис-
товуватимуть комп’ютерну графіку.

Серіал вийшов у 1986 році й мав усього 
чотири сезони, але встиг за цей час стати 
культовим. Сюжет розповідає про сім’ю, 
яка прихистила вдома прибульця. 

кіно

fi lm
.ru

Фільм «Твої, мої і наші»

23:15

ПРО ПЕТЛЮРУ 
ЗНЯЛИ ФІЛЬМ  

6 вересня в український кінопрокат 
вийде історична драма «Таємний 

щоденник Симона Петлюри», 
повідомляють на сайті Держкіно. 
Трейлер стрічки вже можна 
переглянути у мережі. 

Режисер фільму – Олесь Янчук. Сце-
нарист – Михайло Шаєвич. Стрічка розпо-
відає про життя головного отамана військ 
Української Народної Республіки й лідера 
Директорії УНР Симона Петлюри. 

У фільмі чудово показано, як Петлюра 
перебував в еміграції у Парижі, а також те, 
як його вбив Самуїл Шварцбард. Цікаво, 
що в історичній драмі йдеться не лише про 
план знищення Петлюри, а й про останні 
дні його життя.

у світі кіно

Фільм «Руйнівник»

18:45
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ФУТБОЛ 1

ПН 13 серпня ВТ 14 серпня СР 15 серпня ЧТ 16 серпня ПТ 17 серпня СБ 18 серпня НД 19 серпня
06.00, 08.00, 10.00, 15.45, 
20.35, 22.30, 05.35 Топ-матч 
06.10 Ньюкасл – Тоттен-
гем. Чемпіонат Англії 08.10 
Ліверпуль – Боруссія (Д). 
Міжнародний кубок чемпіонів 
10.15 «Великий футбол» 12.05 
Олександрія – Арсенал-Київ 
13.55 Арсенал – Ман Сіті. Чем-
піонат Англії 16.00 Чемпіонат 
Англії. Огляд туру. Прем’єра 
16.55 Маріуполь – Бордо. Ліга 
Європи УЄФА 18.45 Чорномо-
рець – Десна 20.40 Ліверпуль 
– Вест Гем. Чемпіонат Англії 
22.40 Шахтар – Ворскла 00.30 
Чемпіонат Англії. Огляд туру 
01.25 Баварія – ПСЖ. Міжна-
родний кубок чемпіонів 03.15 
Світ Прем’єр-Ліги. Чемпіонат 
Англії 03.45 Олімпік – Львів 

06.00, 08.00, 20.35 Топ-матч 
06.10 Ліверпуль – Вест Гем. 
Чемпіонат Англії 08.10 Ман 
Сіті – Боруссія (Д). Міжнарод-
ний кубок чемпіонів 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.20, 02.25 Олександрія – 
Арсенал-Київ 12.05 «Великий 
футбол» 13.50 Вулвергемп-
тон – Евертон. Чемпіонат 
Англії 16.00 Олімпік – Львів 
17.50 Передмова до сезону. 
Чемпіонат Італії 18.45 Арсенал 
– Ман Сіті. Чемпіонат Англії 
20.40 Шахтар – Ворскла 22.50 
Гаддерсфілд – Челсі. Чемпі-
онат Англії 00.40 Ювентус – 
Баварія. Міжнародний кубок 
чемпіонів 04.10 МЮ – Лестер. 
Чемпіонат Англії 

06.00, 01.00 Топ-матч 06.10 
Чорноморець – Десна 08.00 
Боруссія (Д) – Бенфіка. Між-
народний кубок чемпіонів 
10.00, 15.40, 22.45 Футбол 
NEWS 10.20 Арсенал – Ман 
Сіті. Чемпіонат Англії 12.10 
Шахтар – Ворскла 13.55 МЮ – 
Лестер. Чемпіонат Англії 16.00 
«Сіткорізи». Чемпіонат Англії. 
Прем’єра 16.30 Олександрія – 
Арсенал-Київ 18.15 Ліверпуль 
– Вест Гем. Чемпіонат Англії 
20.05 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру 21.00, 00.20 Програма 
21.45 Матч 01.05 Атлетіко – 
Арсенал. Міжнародний кубок 
чемпіонів 03.05 Передмова до 
сезону. Чемпіонат Італії 04.00 
Ньюкасл – Тоттенгем. Чемпіо-
нат Англії 

06.00 Олександрія – Арсенал-
Київ 07.45 «Сіткорізи». 
Чемпіонат Англії 08.15 Ман 
Сіті – Ліверпуль. Міжнародний 
кубок чемпіонів 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS 10.20 
Гаддерсфілд – Челсі. Чемпіонат 
Англії 12.10 Олімпік – Львів 
13.55 Маріуполь – Бордо. Ліга 
Європи УЄФА 16.00, 19.00 
Програма 16.45 Матч 19.45 
Ньюкасл – Тоттенгем. Чемпіо-
нат Англії 21.35 Передмова до 
сезону. Чемпіонат Італії 22.50 
Чорноморець – Десна 00.35 
Рома – Тоттенгем. Міжнарод-
ний кубок чемпіонів 02.20 
Бордо – Маріуполь. Ліга Євро-
пи УЄФА 04.05 Вулвергемптон 
– Евертон. Чемпіонат Англії 

06.00 Шахтар – Ворскла 07.50 
Мілан – МЮ. Міжнародний 
кубок чемпіонів 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS 10.20, 
13.15 Програма 11.05 Матч 
13.55 Чорноморець – Десна 
16.00 Бордо – Маріуполь. Ліга 
Європи УЄФА 17.50 «Студія 
LIVE» 18.25, 21.50, 05.30 Топ-
матч 18.30, 20.55 «Тур ONLINE» 
18.55 LIVE. Арсенал-Київ – 
Чорноморець. 19.45 Футбол 
Tables 19.45 Футбол Tables 
21.20, 00.40 Світ Прем’єр-Ліги. 
Чемпіонат Англії 22.00, 03.10 
Чемпіонат Італії. Передмова 
до туру 22.50 Атлетіко – Інтер. 
Міжнародний кубок чемпіонів 
01.10 Бенфіка – Ювентус. 
Міжнародний кубок чемпіонів 
03.40 Арсенал – Ман Сіті. Чем-
піонат Англії 

06.00 Бордо – Маріуполь. Ліга 
Європи УЄФА 07.45, 16.00 
Чемпіонат Італії. Передмова 
до туру 08.15 Арсенал – ПСЖ. 
Міжнародний кубок чемпіонів 
10.00, 15.40, 22.15 Футбол 
NEWS 10.20 Арсенал-Київ – 
Чорноморець 12.05, 15.00 Про-
грама 12.50 Матч 16.30 Чемпі-
онат Англії. Передмова до туру 
16.55 LIVE. Вест Гем – Борнмут. 
Чемпіонат Англії 18.55 LIVE. 
К’єво – Ювентус. Чемпіонат 
Італії 19.45 Футбол Tables 
20.55, 03.35 Світ Прем’єр-Ліги. 
Чемпіонат Англії 21.25 LIVE. 
Лаціо – Наполі. Чемпіонат Італії 
23.25, 01.35 Топ-матч 23.40 
Кардіфф – Ньюкасл. Чемпіо-
нат Англії 01.40 Челсі – Інтер. 
Міжнародний кубок чемпіонів 
04.05 Львів – Шахтар 

06.00 Челсі – Арсенал. 
Чемпіонат Англії 07.45, 16.00 
Світ Прем’єр-Ліги. Чемпіонат 
Англії 08.15 МЮ – Ліверпуль. 
Міжнародний кубок чемпіонів 
10.00, 15.40, 20.15 Футбол 
NEWS 10.20 К’єво – Ювентус. 
Чемпіонат Італії 12.05 Лаціо 
– Наполі. Чемпіонат Італії 
13.50 Бордо – Маріуполь. Ліга 
Європи УЄФА 16.30, 18.55 «Тур 
ONLINE» 16.55 LIVE. Десна – 
Карпати. 17.45 Футбол Tables 
17.45 Футбол Tables 19.25 
LIVE. Ворскла – Маріуполь 
21.20 «Великий футбол» 23.00 
Сассуоло – Інтер. Чемпіонат 
Італії. Прем’єра 00.45 Баварія 
– Ман Сіті. Міжнародний кубок 
чемпіонів 02.30 Брайтон – МЮ. 
Чемпіонат Англії 04.15 Торіно – 
Рома. Чемпіонат Італії 

НЕДІЛЯ 19 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, 

23.30, 01.10 Новини
09.30, 12.00, 23.20, 02.00, 

03.20 Погода
09.40 Х/ф «Клара і 

Франциск»
11.30 Д/с «Дешевий від-

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

ський живопис»
14.00 Телепродаж
14.20 Фольк-music
15.20 гурту Антитіла 

«Сонце»
17.00, 01.30 Д/ц «Незви-

чайні культури»
17.45 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»
19.55 Д/с «Дивовижні 

міста світу»
21.25 Д/ц «Неповторна 

природа»
22.25 Д/ц «Спільноти 

тварин»
23.20, 02.00 Світ навколо
23.50 Д/ц «Зустріч Лувру 

та Забороненого міста»
02.10 Д/ц «Смаки Культур»
03.30 Світло
04.20 Війна і мир
05.05 Розсекречена історія

05.15 Інсайдер
06.10 Т/с «Невиправні»
09.00 Т/с «Відділ 44»
10.55, 13.00 Х/ф 

«Супер 8»
12.45 Факти
13.20 Х/ф «Маска Зо-

рро»
16.05 Х/ф «Легенда 

Зорро»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Монстро»
20.50 Х/ф «Вулиця 

Монстро, 10»
22.50 Х/ф «Підривни-

ки»
01.05 Х/ф «Дежа вю»
03.05 Провокатор

06.30 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф «Барбі. Магія 

дельфінів»
12.25 Х/ф «Найкращий 

друг шпигуна»
14.00 Чотири весілля
15.15 Х/ф «Твої, мої і 

наші»
17.00 М/ф «Льодовиковий 

період: Великі яєчні 
пригоди»

17.30 М/ф «Льодовиковий 
період 3. Ера динозаврів»

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 «Небилиці 

про Івана»
03.00 Віталька

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»

06.05 ВусоЛапоХвіст
08.10 Полювання
09.10 Все буде смачно!
10.10 Караоке на Майдані
11.10 Вагітна у 16 16+
12.10 Доньки-матері 16+
13.05 Хата на тата 12+

15.05 Х/ф «Кафе на 
Садовій»

19.00 Слідство ведуть 
екстрасенси 16+

23.00 Я соромлюсь свого 
тіла 18+

07.40 «TiBi Абетка»

07.50 «Чи знаєте ви, що...»

08.10 «Орел і Решка. 

Шопінг»

10.00 «Ух ти show»

10.40 Х/ф «Вчитель 

року»

12.40 «Орел і Решка. Пере-

завантаження»

00.30 «Вечірній квартал»

02.10 «Нічне життя»

06.00 Бандитська Одеса
07.30 Зворотній бік Місяця
08.30, 18.20 У пошуках 

істини
10.20 Фантастичні історії
11.20 Великі танкові битви
13.10, 21.00 ТОП 10: Таєм-

ниці та загадки
16.10 Дикі острови
17.10 Дика природа 

Африки
00.30 Ілюзії сучасності
05.10 Прокляття Че Гевари

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.00 «ТСН»
06.55 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Ви-

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

ведмідь»
09.55, 11.00, 11.55, 13.00 

«Світ навиворіт – 5: 
Індонезія»

13.35 Х/ф «Втеча з 
Шоушенка»

16.30 Х/ф «Вихід: Боги 
та царі»

19.30, 05.00 «Тсн-
тиждень»

21.00 Х/ф «Геракл»
22.55 Х/ф «Володар 

морів: на краю світу»
01.35 «Аргумент кiно»
04.05 «Світське життя. 

Дайджест 2018»

06.00 «Мультфільм»
06.25 Х/ф «Іноземка»
08.00, 03.00 «уДачний 

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

Морський сезон»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
12.10 Х/ф «Ас із асів»
14.10, 20.30 Т/с «Східні 

солодощі 2»
20.00 «Подробиці»
23.10 Х/ф «Полетта»
01.05, 02.00 «Речдок»
04.45 «Top Shop»
05.15 «Стосується кож-

ного»

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

03.00 Т/с «Клініка»
03.50, 02.55 Зона ночі
05.50 Стендап-шоу
06.45, 08.34 Kids Time
06.50 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
08.35 М/ф «Велика втеча»
10.15 Х/ф «Кінець 

світу»
12.50 Х/ф «Руйнівник»
15.05 Х/ф «Суддя 

Дредд»
17.00 Х/ф «Кобра»
18.50 Х/ф «Танго і Кеш»
21.00 Х/ф «РЕД»
23.05 Х/ф «Останній 

бойскаут»
01.10 Т/с «Клініка»

06.00 Джем
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 Т/c «Справа Дойла»
14.00 ГУРМАН І Я
15.30 Т/с «За службовими 

обов’язками»
15.30 Огляд світових подій

АВЕРС 16.00 М/с «Друзі янголів»
17.00 Бандерштат 2018
17.45 ГУРМАН І Я
18.00 На Часі 18.00
18.30 Новини «На Часі». 

Підсумки тижня
19.05 Європа в концертах
20.00, 20.45 Вголос
20.15, 05.30 Глобал 3000
21.00 На Часі 21.00
21.30 Новини «На Часі». 

Підсумки тижня
22.00 Т/с «За службовими 

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

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

06.00 Мультфільми
08.00 «Він, вона та теле-

візор»
10.30 Т/с «Ментівські ві-

йни. Київ»
14.35 Т/с «Перевізник»

2+2 18.30 Х/ф «Швидкість»

20.40 Х/ф 

«Швидкість-2»

23.00 «ПРОФУТБОЛ»

00.00 «Змішані єдинобор-

ства. UFC № 213 »

02.30 «Облом.UA.»

НТН

06.10, 08.55 «Страх у 

твоєму домі»

08.00 «Україна вражає»

10.50 Х/ф «Весілля в 

Малинівці»

12.35 Х/ф «Ідеальний 

чоловік»

14.30 Х/ф «Апачі»

16.15 Х/ф «Рідна 

дитина»

19.00 Х/ф «Чорна 

стріла»

20.45 Х/ф «Балада про 

доблесного лицаря 

Айвенго»

22.25 Х/ф «Джулія Х»

00.10 Х/ф «Бруклінські 

поліцейські»

02.40 «Речовий доказ»

Фільм «Останній бойскаут»

23:05

hdrezka.ag

06.30 Сьогодні
07.10, 05.00 Зірковий шлях
09.35 Т/с «Білі троянди 

надії»
13.10 Т/с «Сестра у 

спадоу»
17.00, 21.00 Т/с «Я ніколи 

не плачу»
19.00 Події тижня з Оле-

гом Панютою
20.00 Головна тема
23.00, 02.20 Т/с «Ключі від 

минулого»
01.50 Телемагазин
03.00 Т/с «CSI: Маямі»
05.30 Реальна містика

ОЛЕГУ ВИННИКУ – 45 

Знаменитому українському 
співакові, секс-символу української 

естради Олегу Виннику нещодавно 
виповнилося 45 років, пише «ТСН.ua». 
День народження співак відсвяткував 
у Домініканській Республіці. 

Винник одружений, але ретельно при-
ховує особисте життя, щоб не зіпсувати об-
раз справжнього серцеїда. Його дружина – 
бек-вокалістка Таюне (справжнє ім’я Таїсія 
Сватко). 

Хобі Винника – риболовля. Він навіть 
мріє про власне озеро з коропами. «Я мрію 

про будинок з озером, щоб 
там можна було сидіти 

з вудкою. Але щоб це 
було в Україні. Може, 
то банально, але це 
моя мрія», – зізнаєть-
ся Винник. 

Співак пропагує 
здоровий спосіб життя, 

активно займається 
спортом. Однак 

журналіс ти 
бачили Ви-
нника й за 
чаркою. 

ювілей

9 серпня
15:00-18:00 – екскурсії Старим містом, 

Музей Волинської ікони, Луцький замок

10 серпня

11:00-14:00 – відкриття та робота 
науково-практичної конференції «На-
родна творчість українців у просторі 
та часі» за участю вчених, працівників 
культури 

Волинський краєзнавчий музей

13:30-14:20 – відкриття виставки ви-
робів майстрів народного мистецтва 
«Від роду і до роду. Народне мистецтво 
Волині». Виставка діятиме до 20:00   

Галерея мистецтв 
14:30-15:00 – молитва за Україну (бла-

гословення)
Свято-Троїцький кафедральний собор 

15:00 – побудова колони для святко-
вої ходи 

 Театральний майдан

15:30-15:50 – святкова хода учасників 
та гостей фестивалю

 Театральний майдан – Луцький Замок 

16:00-21:00 – УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ 
ФЕСТИВАЛЮ.

Мистецька програма «Волинь, благо-

ПРОГРАМА ВОСЬМОГО МІЖНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЮ 
УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ «БЕРЕГИНЯ» 9-13 СЕРПНЯ 2018 РОКУ

словенна ти в віках» за участю колективів 
з-за кордону та України, районів області

 Луцький замок

Локації у центрі м. Луцька
10:00-18:00 – виставка виробів май-

стрів народного мистецтва «Волинське 
подвір’я». Ярмарок. Майстер-класи 

Театральний майдан 

11:00-21:00 – ярмарок майстрів на-
родного мистецтва

 вул. Лесі Українки

12:00-21:00 – робота етнографічних 
майданчиків, виступи колективів із ра-
йонів області 

вул. Лесі Українки
11 серпня

9:30-10:20 – зустріч керівників облас-
ті з представниками українських громад 
закордону та керівниками делегацій, ко-
лективів з областей України

 Волинська облдержадміністрація 

9:30-10:20 – волинські гостини на ви-
ставці «Від роду і до  роду. Народне   
мистецтво Волині» 

Галерея мистецтв

10:00-18:00 – науково-практична кон-
ференція «Народна творчість українців 
у просторі та часі» за участю вчених, 
працівників культури 

 Волинський краєзнавчий музей

14:00-18:00 – концертна програма ко-
лективів області «Волинські переспіви» 

 Театральний майдан

20:00-22:30 – етнодискотека «Ґєцом-
кєцом»

  Театральний майдан

Локації у м. Луцьку
10:00-19:00 – виставка виробів май-

стрів «Від роду і до роду. Народне мис-
тецтво Волині»

Галерея мистецтв

10:00-21:00 – виставка виробів май-
стрів народного мистецтва «Волинське 
подвір’я». Ярмарок. Майстер-класи

 Театральний майдан

10:00-20:00 – робота етнографічних 
майданчиків, виступи колективів із ра-
йонів області 

 вул. Лесі Українки

Виїзні фестивальні заходи
12:10-13:10 – покладання квітів до 

пам’ятника героям Берестецької бит-
ви. Екскурсія Національним історико-
меморіальним заповідником «Поле Бе-
рестецької битви»

с. Пляшева, Рівненська область

МАЙДАН М. БЕРЕСТЕЧКА
12:00-18:00 – виставка виробів май-

стрів народного мистецтва. Ярмарок. 
 Майстер-класи

14:00-18:00 – видовищно-театралізо-
ване дійство «Козацька слава у віках»    за 
участю волинських, закордонних колек-
тивів та колективів з областей України 
      

12 серпня

УРОЧИЩЕ ВОВЧАК, БОБЛІВСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА, ТУРІЙСЬКИЙ РАЙОН

10:00-17:00 – виставка виробів май-
стрів народного мистецтва. Ярмарок.  
Майстер-класи 

11:00-15:30 – мистецьке театралізова-
не дійство «ВОВЧАК – ВОЛИНСЬКА СІЧ» за 
участю волинських, закордонних колек-
тивів та колективів з областей України. 

Мистецька акція «МИ – НАЩАДКИ 
СВОЇХ ГЕРОЇВ» (виставкові документаль-
ні матеріали, світлини з хронології істо-
ричних подій) 

Локації у м. Луцьку
10:00-19:00 – виставка виробів май-

стрів народного мистецтва «Від роду і 
до роду. Народне мистецтво Волині» 

Галерея мистецтв
10:00-21:00 – виставка виробів май-

стрів народного мистецтва «Волинське   
подвір’я». Ярмарок. Майстер-класи

Театральний майдан 
10:00-21:00 – робота етнографічних 

майданчиків, виступи фольклорних гур-
тів  із районів області 

 вул. Лесі Українки

ФЕСТИВАЛЬНІ ЗАХОДИ В ЛУЦЬКУ 
НА ТЕАТРАЛЬНОМУ МАЙДАНІ

13:30-15:00 – концертна програма во-
линських колективів «Сторонойко моя 
мила»

15:00-16:00 – конкурс музикування 
«Ой заграйте музиченьки»

16:00-18:00 – дитяче святково-
обрядове дійство «Обжинковий віночок 
сплетемо»

18:00-21:00 – гала-концерт «Уклін 
тобі, Україно». Святково-обрядове дій-
ство «Золотий вінок»

kp.ua

про будинок з озером, щ
там можна було сид

з вудкою. Але щоб 
було в Україні. Мо
то банально, але 
моя мрія», – зізнає
ся Винник.

Співак пропа
здоровий спосіб жит

активно займаєт
спортом. Од

журналіс
бачили 
нника й
чаркою

kp.ua



ПОРАДИ
www.volynnews.com 17

www.volynnews.com
Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙНавчання ніколи не вичерпує розум. Леонардо да Вінчі

№ 31 (130)  9 серпня 2018 року

 Дарія ПРОКОПИК

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

ВІТАМІНИ ПРО ЗАПАС: 
ЧИ МОЖНА НАЇСТИСЯ СМАКОЛИКАМИ НАПЕРЕД

треба знати 

БУДІВНИЦТВО

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

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

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

мПродаж та доставка будматеріалів у 
Луцьку: цегла червона (рядова), пісок, ще-
бінь (різних фракцій), відсів (граніт, ба-
зальт), камінь бутовий, ґрунт на вимощу-
вання, чорнозем. Послуги самоскидами ЗІЛ, 
Volvo. Доставка бортовими платформами 
(від 1 до 30 т). 097-187-90-50.

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

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

АВТО

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

 Продам 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 ЮМЗ у доброму стані, 
виробництво – Польща. Недорого. Горохів. 
096-162-42-87.

068-886-32-12, 063-113-52-00.

 ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ В ПОЛЬЩУ ТА 
ЧЕХІЮ сімейні пари на IKEA, різноробочих на 
льонокомбінат, склади та в магазини. До-
поможемо у виготовленні супровідних до-
кументів. 066-900-71-92, 068-886-32-12, 
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.

 Винайму кімнату для двох дівчат (студен-
ток) в районі 33-го, 40-го кварталів у Луць-
ку. 096-360-78-94.

 Продам запчастини до Т-40, Т-25, МТЗ, НШ-
100, колінвал, стартери, підшипники, пічку 
ЮМЗ та ін. 066-389-02-25, 050-088-13-07, 
068-907-06-22.

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

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

 Куплю трактори Т-16, Т-25, Т-40, ЮМЗ, 
МТЗ в будь-якому стані. 068-738-90-27.

НЕРУХОМІСТЬ

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

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

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

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

 Продам двокімн. квартиру в новобудові 
у Луцьку. 3-й поверх, 72,3 м2. 672390 грн. 
098-660-63-03.

РОБОТА

 У зв’язку з розширенням виробничих по-
тужностей м’ясопереробному підприєм-
ству потрібні працівники віком від 20 до 40 
років: водії категорій D, E; вантажники, об-
валювальники та жилувальники м’яса. Гід-
на оплата праці, проживання та харчування 
за рахунок підприємства. Адреса: Волин-
ська обл., Локачинський р-н, с. Мовчанів. 
067-361-19-10.

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

 На харчове та кондитерське виробництво 
потрібні працівники (жінки) для роботи на 
устаткуванні (з/п висока, робота позмінна – 
15 виходів на місяць), водій категорій В, С, 
змінний слюсар-механік. Навчаємо, пра-
цевлаштовуємо. 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 НІМЕЧЧИНУ 
будівельників. Допоможемо у виготовлен-
ні супровідних документів. 066-900-71-92, 
068-886-32-12, 063-113-52-00.

 ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ В ЛИТВУ ТА 
ЧЕХІЮ поварів, електриків, зварювальни-
ків, бетонярів. Допоможемо у виготовлен-
ні супровідних документів. 066-900-71-92, 

Британська 
Національна служба 
здоров’я радить 

щодня їсти п’ять порцій 
овочів і фруктів. Одна 
порція – це 80 грамів, 
інформує «ВВС Україна».

Така порада випливає з дослі-
дження, що показало: кожна додат-
кова порція овочів та фруктів суттє-
во зменшує ризик дочасної смерті 
від серцево-судинних хвороб. Офі-
ційна рекомендація американсько-
го Управління з харчових продуктів 
та ліків щодо споживання овочів 
і фруктів така: 500-650 г овочів та 
200 г фруктів на добу. Можна міряти 
жменями: жінкам за раз слід з’їдати 
стільки ж овочів, скільки займає 
їхній кулак, а чоловікам – скільки 
два.

При цьому овочі мають бути з 
різних груп: зелені (броколі, шпи-
нат), оранжево-червоні (морква, 
томати), крохмалисті (картопля), 
бобові (горошок, квасоля) та всі 
решта (капуста різних видів, цукіні). 

чів, щоб спожити достатньо вітаміну 
С, але зайве все одно не залишить-
ся з нами і не нашкодить.

Фолат, або вітамін В9, потрі-
бен для обмінних процесів, запо-
бігання раку і здорового перебігу 
вагітності. Влітку наша потреба в 
ньому зростає, адже він руйнуєть-
ся в шкірі під дією сонця. Ми здатні 
запасти до 2 мг фолату – цього має 
вистачити на два місяці. На фолати 
багата зелена городина: кріп, бро-
колі, зелений горошок та інші бобо-
ві. Переїсти фолату важко – в порції 
шпинату міститься третина денної 
норми В9.

Рослинна їжа – це також щедре 
джерело біологічно активних спо-
лук, корисних для судин, серця, 
мозку й підтримки молодості. Це, 
наприклад, резвератрол, кверцетин 

та катехіни. У нашому тілі вони за-
знають низки перетворень і зреш-
тою виводяться нирками. Інакше 
кажучи, те відро синього винограду 
не створить нам запас резвератро-
лу – його організму треба отримува-
ти упродовж всього року. Натомість 
слід постійно їсти червоні та сині 
фрукти – головне його джерело.

ЧИ БУВАЄ КОРИСНОГО 
ЗАБАГАТО?

Фрукти й овочі роблять нас здо-
ровішими, але, як і в багатьох речах, 
має бути міра.

Фруктоза. Дорослим радять 
їсти не більш ніж 50 г цукру на день. 
Фруктів та овочів це не стосується – 
йдеться лише про цукор, який до-
дають до страв і напоїв. Крім того, 
виноград чи ягоди містять вже зга-

дувані біологічно активні корисні 
речовини. Тому їх не можна стави-
ти на один щабель із цукерками – 
фрукти значно кращі.

Але і фруктового цукру може 
бути забагато. Наприклад, 100 г ви-
нограду містять близько 16 г цукру. 
Фруктоза засвоюється гірше, ніж 
цукроза, тому затримується в киш-
ківнику. Її споживають бактерії, від 
цього утворюються гази. Є люди, 
які взагалі не здатні засвоювати 
фруктозу. Тобто дуже багато груш 
чи винограду – це і калорії, і ризик 
здуття.

Кислота. Фрукти чи, наприклад, 
томати мають кислу реакцію, за якої 
емаль зубів розчиняється. Цукор 
від фруктів також сприяє розмно-
женню бактерій в роті. Тому сезон 
черешні згубно впливає на зуби – їх 
слід ретельно полоскати чи чистити 
після фруктового перекусу.

Біодоступність поживних 
речовин. Найбільше вітамінів та 
біологічно-активних сполук і мі-
нералів міститься саме у свіжих 
овочах та фруктах. Під час варін-
ня корисні речовини руйнуються 
або виварюються. Тому овочі, які 
не можна з’їсти сирими, найкраще 
тушкувати, запікати або робити суп 
заради максимального збереження 
вітамінів.

Але не завжди сира їжа краща за 
приготовану. Зокрема залізо, цинк і 
кальцій стають більш легкими для 
засвоєння саме після приготуван-
ня їжі. Каротиноїди помідорів чи 
перцю засвоюються значно краще, 
якщо овочі приготувати й додати 
до страви жири. Термічна обробка 
руйнує залишки пестицидів, що є в 
городині.

Протягом тижня варто спожити все 
доступне різноманіття.

Ось вітаміни, які нам дарує щед-
рий літній врожай.

Оранжеві та червоні овочі 
містять помаранчево-червоні піг-
менти – каротиноїди та лікопен. 
Це – провітамін А. В нашому тілі з 
нього утворюються активні форми. 
Ми здатні запасти провітамін А на 
3-5 місяців наперед. Для того щоб 
корисні речовини з моркви чи по-
мідорів засвоювалися, ці овочі слід 
їсти із жирами. Це ефективно та 
безпечно. А от готовий вітамін А 
в пігулках може бути токсичним у 
надмірних дозах.

Вітамін С або аскорбінова 
кислота є в усіх свіжих овочах та 
фруктах. Ми запасаємо до 1,5 г ас-
корбінової кислоти в печінці. Цього 
достатньо на два місяці. Якщо їсти 
понад 75-90 мг вітаміну С на добу, 
то зайве буде виводитися нирками, 
а дозу в 2 г вітаміну за раз ніколи 
не треба перевищувати. Скільки 
його в овочах та фруктах? Один со-
лодкий перець містить денну дозу 
цього вітаміну, достатню навіть для 
жінки в період лактації. Така ж кіль-
кість інших овочів – умовно кажучи, 

жменя – містить від чверті до 
половини денної норми 

вітаміну С. Отже, справді 
є сенс їсти не менш як 

п’ять порцій ово-

facenew
s.ua

Одна порція овочів чи фруктів – 80 г
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  Наталія ЛЕГКА

мереживо долі

cильні духом

  Наталія ЛЕГКА
Старовижівський район

ЩОБ СТАТИ ЗЯТЕВОЮ КОХАНКОЮ, 
ВІДДАЛА ДОНЬКУ ЗАМІЖ 

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЖИТТЯ ДОПОМОГЛИ 
ВЛАСНОРУЧ ВИШИТІ ІКОНИ

Проводжаючи 
Ярославу поглядом, 
чужі чоловіки 

облизувалися, як коти 
після сметани. Однак на 
диво вродлива жінка 
не відповідала нікому 
прихильністю. Виховувала 
доньку, прижиту на 
чужині, де працювала на 
будівництві. 

Повернулася Ярослава в село 
з заробітків із малесеньким згор-
точком на руках. Мати ніби на роз-
печене залізо ставила дочку, все 
допитувалася, від кого дитина, але 
та мовчала. 

– Ти нагуляла, а мені годуй, – 
не раз буркотіла Серафима, коли 
Ярослава поспішала на роботу в 
магазин, куди зі щирості душі при-
йняли її продавчинею у місцевому 
сільпо.

Щоправда, якось і в їхні две-
рі постукав гарний інтелігентний 
чоловік із посрібленими скроня-
ми. У селі загомоніли, що до малої 
Мар’янки заявився татко. Та гість 
надовго не затримався, переночу-
вав і поїхав геть. «Напевне, одруже-
ний, – не вщухали бабські теревені. 
– Провідав та й повернувся до за-
конної дружини». 

Поговорили-поговорили і за-
тихли. Стара Серафима годувала 
внучку, Ярослава стояла за прилав-
ком, а ревниві дружини не пускали 
в крамницю чоловіків, щоб не зва-
била їх розквітла молодиця.

Того літа будували в їхньому селі 
дорогу. Бригаду будівельників роз-
містили в шкільному гуртожитку. А 
позаяк Ярослава дуже смачно го-
тувала, то сільський голова попро-
сив її покуховарити для приїжджих. 
Жінці з дитиною копійка зайвою не 
була, тож погодилася. Крутилася, як 
веретено, але встигала всюди. 

– Ох і метка ти, Ярославо! – при-
хвалював жінку бригадир. – Чоло-
віка б тобі доброго, хазяйновитого, 
бо така молодиця пропадає. 

– За старого не піду, а молодий 
сам мене не захоче, – віджартовува-
лася жінка. 

– А в нас лише в одного на паль-

ці обручки немає – в Ігоря, – підтри-
мували розмову хлопці, киваючи в 
бік скромного тракториста. 

– Та він і справді замолодий, – 
погоджувався бригадир. – Ярославі 
підійшов би поважніший... Як я! – і 
розсміявся.

 – А чому б не Ігорчик? – чи то 
лукавила, чи правду казала жінка. 

– Він же тобі в зяті годиться, – не 
погоджувався Степан. 

– Теж непоганий варіант, – при-
мружила очі Ярослава. І відтоді спо-
кою собі не знаходила. Як би засва-
тати за Ігоря свою шістнадцятирічну 
доньку?

 – Та ви, мамо, геть здуріли! – 
обурилася Мар’яна, коли почула 
про материні плани. – Я вчитися 
хочу, а не заміж.

 – Вчитися і заміжній можна. Пі-
деш у педучилище. А там рік за рік – 
і освіта, і сім’я будуть, – наполягала 
Ярослава.

І коли дівчина стала першокурс-
ницею, справді справили весілля. 
Мовчазний спокійний красень Ігор 
одружився з Мар’яною не роз-
думуючи. Бо закохався в дівчину, 
як вперше побачив у селі. Після 
весілля молода дружина поїхала 
на навчання, а зять заходився гос-
подарювати в тещиній хаті. Поки 
Мар’яна закінчила педучилище, в 
неї з’явилася донька. Серафима вже 
гляділа правнучку, коли Ярослава з 
Ігорем садили картоплю, гребли 
сіно та їздили в ліс по гриби. Зять 

допомагав тещі і в магазині.
За роботою Мар’яна й світу біло-

го не бачила. А ще вона так любила 
своїх учнів, що навіть під час літніх 
канікул приділяла їм велику увагу: 
то походи, то екскурсії, то розмови 
на шкільному майданчику про сенс 
життя, вибір професії, перше кохан-
ня...

До Ярослави вже давно ніхто не 
сватався, як у молодості, та й вона 
більше нікому не підморгувала. 
Слави розгульної жінки за молоди-
цею не водилося. 

– А навіщо їй господар в хаті, 
коли в неї зять є? Хазяїн на всю око-
лицю! – казали в селі люди без жод-
ного брудного натяку.

...Того ранку Мар’яна збиралася 
на роботу. Акуратно складала пере-
вірені зошити.

 – Доню, – несміливо приступи-
ла до неї Ярослава. – Мені б у лікар-
ню... 

– То їдьте спокійно, з Ганнусею 
бабуся Серафима посидить.

 – Та я хотіла б, щоб і ти зі мною. 
Сама боюся.

– Щось серйозне? – схвильова-
на донька відсунула вбік книжки. 

– Та як тобі сказати? До гінеко-
лога мені треба, а в тебе ж там зна-
йомство. 

– Після двох уроків повернуся 
і поїдемо. Не хвилюйтеся, мамоч-
ко, – заспокоїла Мар’яна. – Все буде 
добре. Та й мені вже пора на облік 
ставати. Ой, та ми ж вам не сказали: 

вагітна я другою дитинкою. Та про 
це потім...

Зі страхом чекала Ярослава 
Мар’яну зі школи.

Автобус прибув без запізнень, 
тож незабаром жінки вже сиділи під 
кабінетом у знайомого гінеколога. 
Ярослава хвилювалася, тремтіла, 
а Мар’яна не могла допевнитися, 
які в матері проблеми. Зрештою 
Ярослава наважилася відкритися 
доньці, що вона вагітна. Мар’янині 
красиві великі очі ще побільшали 
від здивування.

– Від кого? – запитала, хапаючи 
повітря, як рибина на березі.

– Потім, – відмахнулася Яро-
слава, сподіваючись в душі, що про-
довження діалогу не відбудеться. – 
Розмова довга, а часу обмаль.

 – То нехай жениться, якщо ди-
тинку прижив, – прошепотіла донь-
ка, щоб ніхто поруч не почув. 

– Не може, – відповіла мати. 
– Зрозуміло, одружений, – опус-

тила Мар’яна очі від сорому за со-
рокарічну матір, що в такому віці 
нагуляла дитину. – Ми ще до цієї 
розмови повернемося. 

– Наступний, – медсестра за-
просила пацієнтів до кабінету.

Через кілька днів Мар’яна з Іго-
рем приїхалали в лікарню забира-
ти Ярославу додому. Та була після 
аборту знекровленою та похмурою. 
Від грайливої молодиці не залиши-
лося й сліду. Мовчала і вдома.

Коли за Мар’яною та Ярославою 
зачинилися кімнатні двері, донька, 
ніби учениці, наказала: 

– Розповідайте. Хто напакос-
тив?

Мати зам’ялася, а на щоках на-
решті з’явився ледве помітний 
рум’янець. 

– Ігор, – мовила тихенько. 
– Який Ігор? – перебирала в 

пам’яті всіх сільських чоловіків ма-
миного віку. 

– Навіщо обманюєте? – прискі-
палася. – Який Ігор? 

Приперта до стіни, Ярослава 
мусила вивернути всю чорноту сво-
єї душі:

 – Наш Ігор.

– Наш? – не повірила донька. – 
Обмовляєте?

– Якби ж то! – затулила обличчя 
руками і розридалася, ніби на похо-
роні. Впала дочці в ноги.

Мар’яна відсахнулася від ма-
тері, наче від прокаженої. Світ за-
хитався, ноги підкосилися і молода 
жінка ледве не впала. Довго не мог-
ла опам’ятатися. Нарешті оговтав-
шись, запитала єдине: 

– І давно це у вас?
– Майже від самісінького вашо-

го весілля, – прошепотіла Ярослава. 
– Це я в усьому винна. Закохалася 
в Ігоря, як тільки побачила в крам-
ниці. Всю мою душу він перевернув. 
Вийти за нього заміж я не могла, от і 
вирішила віддати тебе за нього...

– Щоб самій стати його кохан-
кою, – продовжила дочка, відгоро-
дившись від Ярослави поглядом.

Вийшла з хати чорніша чорної 
землі. До вечора перенесла речі в 
стару бабину оселю на іншому кін-
ці вулиці. Туди ж забрала й доньку. 
Коли посеред ночі пішла в літню 
кухню, щоб попити води, то поба-
чила там згорблену Ігореву постать. 
Чоловік спав, вмостившись на міш-
ках з нещодавно змолоченою пше-
ницею.

Так і прожили вони окремо одне 
від одного, в людських здогадках, 
пересудах та плітках. Мар’янині 
діти ніколи не приходили до бабусі 
Ярослави в гості, а прабабця Сера-
фима, поки здужала, навідувалася 
до них сама. Після закінчення шко-
ли вони поїхали навчатися в міс-
то. Згодом Ярослава занедужала 
і злягла, в неї виявили онкологію. 
Лише тоді Мар’яна переступила по-
ріг осоружної їй хати. Та доглядати 
матір довго не довелося, Ярослава 
віддала Богу душу, не встигнувши 
вимолити в дочки прощення. За 
нею пішла на той світ і стара Се-
рафима, за нею – Ігор, який після 
переселення в літню кухню почав 
частенька заглядати в чарку. Нова 
хата заросла бур’янами, згодом 
Мар’яна продала її приїжджим. Ще 
через трохи перебралася в місто 
до дітей.

Ввечері 29 серпня 2016 
року разом із чоловіком 

та сестрою Наталія Тарасіч 
поверталася з сільського 
будинку культури. Весело 
розмовляли, ділилися 
думками про те, як 
минуло храмове свято. Не 
підозрювали, що за якусь 
мить їхні життя докорінно 
зміняться. На молодих людей 
налетів автомобіль. З тяжкими 
травмами двадцятип’ятирічну 
Наталю, яка постраждала 
найбільше, доправили в 
лікарню. Дорожня пригода 
поклала жінку на лікарняне 
ліжко на п’ять місяців, 
ще довшим виявився 
реабілітаційний період, 
який триває й досі. Наталя 
не лише втратила здоров’я, 
а й можливість працювати 
бібліотекарем. Її диплом, 
здобутий у Рівненському 
гуманітарному університеті, 
поки що залишається 
незатребуваним.

Жінка довго не могла ходити. А 
час тягнувся неймовірно повільно, 
тому що не могла тримати в руках 
голку. Невже її мовчазна молитва на 

полотні зазнала фіаско? Наталя ди-
вилася на вишиті власноруч ікони і 
просила в неба повернути надзви-
чайну радість, яку відчувала, схи-
ляючись над клаптем білосніжної 
тканини, створюючи образи, яким 
поклоняється весь християнський 
світ. І Господь почув її молитви. Зла-
мана, прооперована, загіпсована 
права рука нарешті послухалася 
майстриню – поклала один хрестик, 
за ним – другий і ще, і ще... 

– Вишиванням я і рятувалася 
від болю, і розробляла праву руку 
після відкритого перелому, – роз-
повідає Наталія Тарасіч. – На пер-
ших порах бувало й так, що візьму 
полотно, порозмотую нитки і назад 
все складаю. А потім пересилила 
себе. Знайомий батюшка з Ківерців-
ського району згодом сказав мені, 
що ті ікони, які я вишила до аварії, 
були для мене оберегом, завдяки 
їм я стала на ноги. Після ДТП, окрім 
образів, почала вишивати ще й кар-
тини.

 – А все розпочалося задовго 
до трагедії, коли побачила в сусід-
ки образ Богородиці з немовлям. 
Захотілося й собі таку ікону. В шко-
лі трохи захоплювалася вишиван-
ням, а ще мама навчала, втім особ-

ливого значення цьому ремеслу не 
надавала. Тож попросила у місце-
вого священика благословення і 
взялася за роботу. Через три місяці 
ікону освятили, – згадує моя спів-
розмовниця. 

Нині у молодої майстрині зі 
Смідина більш як п’ятдесят влас-
них робіт, половина з них – ікони. 
Іверський образ Божої Матері На-
таля подарувала місцевій церкві. 
Як розповідає, вони даються їй лег-
ко і бісером, і нитками. А ще жінка 
вишиває сорочки. У її мистецькій 
світлиці – 20 українських вишитих 
рушників. 

– Дуже подобається сучасна 
гама кольорів, – ділиться думками 
майстриня. – Вишиваючи рушники, 
варто пам’ятати чимало тонкощів 
цього ремесла. Є в ньому й прави-
ла. Так, скажімо, весільні рушники 
в жодному разі не можна прикра-
шати квітами, там мають бути гео-
метричні фігури. Не можна братися 
вагітній жінці за вишивання перед 
пологами, бо дитина буде обмотана 
пуповиною. І ще багато всього різ-
ного.

Наталія Тарасіч жодного дня не 
може прожити без голки з ниткою. 
Любить експериментувати, поєд-

нувати квітчасте різноколір’я на 
полотні. Побачити її вироби могли 
відвідувачі Старовижівської ЦРБ на 
День вишиванки, коли відбувалася 
презентація робіт майстрині. Цьо-
го дня на адресу жінки прозвучало 
багато теплих слів від місцевих ама-

торів художньої творчості. А Ігор 
та Людмила Голики, чиїм талантом 
вишивання захоплюються далеко 
за межами області, подарували На-
талії набір якісних французьких 
ниток, про які так мріяла молода 
майстриня.

parents.com

Наталія Тарасіч презентує виставку 
власних виробів у Старовижівській 
центральній районній бібліотеці

Н
аталія Легка

Донька не простила перелюбу
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Почніть робити те, що потрібно. Потім робіть те, що можливо. І ви раптом виявите, 
що робите неможливе. Франциск Ассізький
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  Ольга ШЕРШЕНЬ
Луцьк

патріотичне дійство

«БАНДЕРШТАТ» Б’Є РЕКОРДИ
В ІМ’Я ГЕРОЇВ МИНУЛОГО І СЬОГОДЕННЯ

Уже дванадцятий 
рік поспіль головна 
музична візитівка 

Волині – фестиваль 
національного духу 
«Бандерштат» – об’єднує 
меломанів з усієї України 
та закордоння. Тисячі 
людей з’їхалися до села 
Рованці, що під Луцьком, 
аби протягом 3-5 серпня 
насолодитися живими 
виступами культових 
українських гуртів, а також 
долучитися до гутірок 
з відомими політиками, 
громадськими діячами, 
журналістами, істориками, 
письменниками, 
музикантами.

«Бандерштат», який є одним з 
найбільших музичних фестивалів 
Захід ної України, цьогоріч знову 
перевершив сам себе. І за кількіс-
тю відвідувачів та виконавців, і за 
масштабністю наметового містечка. 
Абсолютним рекордом за 12 років 
існування фестивалю стали понад 
14 тисяч відвідувачів, які приїхали 
з різних куточків України. Побува-
ли на фесті гості з Білорусі, Польщі, 
Німеччини, Китаю, США, Нової Зе-
ландії, Австралії, Великобри танії та 
навіть Росії.

Другий рік поспіль фестиваль 
проходив на протилежному від цен-
трального парку Луцька березі Сти-
ру, де облаштували просто неба три 
сцени для музичних виступів, гутір-
ковий майданчик для презентацій та 
дискусій, дитяче містечко з різнома-
нітними атракціонами й фуд-зону.

Засновник «Бандерштату», ке-
рівник оргкомітету дійства, народ-
ний депутат Ігор Гузь гордий з того, 
що йому з однодумцями вдалося 
свого часу дати життя фестивалю, 
який присвячений постаті провід-
ника ОУН Степана Бандери.

«Наш фестиваль найдружніший 
із усіх в Україні, адже бандершта-
тівці – це одна велика армія. «Бан-
дерштат» вшановує пам’ять лідера 
Організації українських націоналіс-
тів Степана Бандери та Українську 
повстанську армію. Він присвяче-
ний кожному, хто нині боронить 

Українську Державу у війні з Росією 
і хто поклав за це життя», – наголо-
сив Ігор Гузь і додав, що традиційно 
для учасників АТО вхід на дійство 
був вільним.

Організатори фестивалю став-
лять за мету пропагувати україн-
ську ідею серед молоді, яка приїз-
дить до Луцька з південно-східних 
регіонів країни. Триденне дійство 
покликане популяризувати і здо-
ровий спосіб життя, адже незмінна 
умова проведення фестивалю – від-
сутність будь-якого алкоголю на те-
риторії заходу. 

«Ми залишаємося вірними 
принципу безалкогольного фести-
валю, попри те, що щороку пивні 
фірми пропонують перепрофілю-
вати дійство. Однак я принципово 

стою на тому, що в цьому плані нічо-
го змінювати не потрібно. Навпаки, 
ми збільшуємо кількість спортив-
них заходів у дні фестивалю. Цьо-
горіч влаштували міні-футбольний 
турнір і ранкові заняття йогою», – 
розповів нардеп.

Аби проведення дванадцятого 
«Бандерштату» стало можливим, до 
його організації долучилася низка 
волонтерів і меценатів. Серед ге-
неральних партнерів – народний 
депутат, співвласник курорту «Бу-
ковель» Олександр Шевченко. 

Останнього дня фестивалю ро-
зіграли путівку «Вікенд у Букове-
лі», яку урочисто на головній сцені 
Олександр Шевченко вручив щас-
ливим переможницям Анні та Кате-
рині з Києва.

Цьогоріч організаторам вда-
лося зібрати чи не найсильніший 
склад виконавців, які презентують 
якісну українську музику. На фес-
тивалі виступили Друга ріка, Тар-
так, O.Torvald, Тарас Чубай та Плач 
Єремії, Арсен Мірзоян, Без обме-
жень, Христина Соловій, Жадан та 
Собаки, МЕРІ, Один в каное, Віктор 
Павлік, Yurcash та ще чимало колек-
тивів. Були й закордонні гості – гур-
ти з Нідерландів, Фінляндії, Нової 
Зеландії та Білорусі.

«Ми маємо з вами велике щастя 
бути разом на фестивалі «Бандер-
штат» у моєму рідному місті Луцьку. 
Маємо щастя бачити й чути одне 
одного, маємо можливість поспі-
вати, потанцювати, повеселитися і 
порадіти життю. Але все це тільки 

тому, що є люди, які різних орків 
та упирів не пускають на нашу зем-
лю, – звернувся до бандерштатівців 
найчастіший гість фестивалю Сашко 
Положинський, фронтмен культо-
вого гурту «Тартак». – Хочу від усіх 
нас подякувати воїнам Збройних 
сил України, добровольцям, волон-
терам, які їм допомагають, просто 
добрим людям, які завжди поряд і 
завжди готові допомогти, за все те, 
що вони роблять для нас, за те, що 
ризикують здоров’ям і життям, нех-
тують власним гарним настроєм, 
бажанням займатися іншими, мир-
ними справами. Всі ці люди дають 
нам можливість бути на фестивалі 
«Бандерштат» спокійними і впев-
неними в тому, що все в нас буде 
гаразд».

Наметів нарахували аж дві тисячі

На трьох сценах фестивалю виступило 60 гуртів

Дійство щороку приваблює туристів, 
які вперше приїздять до Луцька

Видовищна історична 
реконструкція бою УПА з НКВС

Понад дві тисячі людей вибудували слово 
«FREE» на підтримку українських бранців Кремля

Фестиваль традиційно був безалкогольним

Ініціатор фестивалю й кістяк команди – 
громадська організація «Національний Альянс»

Локація дійства відкриває розкішну панораму на Замок Любарта

Щороку більшає 
відвідувачів із малюками

На «Бандерштат» приходять родинами
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легка атлетиказнай наших!

історія

розважалися як могли

ВОЛОДИМИР КЛИЧКО: 
«Я НЕ ЛЮБИВ СПОРТ, АЛЕ 
ХОТІВ ВИРВАТИСЯ З КЛІТКИ 
ПІД НАЗВОЮ СРСР»

«НЕ ТРЕБА 
НАМ БЕРЕГ 
ТУРЕЦЬКИЙ...»

Крим

Виходець з Луцька, екс-
футболіст збірної України і 
донецького «Шахтаря» В’ячеслав 
Шевчук цього літа відпочив у 
анексованому Криму. Спортсмена 
помітили на пляжі в Ялті.

Згідно з повідомленням, відпочивав 
він на пляжі готелю «Ялта-Інтурист». Тут 
Шевчук провів майже увесь червень. 
Адміністративний кордон з Кримом 
екс-футболіст збірної України пере-
тнув 4 червня й повернувся на матери-
кову Україну 15 червня. Через три дні 
В’ячеслав Шевчук знову поїхав до Криму 
і пробув там до 3 липня.

Спілкуватися з журналістами під час 
відпочинку спортсмен відмовився.

За збірну України Шевчук виступав 
13 років, зігравши 54 матчі. Завершив 
кар’єру позаторік. У 2009 році в складі 
донецького «Шахтаря» футболіст виграв 
Кубок УЄФА. Після цього Шевчука нагоро-
дили орденом «За мужність III ступеня».

«ДОНТ АНДЕРСТЕНД»: 
ЮНИЙ ШАХІСТ 
ПОТРОЛИВ 
РОСІЙСЬКОГО 
КОЛЕГУ
Румунія

Юний український шахіст Роман 
Ковальський став зіркою мережі 
після того, як дотепно потролив 
суперника з Росії.

Це сталося під час міжнародних зма-
гань з шахів у Румунії, на яких українець 
відмовився відповідати росіянину на за-
питання, поставлене російською мовою.

Мама Романа пояснила, що на питан-
ня росіянина «Який у тебе рейтинг?» хло-
пець відповів: «I don’t understand you» («Я 
не розумію тебе»). Російський шахіст обу-
рився, здивувавшись, чому його опонент 
не розуміє російської. Колега з Молдови 
пояснив, що Роман з України, а росіянин 
сказав, що там мусять знати російську, 
мовляв, це Україна, а не США. 

«Рома після партії сказав мені, що дав-
но мріяв так потролити росіян. А партію 
він легко виграв. Хто думає, що це не то-
лерантно, мені байдуже»,– написала Анна 
Ковальська у Facebook.

спорт – поза політикою?

шахи

СПОРТСМЕНИ НЕЧАСТО ДАЮТЬ ТАКІ ІНТЕРВ’Ю

ФАНАТИ «ДИНАМО» ВИВІСИЛИ БАНЕР НА ПІДТРИМКУ 
ГАНДЗЮК І ВИКИНУЛИ НА ПОЛЕ СТОСИ ТУАЛЕТНОГО ПАПЕРУ

Наш Володимир 
Кличко розмовляв 
з німецьким сайтом 

t-online.de. про те, 
завдяки чому й кому він 
став боксером, а потім, 
вибравшись із кар’єрної 
кризи, чемпіоном. І коли 
все-таки полюбив бокс.

...Я увійшов у роль професій-
ного боксера. Але не народився 
боксером. Я хотів подорожувати, 
а спорт мені просто мав у цьому 
допомогти. Але я не любив його 
пристрасно.

Мій брат Віталій – природже-
ний боєць. Він завжди активно 
займався бойовими мистецтва-
ми, карате, кікбоксингом і бок-
сом. Він той, хто народився для 
спорту. А я лише змусив себе 
туди піти.

Дві книги змінили моє життя – 
«Фінансист» Теодора Драйзера і 
«Робінзон Крузо» Даніеля Дефо. 
Я прочитав ці книги, коли мені 
було 11 чи 12 років. Після них 
зрозумів: мене замкнули, як лева 
в клітці.

Я був у клітці СРСР. Подорожу-
вати було неможливо, якщо ти не 
був політиком або спортсменом. 
Для політика я був занадто моло-
дий, але для спорту підходив іде-
ально. Мій брат уже багато подо-
рожував завдяки кікбоксингу, а я 
зрозумів, що бокс – це мій спосіб 
вирватися з клітки.

У СРСР всі носили однаковий 
одяг, всі читали одні й ті ж книги. 
У всіх було одне й те саме. Я ж хо-
тів шукати нове. Хотів відкрити 
для себе світ. Хотів їсти банани, 
побачити пальми, пляжі й оке-
ани. Інших людей. І зрозумів: я 
маю стати спортсменом. Непода-

лік від нас був боксерський зал. 
Хлопці з мого класу теж пішли 
туди.

Я там навчився боксу. І став 
подорожувати. У 14 років я зі-
ткнувся з вибором: медицина 
або спорт. Вирішив, що за меди-
цину візьмуся пізніше, а вийшло, 
що в боксі затримався на 27 ро-
ків. Радий, що став спортсменом, 
але я не народився боксером. 
Тільки тепер можу почуватися 
собою, але дуже вдячний цьому 
виду спорту.

До 2004 року я не любив 
бокс. Я займався цим, тому що 
треба було займатися. Поставив 
собі мету: стати олімпійським 
чемпіоном. І зробив це в 1996 
році. Отримав професійну ліцен-

зію. Мені було всього 20 років. 
Потім перейшов у професійний 
бокс: несподівано з’явилися 
промоутери, контракти, бонуси 
за підписання. Думав: «Цього не 
може бути». Не уявляв навіть у 
найсміливіших мріях. Я не любив 
спорт, але багато працював і до-
мігся успіху.

Що змінилося в 2004-му? У 
2003 році я програв Коррі Сан-
дерсу і втратив титул. Потім жор-
стко програв Леймону Брюстеру. 
Це був мій перший бій з леген-
дарним тренером Емануелем 
Стюардом в моєму кутку. Тоді я 
був спустошений. Я був чемпіо-
ном – і раптом зазнав двох по-
разок.

Я був невдахою серед братів 

Кличків. Дуже складний час. На-
віть мій брат сказав: «Тобі потріб-
но закінчити зі спортом». 

Потім був бій з Деваррілом 
Вільямсоном у Лас-Вегасі. Він 
пішов не так, як я уявляв. Виграв 
тільки тому, що поєдинок зупи-
нили після п’яти раундів (через 
зіткнення головами, за рекомен-
дацією лікаря). 

Мені наклали 40 швів, я отри-
мав шрам на все обличчя, хоча, 
на щастя, сьогодні ви його вже 
навряд чи зможете помітити. 
Після цього брат знову прийшов 
і сказав: «Потрібно зупинитися, 
подивися на своє обличчя!».

Всі відвернулися від мене. 
Усі. Крім Бернда Бонте, мого 
менеджера, який завжди був зі 
мною під час моєї спортивної 
кар’єри. Він вірив у мене, і я ру-
хався далі. Я знав, що можу бути 
кращим. Хотів це довести.

Це була моя мотивація. Знав, 
що те, що сталося в останніх 
боях, – то був не я. Критика тоді 
загартувала мене. Я став стале-
вим.

Я не любив бокс, поки не 
зустрів тренера Емануеля Стю-
арда. Він навчив мене любові до 
цього спорту, тому що показав, 
що бокс – це дещо більше, ніж 
просто удари. Тепер я люблю 
спорт. Це солодка наука.

afp.com

На Іспанію чи хоча б Туреччину 
в Слави грошей забракло?

ua.krym
r.com

Роман Ковальський – у центрі. Дрібничка, 
здавалося б, але приємно, що юні 
спортсмени дуже скоро змінять тих, для 
кого росіяни все ще «мижебратья».

facebook.com
/anna.shyshkina

Київ

Футбольні вболівальники 
не залишилися осторонь 
подій у країні. Під 
час центрального 
матчу першої частини 
Чемпіонату України 
«Динамо» – «Шахтар» 
фанати висловили свою 
думку про напад на 
Катерину Гандзюк. 

Під час першого тайму мат-
чу третього туру Української 
прем’єр-ліги між «Динамо» і 
«Шахтарем» ультрас столичного 
клубу вивісили банер із написом: 
«Хто замовив Катю Гандзюк?». На-
гадаємо, що громадську діячку та 
чиновницю херсонської міськра-
ди Катерину Гандзюк 31 липня 
облили сірчаною кислотою.

Іншу акцію на тому матчі уль-

«ХТО ЗАМОВИВ ГАНДЗЮК?» 
І «ПІДІТРІТЬСЯ СВОЇМ РЕГЛАМЕНТОМ»

трас «Динамо» присвятили рі-
шенню ФФУ у справі Ісмаїлі. Гру 
було перервано незабаром піс-
ля початку другого тайму. Бра-
зильський захисник «Шахтаря» 

отримав два матчі дискваліфіка-
ції за червону картку під час су-
тички в Суперкубку України. Це 
рішення ФФУ грубо порушило 
регламент цієї організації, адже 

контрольно-дисциплінарний 
комітет, ухвалюючи рішення, 
чорним по білому написав, що 
коротка дискваліфікація Ісмаїлі 
потрібна для того, щоб гранди 
нашого футболу зіграли в клю-
човому матчі повними склада-
ми. Такого нехтування регламен-
ту, в якому подібних визначень 
немає, ще не було. Тому ультрас 
«Динамо» провели акцію під на-
звою, даруйте, «Підітріться своїм 
регламентом». Фанати викинули 
на футбольне поле багато туа-
летного паперу і фаєрів, через 
що матч було перервано на кіль-
ка хвилин, а папір з поля приби-
рали футболісти обох команд.

Португалія

Капітан польської «Ягелло-
нії» з Білостока Тарас Романчук 
по-доброму запалив у матчі-
відповіді проти португальської 
«Ріо-Аве». Екс-українець із Ко-
веля, який цього року ді став 
польське громадянство, фак-
тично вивів «Ягу» далі у євро-
кубках. Його команда зіграла 
в Португалії 4:4 й за умови, що 
у першій грі було зафіксова-
но рахунок 1:0 на користь ко-
манди вихованця футбольно-
го центру «Ковель-Волинь», 
«Ягеллонія» пройшла у третій 
раунд Ліги Європи. 

Італія

Чоловіча збірна України з 
баскетболу 3x3 здобула впев-
нену перемогу над командою 
Швейцарії у завершальному мат-
чі групового раунду кваліфікації 
чемпіонату Європи U-18. Відбір 
відбувався в італійському Барі. 

Наша команда cвяткувала пе-
ремогу з рахунком 22:14 і, посів-
ши перше місце в групі, напряму 
вийшла у фінальну частину кон-
тинентальної першості. 

У складі збірної виступав 
волинянин Володимир Шевчук, 
а наставником U-18 є головний 
тренер БК «Старий Луцьк» Воло-
димир Журжій.

Молодший з Кличків пішов у бокс, щоб отримати 
більше емоцій та вражень. Після закінчення кар’єри 
він все ще посідає 15 місце в рейтингу найкращих 
боксерів за всю історію цього виду спорту.

Фанати «Динамо» показали своє ставлення до порушення 
регламенту органом, який цей регламент контролює

facebook.com
/deynega

ВОЛИНЯНИ ВИБОРОЛИ 
ПУТІВКУ НА ЮНАЦЬКЕ ЄВРО

РОМАНЧУК ВИВІВ СВОЮ 
«ЯГЕЛЛОНІЮ» В ТРЕТІЙ 
РАУНД ЛІГИ ЄВРОПИ

Два голи Тараса стали ви-
рішальними, його визнали най-
кращим гравцем матчу.

Це вперше, коли вихова-
нець ковельського футболу 
відзначився дублем у європей-
ських кубках.

Збірна України виграла три 
матчі з чотирьох і достроково 
перемогла у відбірковій групі. 
Позаду залишилися команди 
Німеччини, Андорри, Ірландії та 
Швейцарії. 

Фінальна частина Євро відбу-
деться у Білорусі 21-25 серпня. 

facebook.com
/vladim

ir.zhurzhiy

footboom
.com
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Ми знаємо, хто ми є, але не знаємо, ким можемо бути. Вільям Шекспір

  Іван БОГДАНОВИЧ
Хмельницька область

ПРОМОУТЕР НАЗВАВ 
ДАТУ ПОЄДИНКУ 
УСИК – БЕЛЬЮ 
Київ

Промоутер Едді Хірн, який 
представляє інтереси британця 
Белью, заявив, що бій відбудеться 
10 листопада.

Цього ж дня свій бій проведе ін-
ший український боксер Сергій 
Дерев’янченко, який зійдеться з амери-
канцем Деніелем Джейкобсом за вакант-
ний титул IBF у середній вазі. 

Нагадаємо, що Олександр Усик здо-
був звання найкращого боксера липня за 
версією WBA. Після цього він заявив, що 
готовий перейти в суперважку вагу, й на-
звав ім’я можливого суперника – Белью.

Британець негайно відповів, що був 
народжений для цього бою і запропо-
нував зробити це. У відповідь Усик також 
висловив готовність до бою. 

Тоні Белью не володіє жодним по-
ясом у суперважкій вазі. Після переходу 
з важкої ваги він здобув дві перемоги 
нокаутом над Девідом Хеєм. У важкій 
вазі Белью володів поясом WBC, який він 
звільнив після переходу в іншу вагову 
категорію, а потім цей пояс виграв Усик 
у бою проти Майріса Брієдіса.

Крім того, минулого тижня Усик про-
коментував ажіотаж довкола ймовірного 
надання йому звання Героя України.

Під час прес-конференції в Києві він 
сказав: «Не потрібні мені ніякі зірки. Для 
свого народу і певної кількості людей 
моєї країни я і так є героєм, мені не по-
трібні для цього якісь регалії».

Усик попросив не заважати йому на 
шляху до нагород у боксі. «Це найкраща 
підтримка, яку ви можете дати мені», – 
додав боксер.

КАТАР ШАХРАЙСЬКИМ 
ШЛЯХОМ ОТРИМАВ 
ПРАВО НА 
ПРОВЕДЕННЯ ЧС-2022
Швейцарія

Колишній президент ФІФА Йозеф 
Блаттер заявив, що члени виконкому 
ФІФА під час вибору країни-господаря 
Чемпіонату світу-2022 проігнорували 
зауваження щодо того, що Катар не здат-
ний прийняти турнір. 

За словами 82-річного швейцарця, 
перемога заявки Катару стала результа-
том протизаконної негласної домовле-
ності й політичного тиску, що його чинив 
Мішель Платіні – екс-член виконавчого 
комітету, повідомила The Times. 

У своїй новій книзі Ma Vérité («Моя 
правда») Блаттер, відсторонений від 
футбольної діяльності у 2015 році за під-
сумками розслідування корупційного 
скандалу, стверджує, що ніхто з членів 
виконавчого комітету не читав детальні 
інспекційні звіти про країни, які претен-
дували на проведення ЧС, тому що до 
того часу вже було ухвалено рішення. 

«Якби ми ретельно вивчили ті звіти, то 
чемпіонат світу в Катарі не проводили б. 
Я не знаю і не хочу знати, чи є зв’язок між 
ЧС-2022 в Катарі й тим, що сталося далі», – 
пише він у своїй книзі, згадуючи, що Катар 
після цього витратив мільярди євро на 
авіаційні контракти з Францією і паризь-
кий футбольний клуб «Парі Сен-Жермен». 

Нагадаємо, Йозеф Блаттер очолював 
ФІФА протягом 17 років. Він залишив по-
саду президента організації у 2015 році 
після корупційного скандалу, отримавши 
восьмирічне відсторонення від футболь-
ної діяльності. 

У лютому 2016 року апеляційний ко-
мітет ФІФА скоротив термін усунення до 
шести років.

бокс

великі афери

перша ліга

крута річдобра справа

У третьому турі 
фаворити сезону 
«Дніпро-1» та 

«Волинь» досить 
упевнено перемогли 
суперників. Обидві 
команди не просто 
на голову сильніші за 
опонентів у Першій лізі, а 
вже зараз не загубилися 
б у найвищому дивізіоні. 

«Волинь» забила два голи в 
грі, зберігши свої ворота недо-
торканими. Лучани втретє по-
спіль забили по голу в кожному 
з таймів, і знову героєм гри став 
Денис Кожанов – спочатку він 
дав класний пас на Сіаваша, а по-
тім реалізував пенальті. Новачок 
лучан такі фокуси робить вже 
третій матч поспіль.

Наразі тільки дві команди 
йдуть чемпіонатом без втрати 
очок. 

«Дніпро-1» Дмитра Михай-
ленка за складом, рівнем гри та 
ігровою думкою входить у топ-3 
команд України, якщо не брати 
«Шахтар» та «Динамо». Тут не-
має нічого дивного, адже у скла-
ді команди достатньо сильних 
гравців, рівень яких дозволяє 
грати саме в такий футбол. По-
справжньому «Дніпро-1» мож-
на  буде оцінити хіба тільки в 

«ВОЛИНЬ» ПОКИ БЕЗ ПОРАЗОК 
І ПРОПУЩЕНИХ ГОЛІВ

3-й тур 
 «Прикарпаття» – 

«Аванград» – 0:1, 
«Колос» – «Інгулець» – 0:0, 
«Гірник-Спорт» – «Оболонь-
Бровар» – 2:1, 
«Зірка» – «Дніпро-1» – 0:2, 
«Агробізнес» – «Волинь» – 0:2,  
«Рух» – «Кобра» – 2:1, 
«Миколаїв» – «Балкани» – 2:1, 
«Металіст 1925» – «Суми» – 4:1.

4-й тур 
10 серпня

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

М
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к

Кожанов – уже не юний орел, сподіваємося, 
що сил у нього стане на всю дистанцію 

politeka.net

Луцький район

Під Луцьком, у 
Княгининку, відкрили 
спортивний комплекс. 
Сучасний стадіон 
має три спортивні 
поля: волейбольне, 
футбольне, 
баскетбольне. Також 
є два майданчики з 
тренажерами, бігова 
доріжка та ігровий 
майданчик для дітей. 
На урочисте відкриття 
спортивного поля в 
ОТГ прибув депутат 
Волинської обласної 
ради від УКРОПу 
Вячеслав Рубльов.

Очільниця громади Кня-
гининка Олена Твердохліб 
запевнила, що новий стадіон 
не стоятиме порожнім.

«У нас не було стадіону, 
на якому могла б тренува-
тися молодь. Ми вирішили 
зі шкільного зробити ста-
діон для всієї громади. Об-
лаштували його за три мі-
сяці, ви йшов навіть трохи 
дешевшим, ніж планували 
раніше, за рахунок того, що 
будівельники оптимізували 
деякі роботи, наприклад, не 
перевозили ґрунт на далеку 
відстань», – розповіла очіль-
ниця громади.

Спорткомплекс у Кня-
гининку назвали одним з 
найкращих, які збудували на 
Волині. Перший заступник 
міністра молоді та спорту 
України, президент Феде-

У КНЯГИНИНКУ 
СТАДІОН – ЯК У ЄВРОПІ

М Команда І В Н П М О

1 Дніпро-1 (Дніпро) 3 3 0 0 11 - 1 9

2 ВОЛИНЬ (ЛУЦЬК) 3 3 0 0 6 - 0 9

3 Авангард (Краматорськ) 3 2 1 0 5 - 2 7

4 Миколаїв (Миколаїв) 3 2 1 0 4 - 1 7

5 Металіст 1925 (Харків) 3 2 0 1 6 - 3 6

6 Суми (Суми) 3 2 0 1 6 - 6 6

7 Колос (Ковалівка) 3 1 2 0 4 - 0 5

8 Балкани (Зоря) 3 1 1 1 2 - 2 4

9 Рух (Винники) 3 1 1 1 3 - 4 4

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

11 Гірник-Спорт (Горішні Плавні) 3 1 0 2 3 - 9 3

12 Оболонь-Бровар (Київ) 3 0 2 1 1 - 2 2

13 Інгулець (Петрове) 3 0 1 2 2 - 5 1

14 Агробізнес (Волочиськ) 3 0 1 2 0 - 4 1

15 Зірка (Кропивницький) 3 0 0 3 1 - 7 0

16 Кобра (Харків) 3 0 0 3 1 - 8 0

Прем’єр-лізі наступного сезону. 
Якщо вдасться зберегти склад 
(Кравченку вже 35 років, а саме 
він – провідник цієї гри в пас на 
полі) та ще трохи його підсилити, 
то «Дніпро-1» буде претендентом 
на єврокубки відразу.

У «Волині» поки не все так 
добре з командної точки зору, 
проте індивідуальний підбір 
виконавців у луцької команди 
прос то чудовий. Як і Кравченко в 
«Дніпрі-1», Кожанов на цьому рів-
ні – топ-гравець. Сімінін – просто-

рації легкої атлетики України 
Ігор Гоцул, який теж завітав на 
відкриття, відзначив Волинську 
область як одну з найкращих, де 
активно розвивають спортивну 
інфраструктуру.

Відкриттям нового стадіону 
тішилися і діти, й дорослі. Юні 
спортсмени, особливо гравці 
футбольної команди, раділи, що 
тепер коли впадеш – не боляче. 
Новенький стадіон – неабияка 
радість і для їхніх батьків. 

«Ми приємно вражені, адже 
ніяк не очікували, що матимемо 
такий стадіон. Ще до офіційного 
відкриття навколо нього гурту-
валася молодь. Знаю це не з пе-
реказів, бо і мої діти з неабияким 
захопленням розповідали, на 
яких тренажерах займатимуться, 
про покриття, як на справжньому 
футбольному полі», – розповіла 
місцева жителька Наталія Третяк. 

Жителі ОТГ переконані, що 

відтепер у громаді почнеться 
нове спортивне життя. 

«Питання розвитку дитячого 
і юнацького спорту сьогодні над-
звичайно актуальне. Приємно, що 
Волинь розвивається і такі стаді-
они з’являються і в об’єднаних те-
риторіальних громадах, і в містах 
області. Ця арена – чергова пере-
мога вашої громади. У співпраці 
з Фондом Ігоря Палиці «Тільки 
разом», з Волинською обласною 
радою княгининівська грома-
да зуміла зробити надзвичайно 
багато – це і зупинки, і дороги, і 
втілені проекти з ремонтів важ-
ливих соціальних об’єктів. Вірю, 
що попереду ще багато перемог, 
адже із таким невичерпним по-
тенціалом, як у Княгининівської 
громади, яку очолює надзвичай-
но наполеглива та ініціативна 
голова Олена Твердохліб, інакше 
й бути не може», – зазначив Вяче-
слав Рубльов.

У сусідній Польщі таких регіональних 
стадіонів приблизно тисяча. Є куди 
рости, але приємно, що розбудовуємося.

volynnew
s.com

Бомбардири: 
Синиця («Металіст 1925»), 
Куліш («Дніпро-1») – 
4 голи, Кожанов («Волинь»), 
Яворський (Суми) – 3 голи.

Голи: Сіаваш (18), Кожанов 
(68, з пен.)
Склад лучан: Когут – 
Петько, Горопевшек, Курко, 
Сімінін – Цюпа, Герасимюк – 
Неплях, Кожанов, 
Хагназарі – Козьбан.

«Агробізнес» – 
«Волинь» – 0:2.

таки плеймейкер.
Український футбол привчив 

до того, що команда на початку 
сезону та в його кінці може бути 
зовсім іншою. Проте зараз важ-
ко уявити, щоб ці «Дніпро-1» та 
«Волинь» не вийшли до Прем’єр-
ліги. Навіть якщо залишиться 12 
команд, а одній з них доведеться 
грати в плей-оф. 

У наступному турі «Волинь» 
їде до Краматорська, де на неї очі-
кує серйозний суперник «Аван-
гард».  Так само й «Дніпро-1» 
матиме найближчим часом най-
серйознішого візаві – вдома при-
йме «Металіст 1925».

ЛІСОВИЙ 
ФУТБОЛ

ЩОБ ГРАТИ У ФУТБОЛ, 
ШАЦЬКІ ЛІСІВНИКИ 
ПОБУДУВАЛИ СТАДІОН 
БІЛЯ ОЗЕРА ВЕЛИКЕ 
ПІЩАНСЬКЕ
Шацький район

Облагороджений стадіон 
державного підприємства 
«Шацьке учбово-дослідне 
лісове господарство» 
облюбували всі в 
громаді, хто має бажання 
вдосконалити свої фізичні 
можливості. Бувають тут і 
численні туристи.

Футбольний стадіон біля 
озера Велике Піщанське, що в 
Шацькому районі, створили дав-
но. Але через певні обставини та 
причини з часом його занедбали. 
І так було, поки шацькі лісівники 
не організувалися у футбольну 
команду. 

Вони прибрали територію, 
обгородили, встановили тут лав-
ки, смітники, пофарбували во-
рота, купили футбольну сітку та 
інший інвентар.

За полем доглядають постій-
но: косять газон, малюють лінії. 
Така підготовка – майже щотижня 
у п’ятницю, перед кожним вікен-
дом, коли й відбуваються матчі.

Суттєво допомагають лісів-
никам місцеві футболісти з села 
Піща, які також грають у команді.

Наразі шацькі лісівники гра-
ють у чемпіонаті району. Нині 
вони – серед лідерів у турнірній 
таблиці.
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Краще тримати рот на замку і здатися дурнем, ніж заговорити і розвіяти всі сумніви. Марк Твен
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У Львові на футболі фани заводять «Хто 
не скаче – той москаль!».

Підривається півстадіону. Позаду сім’я: 
тато, мама й дитина.

Дитина питає:
– Пап, пап, а што ані крічят?
– Пригай давай...

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

Хочу вивчити німецьку мову, щоби 
розмовляти нею, коли злий.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Справжній чоловік має прокидатися з 
думкою: «О Боже, моїй жінці нічого одяг-
ти...».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Мамо, а чому тато лисий?
– Тому що він дуже розумний.
– А чому в тебе так багато волосся?
– Замовкни і їж!

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

Секс за гроші називається проституці-
єю. Ну, або «вдало вийшла заміж».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Іноді Ізя прокидається щасливим і ве-
селим. А потім згадує, що одружений...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Ти зорі бачиш?
– Бачу.
– От і я бачу.
– І що з того?
– Вставай, намет вкрали!

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

Стоїть бабуся на ринку, помідори про-
дає. Біля помідорів велика табличка: «По-
мідори з Чорнобиля».

Підходить покупець:
– Та ви що, бабусю? Ніхто ж не купить!
– Беруть, синку, беруть. Хто для тещі, 

хто для зятя. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Кохана, пограймо у зґвалтування.
– Але я не хочу.
– От і чудово.

№

Жартівливий гороскоп на 9 – 15 серпня
Овен (21.03 – 20.04)
Віктор Сапожніков
8 квітня 1954 р.
Міський голова Нововолинська 
Як відомо, доброму слову і 
собака радіє, тож Овнам зорі 
наполегливо рекомендують 
всіляко догоджати братам 

нашим меншим. У відповідь вас ніхто не 
образить. І будете цілий тиждень кататися, 
як овечий сир у маслі.

Телець (21.04 – 21.05)
Петро Нагорний
25 квітня 1966 р.
Голова Любешівської райради
Заявіть про що-небудь нове 
в колі давніх друзів, які 
не звикли до подібного й 
обговорюють одне і те ж уже 

багато років поспіль. Спричините справжній 
фурор, бурю обговорень та водночас 
переконаєтеся в користі нових віянь.

Близнята (22.05 – 21.06)
Роман Микитюк
15 червня 1970 р.
Депутат Волиньради, бізнесмен
Близнятам чужі поради – як 
собаці п’ята нога. Вони й 
самі кого хочеш закидають 
порадами, і затеревенять 

до втрати свідомості. Успіх цього тижня 
залежатиме від того, наскільки злагоджено 
працюватимуть півкулі. Одна генеруватиме 
ідеї, інша їх втілюватиме.

Рак (22.06 – 23.07)
Петро Савчук
16 липня 1971 р.
Ректор Луцького національного 
технічного університету
Кулінарний талант битиме 
через край. Особливо 
плідною виявиться робота 

з тістом: у вас прекрасно вийде замісити 
й через чотири-п’ять років спекти щось 
подібне до скульптури в повний 
людський зріст.

Лев (24.07 – 23.08)
Ігор Чорнуха
25 липня 1978 р.
Гендиректор ПАТ 
«Луцьксантехмонтаж №536»
У вас відкриється друге 
дихання. Активно 
понавантажуєте і 

поштукатурите колег. Зірки радять виявляти 
ініціативу, але без тиску на оточення. 
Перестаньте хвилюватися через якийсь там 
залізобетон.

Діва (24.08 – 23.09)
Сергій Слабенко
28 серпня 1965 р.
Депутат Волиньради
Цього тижня навряд чи 
захочеться читати що-небудь, 
де не буде картинок. Тому, 
якщо хтось наполегливо 

рекомендуватиме прочитати ту чи ту 
книгу, якусь статтю, вимагайте, щоб він же 
забезпечив її ілюстраціями.

Терези (24.09 – 23.10)
Сергій Сафулько
10 жовтня 1947 р.
Адвокат, заслужений 
юрист України
Почуватиметеся «титаніком» 
Феміди, який, розштовхуючи 
дрібні баржі та буксири, мчить 

на шляху до перемоги букви закону. Щоб 
досягнути рівноваги, найкраще не помічати 
усіх тонкощів закону. А от на крутих поворотах 
«буквоїдства» варто бути обережнішим. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Людмила Денисенко
16 листопада 1979 р.
Директор Луцького зоопарку
Відмовившись від звичної 
стратегії, зможете стати 
№1. Ділова вечеря дасть 
можливість отримати 

важливі відомості. Як і раніше, ігноруйте їх, 
адже нового розширення, збільшення чи 
подвоєння чекати ні від кого.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Галина Падалко
24 листопада 1995 р.
Телеведуча 
Сміливо можете 
впроваджувати нові ідеї та 
плани в роботу, щоправда, 
краще це робити подалі 

від рідних країв. Варто приділити більше 
уваги роботі з інформаційними потоками. 
Найкраще – осідлати їх і купити хорошого 
батога.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Андрій Покровський
27 грудня 1975 р.
Депутат Луцькради, бізнесмен
Купатиметеся в променях 
романтичних планів. 
Купувати землю чи 
лотерейні квитки не варто. 

Це вчорашній день інвестицій. Спробуйте 
щось покриптовалютити. Молодь на таке 
ведеться.

Водолій (21.01 – 19.02)
Олександр Вовченко 
17 лютого 1991 р.
Начальник патрульної 
поліції Волині
Краще взятися за рутинну й 
монотонну роботу. Наведіть 
лад на робочому місці й 

позбудьтеся зайвих речей – усіляких грамот, 
селфі та обнімашок. Траплятимуться дрібні 
негаразди з наслідками середньої важкості. 

Риби (20.02 – 20.03)
Юрій Цейко
8 березня 1965 р.
Депутат Волиньради, бізнесмен
Тиждень принесе багато 
важливої інформації. От, 
наприклад, погода знову 
вхурделить посеред літа 

градом чи шквалом, а вам потім вигрібай з 
порожньої комори в пусту... Але це квіточки, 
якщо порівняти із тим, що знову треба з 
чимось визначатися. 

СКІЛЬКИ ЯДЕРНИХ БОМБ 
ТРИМАЛА РАДЯНСЬКА 
ВЛАДА В ЛУЦЬКУ

колесо історії

  Олександр 
ЛУДКОВСЬКИЙ
hroniky.com

У 1959 році в Луцьку 
почалося формування 
двох ракетних полків. 
До 1961 року тривало 
будівництво доріг, 
військових містечок, а 
також відокремлених 
«бойових зон» зі 
спорудами для 
укриття ракет і 
ядерних боєголовок 
та стартовими 
майданчиками. 
Всього на території 
Волинської області 
було побудовано сім, 
як ми їх називаємо 
у наш час, ракетних 
баз. Проте були атомні 
бомби і в Луцьку.

На території Луцького 
військового аеродрому до 
1993 року діяла так звана 
ремонтно-технічна база, 
функції якої полягали у збе-
реженні та підвішуванні під 
літаки тактичних ядерних 
бомб. Було і потужне підзем-
не сховище для бомб з двох 
бункерів, які розібрали у 90-х 
роках за фінансування США.

Аеродром на Вишкові

смішного

ЖІНОЧА ВИТРИМКА
  Микола 
ДЕМ’ЯНЕНКО 

Заходжу до свого 
приятеля Михайла 

додому і мимохіть 
стаю свідком сімейної 
сварки. Розвертаюся, 
щоб «зайти іншим 
разом», але Вікторія, 
Михайлова дружина, 
мене як співучасника і 
підозрюваного легким 
порухом руки саджає 
на диван, чи то пак – на 
лаву підсудних поруч 
з Михайлом. Слід 
зауважити, що 
Вікторія – учитель 
карате, чинити опір – 
собі дорожче. Сидимо. 
Вікторія:

– Ви обидва щонеділі їз-
дите на риболовлю?

Михайло:
– Це ще не злочин!
Він на всі вихідні змива-

ється з дому під виглядом 
риболовлі, природно, нена-
че зі мною, але де буває – це 
окрема історія...

– Ти мене за дурепу три-
маєш? Ти коли востаннє був 
на риболовлі?

– Я кожні вихідні при-
вожу рибу додому. Ти що, не 
пам’ятаєш?

– Рибу? Я зараз із тебе 
тараньку зроблю і до стіни 
приб’ю!

Носіями бомб були літа-
ки 806-го бомбардувального 
авіаційного полку, який базу-
вався на аеродромі ще з 1945 
року. Ці літаки могли нести 
атомні бомби й інших типів, 
але згадані ядерні боєпри-
паси були найбільш розпо-
всюдженими. Всі вони були 
бомбами вільного падіння.

806-й полк складався з 
трьох ескадрилій по 9 літаків, 
причому перша ескадрилья 
призначалася для ядерної 
зброї. Втім усі серійні літаки 
Су-24 поставляли у льотні 
частини з усім обладнанням 
для несення атомних бомб і 
у відповідному забарвленні. 
Забарвлення полягало в біло-
му покритті носової частини, 
передніх кромок крила, опе-

рення і днища літака. Кабіни 
комплектувалися шторками, 
які мали захищати екіпаж від 
світлового випромінювання 
ядерного вибуху.

Враховуючи повний боє-
запас ескадрильї на два ви-
льоти зі штатною підвіскою 
на дві бомби, у сховищі на 
Луцькому військовому ае-
родромі в кінці 80-х років 
зберігалося не менш як 36 
ядерних авіабомб.

За час існування полку 
відомо про єдиний випадок 
підвішування під три літаки 
ядерних бомб для бойових 
дій – у серпні 1968 року під 
час придушення повстання у 
Чехословаччині Збройними 
силами СРСР та інших країн 
Варшавського Договору.

board.lutsk.ua

Вікторія вибігає у кори-
дор, мені стає так смішно, 
що ледве стримуюся.

Михайло коментує пе-
реміщення дружини квар-
тирою:

– У комору пішла, там 
помпова рушниця. Все! Нам 
капут! Застрелить! Прощай, 
брате!

Тут уже й мені стало 
страшно. А раптом пальне! 
Наближаються її кроки... За 
ці кілька секунд я згадав 
усе своє життя: дитячий 
садочок, школу, як до вишу 
вступали, як одружилися. 
Усе згадав! З кожним кро-
ком Віки у коридорі думки 
носилися швидше й сум-
бурніше. Я на кордоні з 

Афганом почувався впев-
неніше!

Коли вона зайшла до 
кімнати, Михайло з відчут-
тям полегшення вигукнув:

– О! Це ж мої вудки! Я 
ними рибку тобі ловлю!

– Ага! Твої! Рибку! Ага! Я 
півроку тому всі гачки з них 
зрізала!

І тут я не витримав. 
Ніколи так не реготав! Ка-
чався по підлозі, мене від-
ливали холодною водою, 
приводячи до тями. Я за-
хоплений олімпійським 
спокоєм цієї жінки. Вона 
все знала і щопонеділка 
варила юшку з купованих 
карасів! Оце так жіноча ви-
тримка!

veselahata.com
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Найважче завдання – бути самим собою у світі, де кожен намагається зробити 
вас кимось іншим. Зейн Малік
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9 серпня – Микола, Климентій, 
Пантелеймон, Герман, Анфіса, 
Наум
10 серпня – Іван, Юхим, 
Никанор, Юліан, Анастасія, 
Ірина, Олена, Антоніна, Прохор, 
Павло, Василь
11 серпня – Кузьма, 
Костянтин, Михайло, 
Серафима, Роман, Олександр
12 серпня – Валентин, Лука, 
Максим, Іван, Ангеліна, 
Валентин
13 серпня – Євдоким, 
Пелагея, Веніамін, 
Сергій, Степан, 
Георгій, Юрій, 
Арсеній, Йосип
14 серпня – 
Антон, Олександр, 
Леонтій, Дмитро, 
Федір, Тимофій
15 серпня – Василь, 
Никодим, Степан, 
Платон, Тарас

9 серпня – Микола, Климентій, 
Пантелеймон Герман Анфіса
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   Ігрове поле складається з квадрата 

розмі ром 9х9, розділеного на менші 
квадрати (їх ще називають «регіони») зі 
стороною 3х3 клітинки. Таким чином, 
усе поле налічує 81 клітинку. У деяких 
із них вже на початку гри розташовані 
числа (від 1 до 9). Мета голово ломки – 
заповнити вільні клітинки цифрами 
від 1 до 9 так, щоб у кожному рядку, 
в кожному стовпці і в кожному 
малому квадраті 3х3 кожна цифра 
траплялася лише один раз. Правильна 
головоломка має тільки один 
розв’язок.

Відповіді на сканворд 
від 2 серпня 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 9 – 15 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 
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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

Книга побачила світ у 1936 році в Нью-Йорку

РОМАН ПРО СКАРЛЕТ О’ХАРА СТАВ 
ПОПУЛЯРНІШИМ ЗА БІБЛІЮ

regnum
.ru

Друга за 
популярністю 
книга після 

Біблії – так називали 
роман Маргерет Мітчел 
«Віднесені вітром». 
Він вийшов друком у 
1936 році в Нью-Йорку, 
а до кінця року було 
продано понад мільйон 
примірників. Через рік 
після написання книги 
авторка отримала 
Пулітцерівську премію. 

У романі йдеться про життя 
жінки Скарлет О’Хара у період 
громадянської війни в США. Спо-
чатку доньці багатого плантатора 
з Джорджії довелося пройти че-
рез важкі життєві випробовуван-
ня, пов’язані з війною й злиднями, 

які загартували її характер. 
Екранізація роману побачи-

ла світ 1939 року й вважається 
класикою кінематографа. Роман 
охоплює події, що відбувалися 
протягом 12 років – у період з 
1861 до 1873 року. Це історія 
громадянської війни між про-
мисловими північними та земле-
робськими південними штатами 
Америки.

Після смерті Маргарет Міт-
челл в 1949 році авторські права 
на твір було розділено в рівних 
частках між її племінниками Джо-
зефом і Юджином Мітчеллами. У 
2012 році після смерті Джозефа 
його частка перейшла за запо-
вітом до католицької архієпархії 
Атланти у США. Їй дісталося 50% 
прав на роман. 



Простягаючи руки до зірок, люди часто забувають про квіти під ногами. Джеремі Бенте
www.volynnews.com
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Симон живий! УКРАЇНСЬКА ЛЕГЕНДА 
БУЕНОС-АЙРЕСА 

ЖІНКИ З 
АПЕТИТНИМИ 
СІДНИЦЯМИ 
ЗДОРОВІШІ
Німецькі вчені змусили багатьох 
жінок видихнути з полегшенням – ті, 
хто має більше жирових відкладень 
на стегнах і сідницях, рідше 
переживають серцеві напади та 
менше хворіють на діабет.

Підшкірний жир стегнової частини 
тіла працює як губка, перешкоджаючи 
появі вісцелярного жиру на внутрішніх 
органах та діє як захисник серця і леге-
нів, пише The Independent.

Дослідники вважають, що захисна 
функція підшкірного жиру в нижній час-
тині тіла найбільше виявляє себе у жінок 
перед менопаузою. Це не працює у ви-
падку, якщо жінка має ожиріння.

Керівник дослідження доктор Нор-
берт Стефан, який спеціалізується на 
дослідженні діабету в Університеті Тю-
бінгена (Німеччина), пояснив, що для 
людей із вагою в межах норми мати ма-
сивні стегна – краще. Вона гарантує без-
печне зберігання жирових клітин.

Результати своєї розробки Стефан 
із колегами підтвердили завдяки МРТ-
скануванню та кільком стандартним 
процедурам перевірки стану здоров’я 
людини.

КРАЇНИ, ДЕ ВІДКРИТО 
МОЖНА КУПИТИ 
ГРОМАДЯНСТВО 
У світі є десять країн, які 
відкрито дозволяють купити 
їхнє громадянство. Більшість із 
них класифікують як офшорні, 
повідомляє Bloomberg.

Окрім цієї десятки, є ще країни, які 
дозволяють подати заявку на отриман-
ня громадянства після низки виконаних 
умов. Наприклад, США. Проте процеду-
ра там є значно складнішою, аніж прос-
то викладення певної суми грошей.

У Австрії, щоб отримати громадян-
ство, слід витратити $23,7 млн, на Кіпрі – 
$2,4 млн, на Мальті – $1,1 млн, у Туреч-
чині – $1 млн, у Вануату – $226,5 тис., у 
Гренаді – $208,3 тис., у Сент-Кіттсі та Не-
вісі – $150 тис., у Сент-Люсії – $100 тис., у 
Домініці – $100 тис., в Антигуа і Барбуді – 
$100 тис.

а ви знали?

цікаво

Рік за роком на 
постаменті 
неподалік 

кладовища Реколете й 
на одному з мавзолеїв 
усередині з’являється 
напис Simon Vive! 
Змивати, зафарбовувати, 
штрафувати немає сенсу. 
Симон Радовицький, який 
підірвав шефа поліції 
аргентинської столиці, 
не може померти. Він ще 
за життя став легендою, 
пише Was.media. 

14 листопада 1909 року на 
цвинтарі Реколете в Буенос-
Айресі з пишнотою ховали Анто-
ніо Бальве, директора найбільшої 
в’язниці міста. На церемонії був 
присутній давній друг покійного, 
шеф столичної поліції 54-річний 
Рамон Лоренсо Фалькон.

Біднота дала Фалькону прі-
звисько Скажений Пес. За три 
роки роботи в поліції відставний 
армійський полковник і колишній 
депутат парламенту прославився 
вмінням придушувати масові про-
тести. Учасників акції з відмови 
платити оренду взимку вимивали 
з будинків струменями холодної 
води. Вуличні демонстрації розга-
няли кінні поліцейські з шаблями. 
Іммігранти з Російської імперії 
привчили аргентинців називати 
їх «казаками».

Коли екіпаж Рамона Фаль-
кона від’їжджав від кладовища, 
високий молодий чоловік, одяг-
нений в чорне, кинув усередину 
згорток. Після вибуху пасажири 
опинилися на бруківці. Поліцей-
ські та перехожі кинулися за неві-
домим. Погоня тривала недовго. 
Терорист намагався застрели-
тися, але пістолет дав осічку. Під 
час арешту він два рази крикнув 
«Хай живе анархія!» і пообіцяв, 
що на кожного поліцейського 
знайдеться своя бомба.

Фалькон і його секретар того 
самого дня померли від пора-
нень. Затриманий визнав про-
вину, але відмовився називати 
свої ім’я та прізвище. «На вигляд 
йому років 18-20. Обличчя витяг-
нуте, хворобливо-бліде, з вузь-
ким довгим носом. Колір волос-
ся – темно-каштановий... Якщо 
він росіянин, як підозрюють у 
поліції, то затриманий говорить 
іспанською досить добре», – по-
відомляв кореспондент газети 
La Nación.

Особистість змогли встано-
вити за світлиною. Це був Симон 
Радовицький, уродженець Кате-
ринославської губернії (нинішня 
Дніпропетровська область), який 
прибув до Аргентини в березні 
1908 року.

СТЕПАНІВКА – 
БУЕНОС-АЙРЕС

Про перші роки життя Радо-
вицького відомо мало. Голов-
не джерело інформації – книга 
«Життя за ідеал», яку видали 
анархісти в Мексиці 1956 року. За 
інформацією авторів, Симон на-
родився в бідній єврейській ро-
дині 1889 року. З села Степанівка 
в пошуках кращого життя його 
батьки переселилися до про-
мислового Катеринослава (нині 
Дніпро). Хлопчику ледь виповни-
лося 10 років, коли батько віддав 

В’ЯЗНИЦЯ 
НА КРАЮ СВІТУ

Суд не зміг винести Радо-
вицькому смертний вирок. До-
кументи, за якими анархіст в’їхав 
до Аргентини, визнали фальши-
вими. У відповідь на офіційний 
запит Російська імперія надісла-
ла виписку з метричної книги си-
нагоги. Вважається, що доступ до 
документа мав двоюрідний брат 
Симона, який виправив дату його 
народження. Тепер виходило, що 
на момент вибуху терористові 
було не 20, а 17 років. Як непов-
нолітнього замість розстрілу 
його засудили до ув’язнення на 
невизначений термін.

Через кілька місяців това-
риші Симона вирили підземний 
тунель і спробували влаштува-
ти втечу арештантів з в’язниці 
Буенос-Айреса. Змову викрила 
поліція. Радовицького відвезли 
за кілька тисяч кілометрів від сто-
лиці. Оточена крижаним морем, 
в повній ізоляції на архіпелазі 
Вогняна Земля стояла Ушуайя, ві-
дома як «В’язниця на краю світу». 
Туди доправляли небезпечних 
політичних в’язнів, закоренілих 
кримінальників, рідко вони по-
верталися додому живими.

Радовицький провів в Ушуайї 
20 років. Щороку в день смерті 
Рамона Фалькона його на місяць 
переводили до карцеру з раціо-
ном хліб-вода. 1918 року чилій-
ські анархісти зробили ще одну 
невдалу спробу звільнити Симо-
на. В покарання за це він провів 
у карцері два роки, практично 
не бачачи світла – начальник 
в’язниці наказав закрити вікно 
фанерою з єдиною діркою.

Знаменитого в’язня регуляр-
но били наглядачі. Найбільше 
тюремників лютило, що Радо-
вицький не просив змилуватися 
й не каявся.

ВОЛЯ
Анархісти, правозахисники і 

преса Буенос-Айреса не забува-
ли про в’язня Ушуайї. Про нього 
писали, говорили, навіть співали. 
1930 року Сальвадора Медіна, 
відома журналістка і дружина 
видавця найвпливовішої арген-
тинської газети того часу Crítica, 
на аудієнції у президента Іполіто 
Іріґоєна домоглася для Радо-
вицького помилування.

Симона випустили й відразу 
депортували до сусіднього Уруг-
ваю. У Монтевідео анархіст про-
жив до 1936 року, коли поїхав до 
Іспанії битися у громадянській 
війні на боці республіканців. Че-
рез підірване у в’язниці здоров’я 
брати участь у боях він не зміг. 
Його відправили до анархіст-
ської Барселони працювати на 
пропаганду.

Через три роки, після пораз-
ки республіканців, Радовицький 
опинився у Франції. 1940 року 
перебрався до Мексики, де 
анархісти були ще сильні. Під-
працьовував на фабриці дитячих 
іграшок, часто хворів і помер в 
Мехіко 1956 року.

В’язницю Радовицького за-
крили. Корпус, де він сидів, пере-
творили на музей, а його камеру 
навіть можна оглянути.
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його в підмайстри до слюсаря. Як 
тоді було заведено, Симон став 
жити в будинку майстра. Вперше 
про революцію і класову бороть-
бу Симон почув з розмов дочки 
слюсаря та її друзів.

Політична кар’єра Радовиць-
кого почалася в червні 1904 року, 
коли під час загального страйку 
в Катеринославі він дістав по-
ранення в груди, дивом вижив і 
пролежав півроку в лікарні.

«Я тоді дуже мало знав про 
різницю між революційними тео-
ріями в робітничому русі. Більше 
інстинктивно, ніж з якоїсь іншої 
причини, своїми товаришами у 
боротьбі я вибрав найрадикаль-
ніших з усіх лівих», – пізніше по-
яснював Радовицький другові, 
німецькому анархістові Аугустіно 
Сухі.

Після одужання підліток по-
пався на поширенні заборонених 
брошур і провів чотири місяці у 
в’язниці. Незабаром він відібрав у 
п’яного солдата пістолет і шаблю, 
був засуджений до трьох років 
заслання, але як неповнолітній 
відбув півроку у в’язниці і знову 
опинився на свободі. 1905 року 
Симон організував на металур-
гійному заводі в Катеринославі 
акцію пам’яті жертв Кривавої не-
ділі в Санкт-Петербурзі.

Близькі були впевнені, що ко-
лись влада зашле молодого анар-
хіста до Сибіру, тому допомогли 
йому зробити фальшиві докумен-
ти й купили квиток на корабель 
в один бік до Буенос-Айреса. В 
Аргентину на той час уже кілька 
років масово переїжджали євреї 
зі Східної Європи й анархісти з 
України, Італії, Іспанії.

СКАЖЕНИЙ ПЕС 
АТАКУЄ

Після трьох тижнів плаван-
ня в трюмі Радовицький прибув 
до Буенос-Айреса, де іммігранти 
становили вже понад 40% на-
селення. Симон влаштувався на 
роботу в механічну майстерню 
Zamboni, завів перші знайомства, 
підписався на анархістську газету 
La Protesta і став за нею вчити іс-
панську мову.

Радовицький мріяв знайти в 
Аргентині соціальну справедли-
вість, але тут її було анітрохи не 
більше, ніж на батьківщині. Вся 
земля, влада і гроші в країні нале-

жали кільком аристократичним 
родинам. Умови роботи і життя 
іммігрантів були жахливими. Ці 
люди не мали жодних прав, а в 
разі протестів до них застосову-
вали закон про депортацію за не-
законну політичну діяльність.

1 травня 1909 року Радовиць-
кий був на площі Лореа, за 300 
мет рів від Національного конгре-
су. Колона найбільшої анархіст-
ської профспілки Аргентини че-
кала на сигнал, аби почати ходу в 
пам’ять про чиказьких робітників, 
які загинули 1886 року. На площі 
Лореа того дня зібралося не менш 
як 10 тисяч людей. Демонстран-
ти намагалися вмовити водіїв 
трамваїв і продавців найближчих 
магазинів приєднатися до ходи, 
коли біля поліцейського оточен-
ня з’явився Рамон Фалькон. Анар-
хісти стали вигукувати образи.

О 14:00 колона рушила, але 
не пройшла і п’ятдесяти метрів, 
як пролунав постріл у бік полі-
ції. Провокація була спланова-
ною – так влада переклала на 
маніфестантів відповідальність 
за кровопролиття. «Казаки» стрі-
ляли по беззбройних людях, се-
ред яких були жінки, діти і люди 
поважного віку. Демонстранти 
розбігалися вузькими вулицями. 
Точної кількості жертв ніколи не 
було встановлено. Вважається, 
що 1 травня 1909 року в центрі 
Буенос-Айреса загинули не менш 
як 14 людей, понад 100 було по-
ранено. Розігнавши анархістів, 
поліція пустила на площу пожеж-
ників, які змили кров з бруківки.

Буенос-Айрес, а потім і всю 
Аргентину охопила лють. В ого-
лошеному профспілками загаль-
ному страйку брали участь до 
півмільйона робітників. Висували 
вимоги відставки Рамона Фаль-
кона, звільнення заарештованих, 
відновлення друку заборонених 
соціалістичних газет. Після тижня 
протистояння президент Хосе Фі-
героа Алькорта наказав звільни-
ти затриманих і дозволити газети. 
Однак залишив на посаді шефа 
поліції Буенос-Айреса і навіть 
натякнув Скаженому Псу, що пи-
шається його професіоналізмом 
у боротьбі з іноземними бунтів-
никами.

Тоді Симон Радовицький по-
чав планувати замах і збирати 
бомбу.
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Громадянство 
подекуди вартує 
мільйони

Такі жінки менше хворіють на діабет 
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Симон Радовицький залишає 
«В’язницю на краю світу»
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