
РЕЄСТРАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЯ – 
БЕЗ БЛАТУ І 
ХАБАРІВ

ОЛЕКСАНДР ШЕВЧЕНКО: 
«НАРОД – ГОЛОВНИЙ 
ІНВЕСТОР УКРАЇНИ»

Під час візиту на Волинь народний 
депутат України від УКРОПу, учасник 

президентських праймеріз партії 
Олександр Шевченко розповів про 
відмову від застарілих принципів роботи 
влади, яка три десятиліття обкрадає 
державу, про те, хто ж насправді є 
головним інвестором країни.  

У 90 РОКІВ БАБА ЛІДА 
САМА ЇЗДИЛА НА 
ЗАКАРПАТТЯ ЗБИРАТИ 
ПОЛУНИЦЮ

У Буянах, що в Луцькому районі, 
найстаршу жительку Лідію Коломій 

називають легендою села. Адже вона 
дивує односельців активною життєвою 
позицією, бадьорістю духу, ясним 
розумом та фізичним здоров’ям. 

ВОЛИНСЬКА ЛІКАРКА 
ДОВЕЛА, ЩО ПОЗИТИВНІ 
ЕМОЦІЇ СПОВІЛЬНЮЮТЬ 
РОЗВИТОК РОЗСІЯНОГО 
СКЛЕРОЗУ

Ольга Шульга 
– завідувачка 

відділення неврології 
Волинської обласної 
клінічної лікарні. 
Протягом п’яти років 
жінка досліджувала 
групу людей із 
розсіяним склерозом 
та з’ясувала, що 
розвиток хвороби 
частково пов’язаний 
з тим, як пацієнт ї ї сприймає. 
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«ЯКЩО НАРОД БУДЕ 
КАТЕГОРИЧНО ПРОТИ, ВЛАДІ 
НЕ ВДАСТЬСЯ НАВ’ЯЗАТИ 
ЛЮДЯМ ТЕ, ЧОГО ВОНИ НЕ 
СПРИЙМАЮТЬ»
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Хорватського хавбека 
«Реала» Луку Модріча 

визнали найкращим на 
ЧС-2018. Президент 
вершкових Флорентіно 
Перес вирішив злякати 
покупців €750 млн 
відступних, які доведеться 
викласти клубу, що 
забажає купити в реалістів 
хорвата. Тренер мадридців 
Хулен Лопетегі при цьому 
впевнений, що новий 
сезон Модріч почне саме у 
«Реалі». Пригадаймо шлях 
мініатюрного хорвата до 
зірки світової величини.

за кермом

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. 20

ВІД МЕШКАНЦЯ 
ДО ВЛАСНИКА
НАВІЩО СТВОРЮВАТИ 
ОСББ?

сам собі господар

 читайте на стор. 5  читайте на стор. 5

ПАМ’ЯТАЄ ЧОЛОВІКА, 
ВИХОВУЄ ДІТЕЙ 
І ВІРИТЬ У ЛЮДЕЙ

Волинянка Наталія Іщук 
у свої молоді роки 
вже пізнала чимало 

життєвих радощів і печалей. 
Адже, зустрівши судженого 

Володимира, створивши з ним 
сім’ю у 2011 році та народивши 
двох діток, буквально через 
три роки пізнала гіркоту втрати 
другої половинки на фронтах 

неоголошеної війни на сході 
нашої країни.

ДИТЯ ВІЙНИ, ЯКЕ КОШТУЄ 
МІЛЬЯРД ДОЛАРІВ

 читайте на стор. 7

ХЛОПЧИК ІЗ СІМ’Ї БІЖЕНЦІВ ВИРІС У СВІТОВУ ЗІРКУ
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В ІНДІЇ ТА ЯПОНІЇ – ПОВЕНІ
Сім індійських штатів постраждали від 
повеней. Близько 800 людей загинуло. 
А Японію накрив тайфун «Ягі». Евакуйо-
вано понад 200 тисяч людей.
ОБСТРІЛЯЛИ АВТОБУС 
З ДІТЬМИ 
9 серпня 29 дітей загинуло внаслідок 
авіаудару сил міжнародної коаліції під 
проводом Саудівської Аравії в утриму-
ваному повстанцями північному регіоні 
Ємену. Діти їхали в автобусі, у який влу-
чила ракета. А 13 серпня в Перу автобус 
впав у прірву. 15 людей загинуло.

В ІНДОНЕЗІЇ – ЗЕМЛЕТРУС 
Унаслідок потужного землетрусу, який 
стався 5 серпня в Індонезії на остро-
ві Ломбок, загинуло щонайменше 347 
осіб. 270 тисяч людей втратили домівки. 
Понад 70 тисяч будівель зруйновано.
В ІСПАНІЇ – АНОМАЛЬНА 
СПЕКА  
Дев’ять іспанців загинуло від аномаль-
ної спеки. Температура в країні досягла 
46°С.

У РУМУНІЇ – ПРОТЕСТИ
У Бухаресті відбулася низка багатоти-
сячних протестів через наступ уряду 
на антикорупційні інституції. Головна 
вимога протестувальників – відставка 
соціал-демократичного уряду прем’єр-
міністра Віоріки Денчіле. Не обійшлося 
без сутичок з правоохоронцями.
У БЕЛЬГІЇ – РЕКОРДНІ ПАРТІЇ 
НАРКОТИКІВ
У серпні в порту Антверпена митни-
ки вилучили партію кокаїну на понад 
€75 млн. 1561 кг наркотиків сховали у 
контейнері з деревиною, яку везли з 
Колумбії. Вилучено і 1727 кг кокаїну на 
€80 млн, який транспортували у контей-
нері з еквадорськими бананами.

США ЗМАГАЮТЬСЯ З КИТАЄМ
Нові мита на 280 груп товарів з Китаю на 
$16 млрд запровадили США. Між США та 
Китаєм кілька місяців триває торговель-
не протистояння, що супроводжується 
взаємним встановленням нових імпорт-
них мит на низку товарів та підвищен-
ням старих.

КНДР – НА МЕЖІ ГОЛОДУ 
Спека, що накрила Північну Корею, при-
звела до всихання урожаю на рисових 
та кукурудзяних полях. Це загрожує 
катастрофічною продовольчою кризою 
в країні. Близько 70% жителів уже пере-
бувають на межі голоду, кожна п’ята ди-
тина недоїдає. 

БІЛОРУСЬ ПРОТИ РФ?
Президент Білорусі Олександр Лука-
шенко дорікнув Росії в недобросовісній 
конкуренції і невиконанні зобов’язань 
у рамках Євразійського економічного 
союзу, назвавши поведінку РФ варвар-
ською.
КИТАЙ УТРИМУЄ УЙГУРІВ 
У ТАБОРАХ
Китайська влада утримує близько 
мільйона етнічних уйгурів у таємних 
таборах ідеологічного перевиховання. 
Представник комітету ООН з ліквідації 
расової дискримінації стверджує, що 
усього в подібних таборах можуть бути 
два мільйони уйгурів і представників 
інших мусульманських національних 
меншин.
США ХОЧУТЬ СТВОРИТИ 
КОСМІЧНІ ВІЙСЬКА
Через конкуренцію, що зростає, і загро-
зи з боку Росії та Китаю Білий дім заявив, 
що створить до 2020 року космічні сили 
США. Влада країни все більше поклада-
ється на супутники, які важко захистити 
в космосі. Вони забезпечують зв’язок, 
навігацію, розвідку, що мають надваж-
ливе значення для збройних сил та еко-
номіки.

APPLE – РЕКОРДСМЕН
Капіталізація компанії Apple вперше до-
сягла позначки в $1 трлн. Доcі такої капі-
талізації досягала лише одна компанія в 
світі й лише на один день. Це була китай-
ська нафтова держкомпанія Petrochina. 

світова хроніка

НА ВОЛИНІ ВІДСПІВАЛА «БЕРЕГИНЯ» 
фольклорне дійство

ЗА ЗҐВАЛТУВАННЯ І РОЗБЕЩЕННЯ – ТЮРМАЗА ЗҐВАЛТУВАННЯ І РОЗБЕЩЕННЯ – ТЮРМА

НА ДОНБАСІ ЗАГИНУЛИ ВОЛИНЯНИНА ДОНБАСІ ЗАГИНУЛИ ВОЛИНЯНИ

ЗЯТЬ ОБІКРАВ ТЕСТЯ Й ТЕЩУЗЯТЬ ОБІКРАВ ТЕСТЯ Й ТЕЩУ

ФАЛЬСИФІКАТ РОЗЛИВАВ… УДОМАФАЛЬСИФІКАТ РОЗЛИВАВ… УДОМА

ГУЛЯЛИ НА ГУЛЯЛИ НА 
ВЕСІЛЛІ – ВЕСІЛЛІ – 
ВТРАПИЛИ ВТРАПИЛИ 
В ЛІКАРНЮВ ЛІКАРНЮ

герої не вмирають

феміда

сумнівний промисел

нещастя

мерзотники

Луцьк, Берестечко, 
Турійський район

Після п’ятирічної 
перерви на Волині 
увосьме відбувся 

Міжнародний фестиваль 
українського фольклору 
«Берегиня».

Учасниками  дійства, що 
припало на 9-13 серпня, стали 
колективи від українських гро-
мад Польщі, Білорусі, Франції, 
Словаччини, а також із майже 
всіх областей України та районів 
Волині. 

Після спільної молитви у 
Свято-Троїцькому кафедрально-
му соборі учасники святковою 
ходою вирушили до Луцького 
Замку, де відбулося урочисте 
відкриття фестивалю. Аматори 
сцени виступали у Луцьку, Бе-
рестечку та в урочищі Вовчак, 

де зародилася УПА.
На Театральному майдані та 

вулиці Лесі Українки у Луцьку 

діяли містечко майстрів, етно-
куточки, відбувалися майстер-
класи, було організовано вистав-

ки в Галереї мистецтв. Лучанам та 
гостям міста показали унікальні 
вироби призабутих ремесел бон-
дарів, гончарів, стельмахів, різь-
бярів. Демонстрували шедеври 
соломо- і лозоплетіння, ткацтва 
(зокрема кролевецьке перебор-
не), петриківського розпису, во-
линської вишивки занизуванням. 

Упродовж усіх фестивальних 
днів відбувалося спілкування з 
носіями живого фольклору. Учас-
ники «Берегині» демонстрували 
обрядові дійства, звичаї, тради-
ції. Представники районів Волині 
відтворили обійстя гончаря, куз-
ню, лісничівку, млин, рибальське 
подвір’я тощо.

Вінцем фестивалю стали гала-
концерт «Уклін тобі, Україно!» та 
святково-обрядове дійство «Зо-
лотий вінок» на Театральному 
майдані.

volynnew
s.com

Луцьк

Днями правоохоронці затримали 
незаконну партію спирту і накрили неле-
гальний цех із виготовлення алкоголю.

Незаконний цех для виготовлення фаль-
сифікату під прикриттям реального алкоголь-
ного бренду лучанин облаштував у примі-
щенні житлового будинку в одному з районів 
обласного центру.

Як інформує ГУ ДФС в області, під час 
проведення санкціонованих обшуків право-
охоронці зафіксували цикл незаконного ви-
робництва, що його здійснювали в антисані-
тарних умовах. 

Відтак правоохоронці вилучили 4500 л 

незаконно виготовлених фальсифікованих 
лікеро-горілчаних виробів без марок акцизно-
го податку встановленого зразка орієнтовною 
вартістю 1,5 млн грн. Вилучено і обладнання, 
що забезпечувало масове виробництво фаль-
сифікованої алкогольної продукції, водно-
спиртову суміш, порожні скляні пляшки, кор-
ки, шланги, лійки, спиртометри, електричні 
насоси, етикетки, хімічні добавки.

А кількома днями раніше в Луцьку право-
охоронці затримали авто, яким транспорту-
вали велику партію спирту. Вилучено понад 
1500 л спирту, який, імовірно, призначався 
для виготовлення фальсифікованих алко-
гольних напоїв. Вартість вилученого підакци-
зу – понад 400 тис. грн.

Фестиваль зібрав понад 2,5 тисячі талантів

Алкоголю вилучили на 1,5 млн грн

vl.sfs.gov.ua

Турійськ, Луцьк

П’ять років за ґратами 
проведе чоловік, що 
домагався малолітньої. 
На такий же термін може 
загриміти в тюрму й 
ґвалтівник старшої жінки.

Турійські поліцейські 5 серп-

ня затримали 41-річного жителя 
селища Турійськ за підозрою у 
зґвалтуванні пенсіонерки. За-
стосовуючи насильство та вда-
ючись до розпусних дій, чоловік 
скористався безпорадністю 84-
річної жінки, прикутої до ліжка. 
За насильницьке задоволення 

статевої пристрасті неприрод-
ним способом зловмиснику сві-
тить п’ять років тюрми.

Крім того, днями Луцький 
міськрайонний суд засудив 67-
річного лучанина до п’яти років 
неволі за розбещення дитини. Як 
повідомили в прокуратурі облас-

ті, судово-психіатрична експер-
тиза засвідчила, що на момент 
вчинення злочину чоловік пере-
бував у стані обмеженої осуд-
ності через психічний розлад. У 
місцях несвободи засудженому 
примусово надаватимуть психі-
атричну допомогу.

Ківерцівський район

Після святкування весілля, яке 
відбулося 5 серпня у готельно-
ресторанному комплексі «Садиба 
на джерелах», 15 людей підхопили 
сальмонельоз.

Як повідомили у Волинському лабо-
раторному центрі МОЗ, ймовірною при-
чиною отруєння стало вживання салатів, 
заправлених майонезом.

Нагадаємо, це вже не перший випадок 
отруєння людей на весіллі у цьому ресто-
рані. 28 липня тут відбулося святкування, 
після якого близько 30 гостей отримали 
отруєння різного ступеня. Серед людей, у 
яких підтвердили діагноз сальмонельоз, – 
семеро шведів.

Заклад попросив вибачення у гостей, 
які отруїлися на двох весіллях, і пообіцяв 
відшкодувати збитки.

Луцьк, 
Камінь-Каширський район

У зоні проведення ООС 
загинули двоє волинян – 
26-річний лучанин Андрій 
Єлістратов та 26-річний 
житель села Видерта 
Сергій Цепух.

Старший розвідник Ан-
дрій Єлістратов загинув 
8 серпня поблизу Попасної. В 
автомобіль, у якому він пере-
бував, влучила протитанкова 
ракета.

Солдат Сергій Цепух пра-
цював фельдшером у військо-

вому госпіталі. Куля снайпера 
обірвала його життя 9 серпня 
на спостережному пункті.

Андрія Єлістратова похо-

вали на міському кладовищі 
в селі Гаразджа на Алеї по-
чесних поховань. Сергія Це-
пуха – в рідному селі. 

Андрій Єлістратов Сергій Цепух

hotels24.ua

Після першого інциденту 
ресторан мали б закрити

Луцький район

24-річного уродженця 
Каменя-Каширського, 
який обікрав родичів 
на понад 300 тис. грн, 
Луцький міськрайонний 
суд засудив до тюремного 
терміну.

Як інформує прокура-
тура області, напередодні 
свого дня народження, у 

лютому 2016 року, зловмис-
ник у селі Брище Луцького 
району допомагав тестеві 
лагодити трактора. По тому 
сказав, що піде влашто-
вуватися на роботу, при-
хопив зі сховку $10750 та 
€750, що становило на тоді 
понад 311 тис. грн, і зник на 
два роки. За цей час через 
знайомих повернув потер-

пілим лише 2500 грн.
Суд, визнавши чоловіка 

винним у вчиненні кримі-
нального правопорушення, 
призначив йому покаран-
ня – шість років позбавлен-
ня волі. Окрім того, із засу-
дженого буде стягнуто на 
користь потерпілого усю 
завдану ним матеріальну 
шкоду.
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ПОПАЛИСЯ НА ХАБАРІ
Старшого слідчого Генпрокуратури 
9 серпня впіймали на хабарі. Він ви-
магав $50 тис. від керівника підприєм-
ства за неподання до суду клопотання 
про арешт земельних ділянок в рам-
ках кримінального провадження. Того 
ж дня затримали на хабарі керівника 
департаменту Державної фіскальної 
служби. Він вимагав від представника 
комерційної структури $20 тис. за про-
ведення податкового аудиту підпри-
ємства.
ЗАВЕРШЕНО СЛІДСТВО У 
СПРАВІ САВЧЕНКО 
Апеляційний суд Києва залишив нарде-
па Надію Савченко під вартою попри за-
яви 28 осіб, які хотіли взяти її на поруки. 
Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, 
що розслідування про державну зра-
ду Надії Савченко та керівника Центру 
звільнення полонених Володимира Ру-
бана завершено. Коли почнуть розгляд 
справи – невідомо.
ЗНОВУ – СТРАШНІ СМЕРТІ НА 
ДОРОГАХ
10 серпня під Запоріжжям сталася ДТП, 
у якій загинули шестеро дітей і один до-
рослий. Понад 10 пасажирів у лікарні. 
Мікроавтобус, в якому люди їхали з від-
починку, зіткнувся з КамАЗом. А 7 серп-
ня на Рівненщині п’яний депутат Сар-
ненської райради Петро Зембицький на 
смерть збив велосипедиста.
КАМПАНІЮ ГРИЦЕНКА 
СПОНСОРУЄ РОСІЯ
Кандидат в Президенти України Ана-
толій Гриценко і його дружина, журна-
лістка Юлія Мостова підтримують ак-
тивний діалог із представниками Росії, 
а в ролі зв’язкового між ними виступає 
«Сбербанк Росії». ЗМІ повідомляють, що 
фінансують кампанію глава «Сбербанку 
Росії» Ірина Князєва та мільярдер Дмит-
ро Фірташ. 
СОТНІ ТИСЯЧ – НА РЕКЛАМУ 
«УКРЗАЛІЗНИЦІ» 
Філія «Центр сервісного забезпечен-
ня» ПАТ «Укрзалізниця» уклала угоду 
з підприємцем Романом Русановим. 
До кінця року він буде наповнюва-
ти офіційну сторінку «Укрзалізниці» 
в Facebook за 653 тис. грн. Щомісяця 
чоловік отримуватиме 117 тис. 87 тис. 
грн йому виплатять, якщо кількість 
підписників сторінки збільшиться з 28 
до 78 тисяч.  

У ПДР – ЗМІНИ 
Тепер повноцінними учасниками до-
рожнього руху в Україні є особи, які 
рухаються в кріслі колісному. Відповід-
но до закону «Про осіб з інвалідністю», 
термін «інвалід» замінено на «особа з ін-
валідністю», а «інвалідні візки» – «крісла 
колісні».
УКРАЇНА – СЕРЕД ЛІДЕРІВ-
ЕКСПОРТЕРІВ ПИВА 
За 2017 рік Україна експортувала в ЄС 
11 млн л пива. Це 3% від усього обсягу 
пива, ввезеного в Європейський Союз. 
Перші місця посідають Мексика, США та 
Білорусь. Україна – на шостій позиції.
УКРАЇНЦІ МАСОВО КУПУЮТЬ 
ЄВРОБЛЯХИ
Щомісяця українці купують до 60 
тисяч автомобілів на іноземних но-
мерах. Це 10% від усіх транспортних 
засобів. За рік купують 600-750 тисяч 
таких авто. Нових автівок за рік купу-
ють понад 80 тисяч. 
У ДТП НАЙЧАСТІШЕ ГИНУТЬ 
УКРАЇНЦІ
У 2015 році Україна посіла перше місце з 
кількості загиблих у ДТП. Кількість смер-
тей на мільйон транспортних засобів за 
рік в Україні становить 413 осіб.
1 ВЕРЕСНЯ МОЖНА 
ПЕРЕНОСИТИ 
Цьогоріч 1 вересня припадає на суботу. 
Тому кожен навчальний заклад само-
стійно обиратиме, коли проводити свя-
то: 1 вересня, в суботу, чи 3 вересня, в 
понеділок.

українська хроніка

БРАЛИ ХАБАРІ – БРАЛИ ХАБАРІ – 
НАБРАЛИСЯ ПРОБЛЕМНАБРАЛИСЯ ПРОБЛЕМ

кримінал

Ківерці

На Волині 10 серпня затримали 
хабарників, які спрощували 
отримування закордонних 

паспортів.
Як повідомили в обласній прокуратурі, 

йдеться про одержання неправомірної ви-
годи начальником та головним спеціалістом 
Ківерцівського районного сектору Управлін-
ня Державної міграційної служби України у 
Волинській області.

Підлегла на виконання доручення на-

чальника сектору одержала по 1000 грн не-
правомірної вигоди з кожного з трьох грома-
дян за швидке й безперешкодне прийняття та 
реєстрацію в електронній базі ДМС докумен-
тів для оформлення паспорта громадянина 
України для виїзду за кордон. 

Під кінець робочого дня головний спеціа-
ліст районного сектору занесла «заробіток» на-
чальнику. Обох їх було викрито прокуратурою 
Волині спільно з працівниками Управління за-
хисту економіки в області Департаменту захис-
ту економіки Національної поліції України. 

Спритницям повідомлено 
про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення

p-p.com
.ua

СПІЙМАЛИ СУТЕНЕРАСПІЙМАЛИ СУТЕНЕРАна гарячому

Любомльський район

У пункті пропуску «Ягодин» 7 серпня 
затримано 29-річного волинянина 
під час спроби вивезення на 
територію Польщі двох українок 
задля їх подальшої сексуальної 
експлуатації.

Як повідомили в обласній прокура-
турі, зловмисник, скориставшись ураз-
ливим станом потерпілих, обіцяв влаш-
тувати їх на високооплачувану роботу в 
Польщі, після чого разом зі спільниками, 

вдаючись до обману, заганяв жертв у 
боргову кабалу та під приводом надан-
ня певних привілеїв і послуг втягував 
жінок у заняття проституцією.

Правоохоронці з’ясували, що упро-
довж червня-серпня зловмисник уже 
вивіз у Польщу двох жінок та присвою-
вав половину їхнього заробітку від на-
дання сексуальних послуг.

Сутенеру загрожує позбавлення волі 
на строк від 5 до 12 років з конфіскацією 
майна.

dpsu.gov.ua

Торговця людьми взято під варту

ВРІЗАВСЯ ВРІЗАВСЯ 
В КОРОВУ... В КОРОВУ... 
НА СМЕРТЬНА СМЕРТЬ

ЗА ПОМІЧ ЗЕКАМ ЗА ПОМІЧ ЗЕКАМ 
ЗАПЛАТИВ З ЗАПЛАТИВ З 
ВЛАСНОЇ КИШЕНІВЛАСНОЇ КИШЕНІ

біда вирок гроші хороші

Найбільшим 
боржником з виплати 
заробітної плати лишається 
ДП «Волиньвугілля».

Як повідомив начальник ГТУ юстиції у 
Волинській області Олег Тимченко, з 2 квітня 
стартувала ініціатива Мін’юсту щодо посилення 
стягнення заборгованості з виплати заробітної 
плати. Протягом року в області перебувало на 
виконанні 173 виконавчі провадження на суму 
понад 4 млн грн.

Найбільшими боржниками з виплати зарпла-
ти є ДП «Волиньвугілля» – 1,13 млн грн, ДП «Шах-
та №1 «Нововолинська» – 641 тис. грн, ДАК «Хліб 
України» – 116 тис. грн.

У липні з боржників стягнули 232 тис. грн за-
боргованості з виплати заробітної плати.

Маневицький район

Між селами Матейки й Гораймівка 
12 серпня трапилася  смертельна 
аварія, внаслідок якої загинув юнак.

Як повідомили у волинській поліції, за 
кермом транспортного засобу перебував 
19-річний житель цього ж району. Керую-
чи мотоциклом, водій врізався у корову, 
яка рухалася проїжджою частиною. Вна-
слідок автопригоди мотоцикліст загинув, 
17-річний пасажир двоколісного отримав 
тілесні ушкодження.

За даними патрульної поліції, цьогоріч 
за сім місяців у дорожньо-транспортних 
пригодах на Волині загинуло 69 людей, 
473 особи травмовано. Протягом січня-
липня в області трапилося 1465 аварій.

Маневичі

Працівника Маневицької колонії, 
який за винагороду передавав 
засудженим мобільні телефони, 
оштрафували та звільнили.

Як повідомляє прокуратура Волині, 
у лютому прокурори спільно зі співро-
бітниками УСБУ в області та оператив-
ним підрозділом державної установи 
«Маневицька ВК (№42)» викрили пра-
цівника колонії в одержанні неправо-
мірної вигоди за неодноразове пере-
міщення для засуджених на територію 
забороненої зони мобільних телефонів. 

Наразі вироком суду йому призна-
чено покарання у вигляді штрафу в роз-
мірі 17 тис. грн. 

ься

ШАХТАРЯМ ШАХТАРЯМ 
БОРГУЮТЬ БОРГУЮТЬ 
НАЙБІЛЬШЕНАЙБІЛЬШЕ
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Український поет, перекладач, прозаїк, 
літературознавець та правозахисник Василь 
Стус був одним із найактивніших представників 
українського культурного руху шістдесятників. У 
ніч із 3 на 4 вересня 1985 року він помер в таборі 
ВС-389/36-1 у Кучині Пермської області Росії, 
куди був засланий радянською владою за свої 
проукраїнські погляди. 

25 серпня 2015 року Північно-
Кавказький військовий окружний 
суд у Ростові-на-Дону засудив 
українця до 20 років колонії 
суворого режиму, визнавши 
винним у створенні терористичної 
спільноти й керівництві нею, у двох 
терористичних актах і підготовці 
ще одного теракту, в замаху на 
придбання вибухових пристроїв, у 
незаконному зберіганні вогнепальної 
зброї і боєприпасів організованою 
групою. З 13 листопада 2017 року 
Олег Сенцов перебуває у виправній 
колонії №8 «Білий ведмідь» в місті 
Лабитнангі Ямало-Ненецького 
автономного округу. 14 травня він 
оголосив безстрокове голодування. 

закулісні ігри НАВКОЛО ФІЛЬМУ 
«СТУС» – СКАНДАЛ Cуспільство збурила 

інформація актора 
Геннадія Попенка 

про те, що з української 
стрічки «Стус» нібито 
на вимогу Віктора 
Медведчука вирізали 
сцену фінального 
судового засідання, у 
якій той фігурував як 
адвокат Стуса. 

Продюсер фільму Артем Де-
нисов це спростував. Він пояс-
нив, що сцена зникла лише через 
питання хронометражу стрічки. 
А от режисер Роман Бровко по-
яснює, що скорочення справді  
були зумовлені хронометражем 
фільму, але не згадувати в ньому 
Медведчука просив син Стуса 
Дмитро. Зрештою автори стрічки 
вирішили сцену з Медведчуком 
повернути. 

Від епізодів, у яких він фігуру-
вав, відмовилися приблизно за 
два тижні до початку кіновироб-
ництва, хоча на той момент на 
кастингу вже підібрали актора, 
який мав його зіграти.

Загалом знімальній команді 
довелося відмовитися від при-
близно семи епізодів, які входили 
до складу двох сцен, де фігурував 
адвокат Василя Стуса Віктор Мед-
ведчук. Частина з них була по-
будована на загальнодо ступній 
інформації, частина ж була ху-
дожнім баченням сценаристів, 
які через брак фактів чи свідків 
тих подій не могли їх достеменно 
реконструювати. 

«Наші продюсери намагали-
ся звернутися до Медведчука, 
щоб він як учасник та свідок тих 
подій дав нам інтерв’ю. Але нам 
відповіли, що він не має мож-
ливості з нами зустрітися через 
брак часу. Водночас нам скинули 
посилання на його розгорнуте 
інтерв’ю, в якому він говорив про 
своє бачення того суду. І від прес-
секретаря інформація була така: 
«Нам немає що додати», – пояс-
нює Бровко.

За словами режисера, син 
Стуса також дав зрозуміти продю-
серам фільму, які брали в нього 
інтерв’ю, що від Медведчука, мов-
ляв, нічого не залежало, тому ро-
дина не має до нього претензій.

«Ситуація склалася така, що 
ми показали сценарій синові Сту-
са Дмитру, а нам у відповідь ка-
жуть, що, мовляв, з одного боку, 
він вдячний, що знімають кіно 
про його батька, а з іншого – не 
з усіма фактами погоджується, 
та й теми, які досить обговорю-
вати, – неформальні стосунки 
Стуса з Аллою Горською та суд», – 
каже Бровко.

Дмитро Стус каже, що відмов-

бодай мінімально захистити Ва-
силя Стуса. Він каже, що яскра-
вою демонстрацією цього може 
бути епізод, коли про початок 
суду той не повідомив навіть дру-
жині поета.

Те, наскільки якісно чи ні Вік-
тор Медведчук захищав підзахис-
ного, на прикладі кримінальної 
справи №5 Слідчого відділу Ко-
мітету державної безпеки УРСР 
стосовно Василя Стуса проаналі-
зували адвокати Роман Титикало 
та Ілля Костін.

«Від адвоката Медведчука не 
вимагали ставати дисидентом, як 
його підзахисний, робити гучні 
заяви, проголошувати промо-
ви, конфліктувати з репресив-
ним імперським апаратом. Його 
професійним обов’язком було 
робити свою роботу – якісно, 
професійно, згідно з вимогами 
чинного законодавства. Вже це – 
як підтвердив згодом суд вищої 
інстанції – могло б призвести до 
виправдання Василя Стуса, або 
ж хоча б до призначення йому 
більш м’якого покарання. На ва-
гах було життя людини. На жаль, 
адвокат зі своїм обов’язком не 
впорався. Більше того, захисник 
Медведчук фактично став пособ-
ником сторони обвинувачення, 
діяв усупереч і нормам права, і 
вимогам професійної етики», – 
роблять висновок юристи.

А от сам Медведчук себе ви-
нним у засудженні українського 
поета не вважає. Він каже, що 
такі закиди на його адресу – пов-
на маячня.

ВИБОРИ БЛИЗЬКО
За словами політтехнолога 

Олексія Голобуцького, Віктор 
Медведчук нині активно готу-
ється до прийдешніх виборів. На 
його думку, усе свідчить про те, 
що кум Путіна активно поверта-
ється в політику й навіть може 
стати єдиним кандидатом від так 
званих проросійських сил.

Експерт не сумнівається в тому, 
що Медведчук не хотів би бачити 
згадку про свою участь у справі 
Василя Стуса, адже як захисник 
українського поета він себе пока-
зав не з найкращого боку.

Наразі Прем’єр-міністр Укра-
їни Володимир Гройсман заявив, 
що Міністерство культури і Дер-
жавне агентство з питань кіно 
мають перевірити, чи правдиво 
розказано історію про життя 
українського поета, радянського 
дисидента Василя Стуса в худож-
ній кінострічці.

ГРУЗІЯ, БЕЗ ЯКОЇ 
НЕ БУЛО Б КРИМУ 
І ДОНБАСУ

Цими днями в інтернеті часто 
згадували про десятиріччя 
російсько-грузинської війни. Тієї 
самої, яку більшість українців 
пропустила повз вуха й очі. Як і 
більшість європейців. 

Наслідки війни з РФ, після якої Грузія 
залишилася без Абхазії, світ розсьорбує 
донині, боячись винести з того, що ста-
лося, належні уроки. Але ж хіба уперше, 
наприклад, Європі підставляти праву 
щоку після удару по лівій?

Ніхто так офіційно й не сказав, хто 
тоді почав війну. В Європі не бажали 
брати на себе будь-яку відповідальність 
і вкотре зрадили самих себе, погодив-
шись віддати на поталу агресору суве-
ренну Грузію. Зрада та боягузтво знову, 
як напередодні Другої світової, в крові 
Старого континенту. Капітуляція на всіх 
фронтах – ось гасло сучасної Європи, 
яка «своїх» кидає. Кидає на розтерзання 
черговому агресору – Сталіну, Гітлеру, 
Путіну. 

Щодня ми чуємо щось від ЄС про 
міжнародне право, колективну безпеку. 
Але, контрольована лівою бюрократією, 
Європа розучилася протистояти викли-
кам. Вона не здатна подбати навіть про 
власну безпеку, пускаючи на свою тери-
торію мільйони мігрантів.

Історія з грузинською та українською 
війнами показала, що Захід наступає на 
ті ж граблі, що й перед Другою світовою. 
Триває боягузливе здавання позицій 
перед агресором, яке прикривають без-
зубими санкціями.

Європі було важко після веселих 
і щасливих 1980-1990-х визнати, що 
двадцять років тому в Росії почав фор-
муватися режим, який сьогодні не буде 
помилкою назвати фашистським. А 
якщо визнати його таким, то поводити-
ся стосовно Путлєра треба відповідно. 
Хоча б як Черчилль 75 років тому. 

Європа ж вважає за краще не по-
мічати виклики і загрози, заграючи з 
агресором. У 2008 році російські танки 
зупинили США, надіславши до Тбілісі 
свої літаки. Але Європа так чітко й не 
сказала, що тоді і в березні 2014-го не-
вихований хам зі сходу посунув у суве-
ренні держави.

Грузія тоді відбилася без найкращо-
го корпусу своїх ЗСУ, який був в Афга-
ністані, але боягузлива позиція Заходу 
породила безкарність і право росіян 
підтиратися міжнародними договора-
ми, що їх самі ж підписали. Тоді, в серпні 
2008 року, тріснула система міжнарод-
ного права, яка повністю завалилася у 
березні 2014-го після анексії Криму. 

Тим часом Європа й далі спілкується 
з Путлєром, їздить до нього на чемпіо-
нати світу, бачить у ньому партнера з 
перемовин, щораз голосніше заявляю-
чи про згубність санкцій. Як у 1938 році 
здали Чехословаччину, у 2008 році зда-
ли Грузію, так багато хто готовий здати 
й Україну. 

Що було далі в минулому столітті, 
краще не згадувати, бо історія справді 
має дурну звичку повторюватися.

рефлексія

  Юрій КОНКЕВИЧ

  radiosvoboda.org

ляється співпрацювати з творця-
ми фільму. Він вважає сценарій 
неприйнятним – ні з етичних мір-
кувань, ні з естетичних. За слова-
ми сина Стуса, команда стрічки 
не дотрималася домовленостей, 
пише «Громадське». 

ПРИБРАТИ НЕ 
МОЖНА ЗАЛИШИТИ

Одним зі сценаристів фільму 
«Стус» є Сергій Дзюба. Він визнає, 
що сцена з участю Віктора Мед-
ведчука суспільно важлива, але 
стрічка не є документальною.

«Люди хочуть бачити у фільмі 
те, що вони знають про Стуса, але 
кіно набагато глибше. Воно про 
його останні шість днів, у яких, 
звісно, не було Медведчука. А ця 
сцена в головного героя виникає 
як спогад, коли йому намагають-
ся довести, що настали нові часи, 
до влади прийшов Горбачов, що 
треба змінити підхід. Тому в са-
мій структурі фільму цю сцену 
можна було прибрати, але люди 
не зрозуміли цього, бо не знають 
загального сюжету стрічки», – по-
яснює сценарист.

Сергій Дзюба пояснює, що 
особисто для нього було б важ-
ливо, якби ця сцена таки увійшла 
до стрічки, утім втрачати через 
неї весь фільм, де порушено ба-
гато проблем і без Медведчука, 
він також не хоче.

«Нас ніхто не ангажував і ніхто 
нам грошей за це кіно не платив 
із політичних партій. Загалом, це 
диво, що фільм пройшов пітчинг. 
Сцена з Медведчуком направду 

важлива, але є виробничий про-
цес, і сценаристи на нього не 
впливають», – каже Дзюба.

Сценарист припускає, що 
невдоволення критиків фільму 
може спричинити й те, що части-
на діалогів у ньому відбувається 
російською мовою, але акцентує 
на тому, що інакше їх подати було 
годі.

Згодом автори фільму, з огля-
ду на суспільне збурення, вирі-
шили сцену суду з Медведчуком 
повернути. 

«Визнаємо, що, видаляючи 
з останнього драфту сценарію 
серед іншого й цю сцену, ми не 
досить відповідально підійшли 
до аналізу її значущості для су-
спільства. Ми вдячні українцям 
за увагу до нашого проекту і 
впевнені, що з такою силою 
громадянського суспільства, як 
в Україні, ми здатні перемогти 
будь-які негаразди. Найближчим 
часом сцену буде дознято», – по-
відомили автори.

ЧИ БУВ ЗАХИСТ?
Дисидент Василь Овсієнко, 

який відмовився свідчити у спра-
ві репресованого поета, каже, що 
якби Медведчук зараз працював 
якимось сторожем і не втручав-
ся в політику держави, то можна 
було б його якось і забути, але ж 
він намагається й надалі зберіга-
ти політичний вплив. І тому укра-
їнцям неодмінно треба нагадува-
ти, що це за діяч. 

На думку Овсієнка, Віктор 
Медведчук навіть не намагався 

Уночі з 11 на 12 серпня російська 
опозиційна журналістка Вікторія Івлєва 
повідомила про нібито звільнення 
Олега Сенцова. За ї ї словами, літак з 
українським бранцем начебто вилетів із 
російського Салехарда до Києва.

Тисячі українців не спали, чекали, хвилю-
валися та молилися, але вже зранку Федераль-
на служба виконання покарань Росії спросту-
вала інформацію про звільнення Олега.

За годину звістку поширили тисячі україн-
ців і всі вітчизняні новинні сайти. Новина дов-
гоочікувана, довіряти їй було кілька підстав. 
Вікторія – опозиційна російська журналістка 
і вже тривалий час веде кампанію за звіль-
нення українського бранця. До того ж, звістка 
збіг лася з повідомленнями про критичний 
стан Олега через голодування і проханнями 

Прем’єру стрічки заплановано на 28 лютого 2019 року
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РОСІЯНИ ПУСТИЛИ ЧУТКУ 
ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ СЕНЦОВА
про помилування від його матері та уповнова-
женої з прав людини.

Напередодні Москва підтвердила, що кло-
потання прийняла до розгляду. Однак сестра 
Сенцова Наталія Каплан попросила про тишу 
щодо питання звільнення Олега, оскільки це 
може йому нашкодити.

Чому з’явився фейк і чому саме зараз, укра-
їнські переговорники з Москвою тільки при-
пускають. Журналістка Івлєва підтвердила, що 
інформацію про звільнення Сенцова отримала 
безпосередньо від власних джерел у колонії. Не 
довіряти їм підстав не було.

За інформацією уповноваженої з прав люди-
ни Людмили Денісової, єдине транспортування, 
яке може очікувати на Олега найближчим ча-
сом, – до лікарні. Поступок у питанні звільнення 
українського режисера жодних.
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за кермом РЕЄСТРАЦІЯ АВТОМОБІЛЯ – 
БЕЗ БЛАТУ І ХАБАРІВСервісний центр МВС 

нового зразка в селі 
Струмівка запрацював 

наприкінці минулого року. 
За цей час йому вдалося 
продемонструвати хороші 
результати роботи. 
Установа у Струмівці 
працює за принципом 
відкритого офісу, центр 
обладнаний електронною 
чергою та сучасною 
інформаційною системою. 
Також тут працює термінал 
оплати послуг на місці, 
передбачено дитячий 
куточок для найменших 
відвідувачів та зону 
буккросингу. Надворі для 
відвідувачів встановили 
лави із сонячними 
батареями та виходами 
для підзарядки телефонів.

Детальніше про досягнення 
волинських сервісних центрів МВС 
та подальші плани розповідає на-
чальник Регіонального сервісного 
центру МВС у Волинській області 
Олександр Малашко.

УСІ ПРОЦЕДУРИ В 
МРЕВ – ЗА ГОДИНУ 

Це приміщення проектували 
відповідно до вимог сьогодення. 
Великий плюс у тому, що все дуже 
просто та інформативно для клієн-
тів. Наприклад, ми можемо підійти 
до інформаційного боксу, вибрати 
потрібну операцію. Далі клієнт за-
свідчує свою особу адміністратору, 
отримує талон та очікує, вмостив-
шись на зручному сучасному стіль-
ці у приміщенні, користуючись без-
платним Wi-Fi, чи йде на вулицю, де 
можна підзарядити ґаджет. Інфор-
маційне табло одночасно висвічує  
та озвучує інформацію. Перед тим 
як іти на реєстрацію, адміністра-
тор переглядає документи. Може 
бути ситуація, коли нещодавно 
відбулися якісь зміни в законодав-
стві або до вже чинних документів 
потрібно щось долучити. Якщо з 
паперами усе гаразд, наступний 
крок клієнта – оплата послуги, яку 
можна здійс нити і в банківському 
терміналі, і безпосередньо у від-
діленнях банків, які розміщені на 
території.

Коли відвідувач має повний па-
кет документів, він заїжджає авто-
мобілем на спеціально облаштова-
ний майданчик, де огляд проводять 
експерти, які мають спеціальну 
підготовку та відповідне технічне 
обладнання, вони дають відповід-
ний висновок. Далі клієнт ставить 
автомобіль на зручну парковку, де 
очікує своєї черги.

Тобто за короткий час авто мож-
на перереєструвати. Якби колись 
сказали, що в МРЕВ можна вирішити 
щось за годину, то, напевно, ніхто не 
повірив би. Наша держава рухаєть-
ся в напрямку спрощення та прозо-
рості у наданні послуг, однак і зло-
чинці не стоять на місці, постійно 
вигадуючи різні схеми, тому в екс-
пертів дуже відповідальна робота.

Плануємо впровадження мак-
симуму онлайн-послуг в інтернеті. 
Над цим Головний сервісний центр 
МВС уже працює.

ЦІНА ПИТАННЯ 
Послуга реєстрації та перере-

єстрації коштує від 353 до 563 грн 
плюс банківські послуги. Різниця 
залежить від того, чи залишаєте ви 
державні номерні знаки, які у вас 
є, чи, можливо, хочете їх замінити. 
А також від того, чи хочете ви мати 
розширений висновок спеціаліста 
Експертної служби МВС, про що я 

вже згадував, або ж провести лише 
звичайний огляд. Вартість експер-
тизи транспорту, яку найчастіше 
проводять у сервісному центрі МВС, 
становить від 151,96 до 196,98 грн, 
це залежить від країни-виробника 
та типу автомобіля.

АВТОМОБІЛІ 
РЕЄСТРУЮТЬ ПІД 
КЛЮЧ 

Якщо проаналізувати кількість 
реєстрацій, то значний відсоток цієї 
послуги – це обслуговування інших 
регіонів. Зокрема, це Харків, Київ, 
Дніпро, Кропивницький, Черкаси 
тощо. Від клієнта потрібні лише під-
тверджувальні документи на тран-
спортний засіб, паспорт та іденти-
фікаційний код.

Ми маємо достатню кількість 
номерних знаків усіх регіонів, у 
тому числі Криму, Донеччини та 
Луганщини. Процедура відбуваєть-
ся за тим же алгоритмом, що й для 
місцевих жителів. Я вважаю, що це 
зручно для нашого регіону, бо ми 
розуміємо, що для автобізнесу він 
дуже привабливий.

Якщо ми вже говоримо про но-
вий сервісний центр МВС, то на його 
території є все, що треба для того, 
щоб автомобіль зареєструвати під 
ключ, починаючи від розмитнення, 
сертифікації, в подальшому за по-
треби – проведення технічного кон-
тролю й закінчуючи реєстрацією.

ВОДІЇ ЛЮБЛЯТЬ 
ІНОМАРКИ

Найчастіше у нас в регіоні реє-
струють автомобілі німецького ви-
робництва Volkswagen та Mercedes, 
також популярними є чеські. Однак 
зараз у лідери вирвався француз 
Reno,  на другому місці – Volkswagen, 
на третьому – Shkoda, четверте міс-
це має  Mercedes – переважно бю-
джетні моделі цієї марки, хоча є і 
презентабельні.

ВОЛИНЯНИ 
ПЕРЕСІДАЮТЬ НА 
ЕЛЕКТРОКАРИ

Зараз у нас відбувається стрімке 
збільшення реєстрації і автомобілів 
з гібридним видом двигуна, і елек-
тромобілів. Наприклад, якщо за 
минулий рік у базовому сервісному 
центрі в Луцьку ми зареєстрували 
40 гібридів та чистих електрокарів, 
то станом на липень цього року цих 
автомобілів уже 37, 18 з них є чисти-
ми електрокарами. 

Загалом за цей рік на Волині 
зареєстрували 49 електрокарів та 
гібридів, однак варто зазначити, що 
в цю статистику увійшли автомобілі, 
які проходять реєстрацію вперше. 
Якщо торік у нас були лідерами ав-
томобілі німецького виробництва, 
то цьогоріч їх обійшов малюк Nissan 
Leaf. 

  Олександр ЗЕЛІНСЬКИЙ
Луцький район

vikna.if.ua

vikna.if.ua

Олександр Малашко показує, як 
користуватися електронною чергою

У сервісному центрі МВС 
автомобілі реєструють під ключ

ЯК НЕ ПРИДБАТИ 
КОТА В МІШКУ

Наші експерти звертають увагу 
на технічний стан автомобіля та до-
кументи, що його супроводжують. 
Тобто бачать, коли машини перева-
рюють, перебивають та підробля-
ють документи. Тому рекомендував 
би всім громадянам, які хочуть при-
дбати транспортний засіб, усе-таки 
звертатися до сервісних центрів.

Ось, наприклад, приїхали ми на 
авторинок, де можемо придбати ав-
томобіль, який вже зареєстровано. 
Поїхати до нотаріуса, де посвідчити 
договір купівлі-продажу, отримати 
доручення і їздити. Однак ви навіть 
не здогадуєтеся, що з цим автомобі-
лем можуть бути проблеми, про які 
можете дізнатися у не зовсім при-
ємних випадках для водіїв: потра-
пивши в ДТП, чи, наприклад, коли 
автомобіль зупинить поліція. На 
практиці є водії, які десятки років 
експлуатують транспортний засіб і 
не здогадуються про ці проблеми, 
бо їздять за дорученням.

Коли ми приїжджаємо до сер-
вісного центру, то сідають покупець 
з продавцем та наш адміністратор, 
який, не встаючи з робочого місця, 
проганяє автомобіль по всіх базах, 
зокрема по базі розшуку, базі спла-
ти аліментів, по різних фінансових 
зобов’язаннях, чи не перебуває в 
заставі тощо. Коли наші співробіт-
ники щось таке виявляють, то по-
купець розуміє, що цей автомобіль 
вже йому не потрібний задарма. Я 
вам скажу, що майже щодня є такі 
випадки. Є такий психологічний 
фактор, коли людина, купуючи ав-
томобіль, має приємну ейфорію і 
легке затьмарення розуму, через 
що не звертає уваги на важливі ню-
анси, а згодом на рівному місці з ма-
шиною виникають проблеми.

ЯКИЙ АВТОМОБІЛЬ 
ОБРАТИ: НОВИЙ ЧИ 
СТАРИЙ?

Найближчим часом плануємо 
зробити онлайн-кабінет, який пе-

редбачатиме інтегрування важли-
вої інформації щодо пробігу авто-
мобіля, зміни кольору, власника та 
про потрапляння в ДТП. Його ство-
рення залежить не лише від нашої 
служби, а й від інших. Але якщо його 
все ж створять, то це буде просто 
супер, бо є чимало прикритих пи-
тань: зменшення пробігу, зрізання 
відповідних дублювальних бирок, 
у минулому були махінації з роком 
виготовлення.

ПРО КОЗИРНІ 
НОМЕРНІ ЗНАКИ

Привабливими цифрами є пер-
ша десятка, тобто від трьох нулів 
один і до трьох нулів дев’ять, а та-
кож чотири однакові цифри – вони 
є платними номерними знаками. 
Наприклад, беремо чотири чет-
вірки – це, згідно з наказом МВС, 
є платною послугою, яка, залежно 
від набору різних цифр, вартує від 
6 тис. 500 грн до 20 тис. Найменш 
привабливою в нас вважається 
цифра шість, тобто три нулі шість і 
чотири шістки коштують 6500 грн, 
відповідно, найбільш привабливи-
ми на Волині є чотири вісімки, сімки 
та п’ятірки. Чотири сімки та чотири 
п’ятірки коштують 20 тис. грн, чоти-
ри вісімки – 10 тис.

Щодо індивідуальних номерів, 
наприклад, різних там «піх», «пух», 
«жир», то ми зобов’язані розроби-
ти макет, якщо напис не включає 
ненормативну лексику, вислови 
дискримінаційного спрямування, 
зображення Державного Герба 
України або Державного Прапора 
України та офіційні назви органів 
державної влади. Є такі правила: 
мінімум три символи, які можуть 
бути і цифрові, і літерні, максимум – 
вісім. Такий номер коштує від 500 
до 1000 грн, залежно від кількості 
символів: три ми беремо за основу, 
а далі кожен символ коштує 90 грн, 
також беруть кошти за спецпродук-
цію. Тобто вони не є надто дороги-
ми, хоча написи бувають просто 
абсурдні. На сьогодні ця ейфорія 
індивідуального виділення минула, 

переважно до нас звертаються фір-
ми, які найчастіше наносять власну 
назву. За минулий рік у нас було 
лише вісім замовлень індивідуаль-
них номерів і три за цей рік, тобто 
з кожним роком є тенденція до спа-
дання.

Зауважу, що індивідуальні номе-
ри є додатковими. Тобто основний 
номер автомобіля зберігається за-
кріпленим за ним. Індивідуальний 
номер прописують в особливих 
відмітках і вносять до бази. Згідно 
з чинною нормативною базою, ви-
їзд з індивідуальними номерами за 
кордон заборонено. На мою думку, 
з часом ці номери залишаться лише 
з метою реклами.

ЩО ТАКЕ СЕРВІС 
НА КОЛЕСАХ?

Він працює наступним чином: 
ми домовляємося з місцевими ор-
ганами влади, формуємо заявку, 
відповідно, це все прозоро висвіт-
люємо на сайті та приїжджаємо на 
місця. З кожним разом сервісом на 
колесах користується все більше 
людей, адже на Волині територіаль-
ні сервісні центри МВС розміщені 
лише в Луцьку, Нововолинську, Ко-
велі та Камені-Каширському. Якщо 
взяти інші районні центри, то там 
вони відсутні.

Ми побачили, що людям це 
дуже зручно, вони знають, що ми 
працюємо цілий день і діє принцип 
живої черги, а в містечках, де три-
чотири тисячі населення, всі зна-
ють одне одного. Ми надали більш 
як тисячу послуг, зокрема із заміни 
водійських посвідчень та реєстра-
ції. Зазвичай ми їдемо у містечка, де 
є банк, також нам потрібне підклю-
чення до електромережі. Сервіс на 
колесах пропонує послуги перере-
єстрації, заміни посвідчень водія. 
Також за допомогою цього сервісу 
ми виявляємо підроблені докумен-
ти, перебиті автомобілі тощо. 

ПРО ПЛАНИ
Наш Регіональний сервісний 

центр МВС і територіальні живуть 
сервісним центром, який приблиз-
но за місяць відкриється у Новово-
линську. Ідуть зміни в плані кадро-
вого потенціалу, адже торік відбувся 
конкурс, тому персонал оновився 
на 65%. Найголовнішим є те, що ці 
люди раніше ніколи не працювали 
в системі МВС, ці працівники при-
йшли з бізнесу, зі спорту тощо.

Сервісний центр відбудовують 
з нуля, він буде відкритого типу, 
обслуговуватиме здебільшого жи-
телів Володимир-Волинського, Іва-
ничівського, Локачинського та Го-
рохівського районів. Зважаючи на 
принцип єдиного вікна і сусідство 
зі Львівщиною, ми завжди будемо 
раді обслужити й жителів цієї об-
ласті. 

Установа у Струмівці працює за 
принципом відкритого офісу
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сам собі господар ВІД МЕШКАНЦЯ ДО ВЛАСНИКА

Уже 10 червня цього 
року в Україні набув 
чинності закон «Про 

житлово-комунальні 
послуги». До цього часу 
українці мали визначитися, 
хто управлятиме їхнім 
багатоквартирним 
будинком. В іншому 
випадку у тримісячний 
термін управителя 
на конкурсній основі 
призначить місцева влада. 
На думку аналітиків, новий 
закон стимулюватиме 
створення ОСББ, оскільки 
саме ця форма управління 
має підтримку держави 
і дає змогу економити 
на тарифах. Центр 
громадського моніторингу 
та контролю проаналізував 
переваги, недоліки 
та особливості такого 
об’єднання.

АЛЬТЕРНАТИВА ЖЕКУ
Згідно із чинним законодав-

ством, об’єднання  співвласни-
ків  багатоквартирного  будинку 
(ОСББ) – це організація, яку створю-
ють власники квартир та нежитло-
вих приміщень для спільного управ-
ління будинком, його майном та 
прибудинковою територією. За його 
створення мають проголосувати по-
над 50% власників квартир. За да-
ними Держстату, в Україні діє 28377 
ОСББ, і їх кількість збільшується. 

«Щоб розібратися в особливос-
тях ОСББ, потрібно усвідомити одну 
незвичну для більшості думку – ко-
жен власник володіє не тільки квад-
ратними метрами своєї квартири, а 
й пропорційною частиною всього 
будинку (підвал, горище тощо). Тоб-
то будинки (за деякими винятками) 
належать не державі, не місту, а 
самим мешканцям», – пояснює по-
літолог Ярослав Католик. 

ОСББ має статус неприбуткової 
юридичної особи і підлягає дер-
жавній реєстрації. Її  проводять без-
платно у відділах держреєстрації 
органів місцевого самоврядування 
після нотаріального засвідчення 
установчих документів ОСББ – ста-
туту і протоколу зборів.

Таке об’єднання відрізняється 
від жеків тим, що дозволяє мешкан-
цям самостійно вибирати, хто і коли 

буде ремонтувати їм під’їзд та внут-
рішні комунікації, прибирати й ви-
возити сміття, латати діряві дахи, а 
головне – за скільки, адже співвлас-
ники можуть укладати договори 
з компаніями-виконавцями таких 
послуг. Це дає змогу мешканцям 
будинку заощаджувати до 20-30% 
накладних витрат, які додатково за-
кладає жек у структуру тарифу за 
квартплату. 

«Ми хочемо, щоб у людей 
з’явилася можливість вибирати і, 
провівши конкурс, отримати кращі 
ціну та якість. ОСББ – це не тільки 
можливість вибирати постачальни-
ка послуг, але й шанс модернізувати 
своє житло», – підкреслив міністр 
регіонального розвитку, будівни-
цтва та ЖКГ України Геннадій Зубко. 

ЗА ЧИЙ КОШТ РЕМОНТ?
В Україні діє низка програм, 

розроблених для підтримки ОСББ, 
зокрема так звані теплі кредити. 
Вони дозволяють модернізувати 
комунальні мережі будівлі, утепли-
ти її, замінити старі двері та вікна і в 
підсумку економити на споживанні 
ресурсів та менше платити за кому-
нальні послуги. Якщо теплий кредит 

оформляє звичайна особа, то вона 
отримує компенсацію в розмірі до 
35% вартості енергозберігальних 
матеріалів та обладнання. Якщо ж 
кредит бере ОСББ, то компенсація 
сягає вже 70%, втім лише за умови 
проживання в будівлі родин, які 
одержують субсидії. 

Капітальний ремонт будинку та-
кож проводять за бюджетні кошти. 
У кожному місті України діє програ-
ма співфінансування, яка покриває 
ремонтні роботи. У Києві така про-
грама працює за формулою 70/30, 
тобто 30% витрат оплачує ОСББ і 
70% компенсує місцевий бюджет. 
Але в деяких регіонах пішли далі. 
Наприк лад, у 2018 році мерія Бер-
дянська ухвалила рішення про 
оплату 95% витрат при капітально-
му ремонті покрівель, 90% – при ка-
пітальному утепленні стін тощо.

Незабаром ще одним інстру-
ментом державної підтримки з 
масштабної реновації  житлового 
сектору стане Фонд енергоефектив-
ності. За словами Геннадія Зубка, він 
розпочне роботу вже до кінця 2018 
року. Організація відшкодовувати-
ме частину коштів, які громадяни 
та ОСББ витратять на тепломодер-

нізацію будинків, встановлення су-
часних опалювальних систем, інди-
відуальних теплових пунктів тощо. 
Перелік програм та умови участі в 
них розмістять на офіційному сайті 
Фонду. Євросоюз фінансуватиме 
Фонд протягом п’яти років, перші 
€50 млн вже було виділено у квітні 
цього року. Ще €10 млн планує на-
дати Німеччина.

«Ми маємо скорочувати спожи-
вання енергоресурсів, – зазначив 
Президент України Петро Порошен-
ко. – Фонд уже довів свою ефектив-
ність в країнах Східної Європи. Його 
схвалили всі наші міжнародні парт-
нери, міжнародні фінансові органі-
зації. Я впевнений, що результати 
нашої практичної діяльності буде-
мо мати вже найближчим часом».

В уряді прогнозують, що робота 
Фонду вже за три-п’ять років дозво-
лить Україні економити не менш ніж 
1,5 млрд кубометрів газу на рік. 

ПРОБЛЕМИ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ ОСББ

За словами експертів, ОСББ – 
не панацея, співвласники також 
стикаються з бюрократичними та 
юридичними труднощами. Наприк-

лад, цього року уряд запровадив 
механізм монетизації субсидій. 
Щоб держава могла перераховува-
ти кош ти, ОСББ мусили відкрити в 
казначействі рахунки зі спеціаль-
ним режимом використання. Але у 
них виникли з цим проблеми, тож 
виплати субсидій практично зупи-
нилися. Пізніше уряд провів зустріч 
із представниками об’єднань, пи-
тання вдалося розв’язати.

Іноді новостворені ОСББ змуше-
ні долати спротив жеків, які нерідко 
зволікають із переданням технічної 
документації чи ключів від нежит-
лових приміщень. Як роз’яснюють 
правознавці, після державної реє-
страції ОСББ не потребують актів 
про утримання будинку на балансі 
для початку своєї діяльності.

На думку спеціалістів, 
об’єднання співвласників, окрім 
широкої автономії, дають меш-
канцям можливості для заробіт-
ку. Це дозволяє вивести будинок 
на самозабезпечення і зменшити 
комунальні платежі за утримання 
будівлі та прибудинкової терито-
рії практично до нуля. Наприклад, 
мешканці можуть ухвалити спільне 
рішення про передання в оренду 
нежитлових приміщень і при цьому 
зекономити 20% на податках.

«ОСББ не платить податків, якщо 
кошти використовують на забез-
печення статутної діяльності. Отже, 
воно залишається неприбутковою 
організацією незалежно від джере-
ла надходження коштів за умови, 
якщо ці кошти буде використано на 
забезпечення належного утриман-
ня багатоквартирного будинку», – 
пояснює експерт Громадянської ме-
режі ОПОРА Марія Осипчук. 

Ще одним джерелом прибутку 
може стати сортування та перероб-
ка сміття. За підрахунками дирек-
тора Інституту міста Олександра 
Кобзарева, дев’ятиповерхівка може 
приносити до 16 тис. грн доходу на 
рік, якщо ОСББ сортуватиме і здава-
тиме папір як вторсировину. 

На думку аналітиків, об’єднання 
співвласників – це можливість якіс-
но господарювати у власному бу-
динку, але її не слід переоцінювати. 
Наскільки така форма управління 
буде ефективною, залежить від 
багатьох факторів, зокрема актив-
ності та ініціативності мешканців і 
їхнього бажання бути справжніми 
господарями у своєму домі. 

НАВІЩО СТВОРЮВАТИ ОСББ?

У липні Європарламент 
дав зелене світло 

проекту нової системи 
прикордонного контролю 
на території ЄС. 

Вона передбачає запроваджен-
ня електронної анкети, яку нере-
зиденти мають заповнювати перед 
поїздкою до Євросоюзу, та поклика-
на запобігти потраплянню до Шен-
гену злочинців. Попри те, що нові 
правила ще узгоджують, вони вже 
обросли низкою міфів та вигадок: 
від необхідності купувати дорогий 
дозвіл на мандрівку до скасування 
безвізу. Що насправді передбачає 
електронна система, дізнавалися 
експерти Центру громадського мо-
ніторингу та контролю. 

Як зміняться правила в’їзду до 
Шенгенської зони? Відповідно до 
проекту, нова європейська система 
дорожньої інформації та авторизації 
(ETIAS) передбачає запровадження 
електронної анкети для громадян, 
які планують подорож у рамках без-
візового режиму. Вартість автори-

  naglyad.org

за кордон ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО 
НОВІ ПРАВИЛА БЕЗВІЗУ?
зації – €7. Проте цю суму не будуть 
стягувати перед кожною поїздкою, 
дозвіл на в’їзд діятиме три роки або 
до закінчення терміну дії паспорта.

Мандрівники муситимуть ввес-
ти до електронної системи пас-
портні дані, інформацію про місце 
проживання, рівень освіти та вид 
занять, контактні дані, а також за-
значити першу країну Шенгенської 
зони, яку планують відвідати. До 
того ж, потрібно буде відповісти на 
низку запитань – про наявність су-
димості, перебування в зонах кон-
флікту чи війни, правопорушення 
та висилання з країн ЄС.

Експерти зауважують, що за-
повнення електронної анкети – це 
в жодному разі не повернення до 
«візових часів». Не потрібно буде 
довідок із роботи чи банку. Головна 
мета такої авторизації – убезпечити 
ЄС від злочинців та терористів. Сис-
тема перевірятиме інформацію за 
низкою баз даних: Шенгенською та 
візовою інформаційними система-

дян безвізових країн, а таких для ЄС 
понад 60. До них входять і Україна, 
і Грузія, і Молдова, і США, і Канада, 
і ще група країн», – пояснює Куль-
чицька.

Про те, що українцям нема чого 
хвилюватися, неодноразово казав і 
Президент Петро Порошенко.

«Не слухайте тих, хто намагаєть-
ся накаркати призупинення безвізу. 
Це те ж саме коло «прогнозистів», 
які пророчили, що нам його ніколи 
не дадуть, – підкреслив глава дер-
жави. – Я не допущу жодних дій, які 
дали б підстави поставити під сум-
нів наше право на безвіз».

Коли запрацюють нові правила? 
Запропоновані зміни набудуть чин-
ності не раніше, ніж 2021 року. На 
першому етапі система запрацює в 
аеропортах, трохи згодом – у пунк-
тах перетину кордону автомобілем 
та поїздом. За словами експертів, 
запуск системи не відбуватиметь-
ся швидко, адже потребує значних 
фінансових вкладень та оновлення 
програмного забезпечення. 

Нові правила має ще підтримати 
Рада міністрів ЄС, після чого їх буде  
опубліковано в офіційному журна-
лі. Система авторизації має зробити 
подорожі Європою безпечнішими.

ми, системою «в’їзд-виїзд», базами 
Інтерполу та Європолу.

Якщо порушень не буде ви-
явлено, система протягом кількох 
хвилин видасть автоматичне пові-
домлення про оформлення дозво-
лу. Експерти впевнені, що для зако-
нослухняних громадян заповнення 
анкети буде формальністю.

Кого торкнуться зміни? Но-
вовведення стосуватимуться не 
лише України, а й усіх країн, які не 

є членами ЄС. Заступник директора 
ГО «Європа без бар’єрів» Катерина 
Кульчицька запевняє, що не вар-
то слухати тих, хто вже охрестив 
нові правила платним безвізом для 
українців.  

«Це є міфом, що Євросоюз на-
магається покарати Україну за якісь 
порушення, тому що так званий 
платний безвіз – це насправді нова 
система попередньої авторизації, 
яку буде введено для всіх грома-

ЄС убезпечується від злочинців
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Нічого люди не бажають більше зберегти і нічого, між тим, менше не бережуть, ніж своє власне життя. 
Жан де Лабрюєр

досягнення

ВОЛИНСЬКА ЛІКАРКА ДОВЕЛА, 
ЩО ПОЗИТИВНІ ЕМОЦІЇ 
СПОВІЛЬНЮЮТЬ РОЗВИТОК 
РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ

НЕ ЗВОЛІКАЙТЕ З 
ДЕКЛАРАЦІЯМИ

Станом на 7 серпня декларації 
з сімейними лікарями уклали 

413,5 тисяч волинян. 
Найвищі показники можна спосте-

рігати у Любешівському (75,1%), Рожи-
щенському (52%), Любомльському та 
Шацькому (48,2%), Ратнівському (45,5%), 
Луцькому (44%) районах. Натомість серед 
аутсайдерів – Володимир-Волинський 
(18,6%), Локачинський (28%), Камінь-
Каширський (29,2%) райони. Загальний 
відсоток підписаних декларацій в області 
становить майже 40%, повідомляє прес-
служба Волинської ОДА.

Сімейні лікарі, які вже мають вели-
ку кількість пацієнтів, отримали в липні 
цього року зарплати вдвічі, а подекуди 
і втричі більші за ті, що отримували в 
червні.

За даними Міністерства охорони 
здоров’я, кількість громадян, які підпи-
сали декларації з лікарями, перевищує 
14 мільйонів осіб. Кількість медзакладів, 
які підписують договори з Національною 
службою здоров’я, що контролює якість 
послуг і спрямовує фінансування до лі-
карні й конкретного лікаря, наближаєть-
ся до 500.

ПІДЛІТКІВ 
ПЕРЕСЛІДУЄ НОВА 
ПСИХОЛОГІЧНА ГРА

  obozrevatel.com

У месенджері WhatsАpp серед 
підлітків і дітей набирає 

популярності нова небезпечна 
інтерактивна гра МОМО, яка може 
стати аналогом смертельної гри.

За словами віце-президента Україн-
ської асоціації психоаналізу Володими-
ра Мамка, вона розрахована на осіб, які 
намагаються знайти себе й відповісти на 
питання – жити чи не жити.

«Це певна категорія дітей з тендітною 
психікою. Це хлопці та дівчата, які залеж-
ні від інших, вони хочуть відповідати чиї-
мось очікуванням, бути любленими бать-
ками. І якщо вони чують погрозу, що буде 
погано їхнім близьким, мамі, наприклад, 
то готові виконати вимоги», – зазначив 
Мамко.

Персонаж гри (страшна дівчина з ви-
ряченими очима, величезним ротом і ку-
рячими лапами) – прототип матері. 

«Недарма ж придумали цю жінку-
птицю. Це така страшна мама, якій по-
трібно підкорятися. Вони готові принес-
ти себе в жертву, вкоротити собі віку, аби 
мама їх любила. Ось так дітей розводять 
на почуття провини», – пояснив експерт.

Гра поширюється за допомогою ме-
сенджера WhatsАpp. Спочатку в контак-
тах з’являється новий користувач – ано-
німний куратор, підписаний як MOMO. 
Він надсилає підліткам страшні картинки, 
фотографії із зображенням сцен насиль-
ства, а потім пропонує виконувати різні 
накази. Якщо ж людина відмовляється це 
робити, їй починають погрожувати.

Поширють відразу кілька мобіль-
них номерів, з яких можуть надходити 
інструкції від МОМО, і всі вони з різни-
ми кодами: +5266817***, +5731352***, 
+9945539***, +1580313 *** тощо. Майже 
на всіх цих номерах стоять аватарки з 
фото МОМО.

реформа

portal.lviv.ua

Ольга Шульга народилася в 
родині медиків: лікарями були 
її діди, батько працює хірургом, 
мати – невролог, сестра – карді-
олог, тому їм завжди є про що по-
говорити.

Ольга навчалася у Львівсько-
му медичному університеті імені 
Данила Галицького, спочатку ці-
кавилася нейроінфекціями, потім 
судинною патологією головного 
мозку, поки остаточно не зосе-
редилася на неврології – роз-
сіяному склерозі та демієлінізу-
вальних захворюваннях (група 
захворювань нервової системи, 
за яких ушкоджується мієлінова 
оболонка нервових провідників).

НАЙБІЛЬШЕ ВИПАДКІВ 
РОЗСІЯНОГО 
СКЛЕРОЗУ – НА ВОЛИНІ 

Волинська область лідирує 
в Україні за поширенням розсія-
ного склерозу. Ольга Шульга до-
сліджує цю хворобу вже десять 
років. Розповідає, що причинами 
розвитку розсіяного склерозу 
можуть бути генетична схиль-
ність, кліматичні фактори або ж 
інфекція.

Для Волині характерні ви-
сока вологість та обмаль соняч-
ного світла, що сприяє частим 
випадкам розсіяного склерозу. 
Крім того, на нього частіше хво-
ріють люди, народжені навесні, 
оскільки вагітність триває у той 
час, коли найменше сонця.

«На цю недугу найчастіше 
хворіє молодь, – каже Ольга 
Шульга. – На сході України це 
трапляється з людьми у віці 18-20 
років, проходить у легшій формі. 
Натомість на Волині розвиток 
хвороби починається в 30-34, 
але важче, агресивніше. Жінки 
хворіють удвічі-втричі частіше, 
ніж чоловіки. Загалом розсіяний 
склероз може бути легким, а 
може й прогресувати. Погіршен-

ня настає завжди, питання лише, 
коли й на якому етапі». 

Вона слідкувала за пацієнта-
ми з розсіяним склерозом про-
тягом п’яти років і виявила вплив 
психоемоційних реакцій на атро-
фічні зміни головного мозку.

ЯК НАСТРІЙ ВПЛИВАЄ 
НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ

Ольга Шульга провела про-
спективне (таке, що йде наперед) 
дослідження своїх пацієнтів. Це 
означає, що лікар взялася вивча-
ти хворих (за їхньої згоди) із клі-
нічно ізольованим синдромом 
розсіяного склерозу і не знала, 
який результат очікуватиме на 
неї через кілька років.

Клінічно ізольований син-
дром розсіяного склерозу озна-
чає, що в людини з’явилися лише 
перші вияви хвороби, однак, за 
статистикою, склероз розвинеть-
ся не у всіх, а в двох із трьох па-
цієнтів.

Лікар проаналізувала 
23 структурні зміни мозку і 
з’ясувала, що у людей, які ма-
ють шокову реакцію на діагноз 
синдрому розсіяного склеро-
зу, атрофія мозку відбувається 
швидше. Найшвидше уражається 
мозолисте тіло – структура, що 
з’єднує дві півкулі мозку.

Атрофічні зміни – це зміни в 
мозку, які з часом розвиваються 
у всіх людей в процесі старіння, 
але через розсіяний склероз 
прогресування атрофії відбу-
вається удвічі-втричі швидше у 
молодих людей. Вони впливають 
на пам’ять, увагу, здатність ухва-
лювати рішення.

«Протягом п’яти років ми 
спостерігали, в кого розвинеться 
хвороба, а в кого ні. На діагноз 
розсіяний склероз кожна людина 
реагує по-різному, – каже лікар. 
– У когось це тривога, хтось каже, 
що життя закінчилося, хтось ре-

стажування отримала в Австрії.
«Я подавалася туди, куди не 

можна було подаватися. Наприк-
лад, у США програма була для ав-
стрійців. Коли гранти були тільки 
для громадян Євросоюзу, я вва-
жала, що також є жителем ЄС. 
Для деяких програм я була над-
то молода, – зізнається Ольга. – І 
подавала заявки туди щороку, аж 
поки мене не брали. Треба прос-
то вміти доводити, чому варто 
вкладати гроші саме в тебе, і бути 
дуже наполегливим».

Її неодноразово кликали пра-
цювати за кордоном, але завжди 
щось стримувало, зрештою, за-
раз Шульга не має бажання їхати 
з України.

«Я працюю у звичайній лікар-
ні, не є традиційним науковцем. 
Моя основна робота – лікувати 
людей, – каже вона. – В Украї-
ні мені комфортно, бо працюю 
в одній із найкращих лікарень 
країни. Так, я маю один проект, з 
яким хотіла би попрацювати в ла-
бораторії, щоб це було пов’язано 
з тваринами. Маю пропозицію з 
однієї клініки Лондона. Можли-
во, поїду на певний час, якщо ви-
граю грант».

Ольга Шульга підкреслює, що 
неврологія – цікава, невивчена й 
дуже перспективна наука. Понад 
90% неврологічних захворювань 
вилікувати повністю годі. Їх мож-
на стримати та зупинити прогрес.

«Неврологія дуже розви-
вається, є великі результати у 
лікуванні тих захворювань, які 
вважалися цілком невиліковни-
ми. Неврологія цікава тим, що ти 
дуже чітко знаєш, на якому етапі 
і в якій структурі мозку є уражен-
ня. Єдине питання – що ми майже 
ніколи не знаємо, чим воно спро-
воковане», – розповідає Ольга.

ШКОЛА МОЛОДИХ 
НЕВРОЛОГІВ ВОЛИНІ

Сім років тому Ольга Шульга 
вперше організувала у Луцьку 
Школу молодих неврологів, аби 
допомогти волинським лікарям 
налагодити комунікації між со-
бою. Якщо все починалося з міс-
цевих молодих лікарів, то зараз 
до Луцька приїжджають фахівці з 
усієї країни.

Кожен учасник має підготува-
ти презентацію з одним особли-
вим клінічним випадком зі своєї 
практики та обговорити його з 
колегами.

«Усвідомила, що протягом ба-
гатьох років у мій розвиток вкла-
далися різні люди та організації, 
які часто взагалі не мали жодного 
стосунку до України. Подумала: 
чому я не можу зробити так само 
для когось? За роки існування 
Школи її учасниками були понад 
200 спеціалістів, і їхній рівень 
щороку зростає. Нині понад 60% 
учасників відмінно знають медич-
ну англійську мову – і це великий 
прогрес», – каже невролог.

Фінансують школу різні бла-
годійні фонди, але з цим, каже 
Ольга, щороку складніше. Лекто-
ри з України та світу виступають 
для молодих українських невро-
логів безплатно.

  radiosvoboda.org

Ольга Шульга – завідувачка відділення неврології 
Волинської обласної клінічної лікарні. Протягом 
п’яти років жінка досліджувала групу людей 

із розсіяним склерозом та з’ясувала, що розвиток 
хвороби частково пов’язаний з тим, як пацієнт ї ї 
сприймає. За своє дослідження невролог отримала 
нагороду в конкурсі «Нагорода «Санофі» молодим 
науковцям за дослідження в медицині».

агує полегшенням, мовляв, на-
решті я знаю, що зі мною сталося, 
хтось усе заперечує і каже, що лі-
куватися не буде. Коли ми дослі-
дили цю залежність, то помітили, 
що процеси атрофії найзначніші 
в разі шокової реакції. У тому чис-
лі в пацієнтів, які мали виражену 
тривогу, швидше розвивалася ін-
валідність». 

НЕДООЦІНЕНІ ЕМОЦІЇ
Ольга розповідає, що ліка-

рі зазвичай не мають достатньо 
часу, щоб оцінити емоційне тло 
пацієнта. Але висновок її дослі-
дження очевидний – раціональ-
на фармакотерапія і психоло-
гічна корекція емоцій на етапі 
клінічно ізольованого синдрому 
можуть покращити якість життя 
пацієнтів.

Результати свого аналізу нев-
ролог готує до публікації та очі-
кує рецензій колег.

На думку Ольги, з пацієнтами 
мають працювати клінічні психо-
логи, які мають досліджувати по-
ведінку пацієнтів і контролювати 
їхній емоційний стан.

«Коли до мене приходить 
пацієнт, то іноді я пропоную кон-
сультацію психолога чи психіатра, 
але зазвичай люди відмовляють-
ся. Мало хто до цього готовий. 
Люди звикли звертатися з таким 
до сім’ї, друзів, священика, – каже 
вона. – Але це не завжди допо-
магає, тим паче, якщо враховува-
ти, що емоції здатні впливати на 
структурний стан мозку. Звичним 
є твердження, що структура моз-
ку впливає на емоції. Але ми до-
вели протилежне». 

Над аналізом досліджень 
Ольга працює в позаробочий час 
або у вихідні.

«Проводити це спостережен-
ня було складно. З іншого боку, 
якщо п’ять років працюєш з па-
цієнтами, ви перетворюєтеся на 
дружну сім’ю. Вже вони між со-
бою кумами стали», – жартує лі-
кар.

МОЖЛИВОСТІ СЛІД 
ВИКОРИСТОВУВАТИ

Ольга Шульга стажувалася у 
Німеччині, США, Великобританії, 
Китаї, Австралії. Гранти на на-
вчання почала шукати ще в сту-
дентські роки. Перший грант на 

Ольга сподівається, що школа, яку вона 
організувала у Луцьку, сприятиме розвитку 
неврологів, і вони залишаться працювати в Україні

sanofi .ua

з особистого архіву

пильнуйте
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ПРИЙШОВ СПАС – 
ГОТУЙ РУКАВИЦІ 
ПРО ЗАПАС 
19 серпня православні християни 
святкують Преображення Господнє, 
другого Спаса. Цього дня у храмах 
освячують яблука і мед. 

За погодою на Спаса прогнозують, яки-
ми будуть осінь і зима. А ще кажуть, що саме 
19 серпня відбувається перша зустріч осені, 
бо погода преображається з літньої на осін-
ню. Від Спаса починають сіяти озимі культури. 

ЯКИЙ СПАС, ТАКИЙ СІЧЕНЬ. 
Прийшов Спас – готуй рукавиці про запас.
Зазвичай на Спаса відлітають у вирій ле-

леки. Якщо птахи починають готуватися до 
відльоту до 19 серпня, то зима буде рання і 
морозна, якщо затримаються після Спаса – 
тепла й пізня. 

Сухий день на Спаса віщує суху осінь, мок-
рий – дощову, ясний – холодну. 

прогностик

у записник

сам собі агроном

ГРИБНА СМАКОТА

НАТУРАЛЬНІ СТИМУЛЯТОРИ 
УТВОРЕННЯ КОРЕНІВ

КАВУНОВО-ДИННЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ СИР ДОМАШНІЙ 

Нині до багатьох страв додають 
голландський сир. Його можна 
приготувати вдома нашвидкуруч. 

Закип’ятити 3 л молока і влити 50 г 
оцту. Додати 1 ст. ложку (з чубочком) солі. 
Якщо любите, можна додати кмин, черво-
ний перець. «Шапку», що утворилася, ви-
класти у ворок, покласти під гніт. 

ПАШТЕТ У БАНКАХ
2 кг м’яса, 7,5 кг печінки, 5 кг щоковини, 

15 цибулин – все у сирому вигляді змолоти 
на м’ясорубці. Додати 15 сирих яєць, сіль 
і перець до смаку. Розкласти в чисті про-
парені банки й поставити в піч. У бляшки 
налити трохи води. Пекти 1,5-2 год, залеж-
но від печі. 

ОСЕЛЕДЕЦЬ У ТОМАТІ

На 1,5 кг риби: 
200 г води, 200 г олії, 150 г оцту, 
3 ст. ложки томатного соусу, 
3 ст. ложки цукру, 2 ст. ложки солі 

Приправити до смаку чорним перцем, 
коріандром, духмяним перцем, лавровим 
листком. Усе разом заварити й охолоди-
ти. Тим часом рибу звільнити від хребтів 
(шкірку не знімати), промити й залити ма-
ринадом, перешаровуючи кільцями цибу-
лі. За добу риба готова до споживання. 

РУЛЕТИК З ПІДЛИВОЮ
Замісити тісто, як на вареники. Підготу-

вати м’ясний фарш, не шкодуючи цибулі та 
води. На розкачаний корж викласти тон-
ким шаром фарш і згорнути рулетом. Порі-
зати на кружальця завтовшки 1 см. Обсма-
жити на сковороді з обох боків і скласти в 
каструльку. Влити трошки води й запекти в 
духовці. Подавати до столу з грибною під-
ливою. 

РИБНА ПАСТА
1 оселедець, 2 великі цибулини, 
1 ст. ложка олії, 100 г манки,
1 ст. ложка томатного соусу

Оселедець і цибулю перекрутити на 
м’ясорубці. Потім приготувати соус: на олії 
і томатній пасті зварити манку. Охолодити, 
перемішати з оселедцем і цибулею. Рибна 
паста готова. 

смачного смачні ліки

На думку дієтологів, 
серпень – 
найсприятливіша 

пора, щоб почистити 
організм від шлаків і 
токсинів, зміцнити імунітет 
та легко схуднути. І в 
цьому якнайліпше можуть 
допомогти найсоковитіші 
дарунки літа – дині та 
кавуни. 

ДИНІ – ПРОТИ ДЕПРЕСІЇ
Дині мають сечогінні, проти-

склеротичні, протиревматичні 
й загальнозміцнювальні влас-
тивості. М’якоть нормалізує 
водно-сольовий баланс, очищає 
організм від шкідливих речовин, 
заспокійливо діє на нервову сис-
тему, помічна за депресивних ста-
нів – у цьому разі її слід уживати 
як мінімум двічі на тиждень.

Давно помічено, що якщо їсти 
диню натщесерце, це добре очи-
щає кишківник, а отже, сприяє 
й зниженню маси тіла. Сік також 
допомагає в боротьбі із зайвими 
кілограмами. Особливо корисна 
суміш соків динь, томатів та яблук 
у співвідношенні 1:1:2.

Також сік динь допомагає ви-
ганяти глистів з організму, для 
цього його потрібно випивати на-
тщесерце вранці по 1 скл.

Дині корисні й тим, хто не 
хоче миритися з дочасним ста-
рінням. Бета-каротин, якого, 
до речі, в них міститься більше, 
ніж у моркві, робить шкіру глад-
кою, захищає від ультрафіолету, 
сприяє виробленню мелатоніну 
й надає їй ніжного персикового 
відтінку.

Кремній, що міститься в ди-
нях, поліпшує стан волосся та 
шкіри, позитивно впливає на 
кору головного мозку.

ДИННЕ ЗЦІЛЕННЯ
За болю в суглобах народна 

медицина рекомендує з’їдати по 
три скибочки дині вранці й уве-
чері. Через тиждень має настати 
полегшення.

У разі діатезу, артриту, хво-
рих нирок, дискінезії жовчови-
відних шляхів корисно з’їдати 
по 1,5-2 кг свіжої м’якоті динь 
протягом дня (по 300-400 г за 
прийом). А в разі закрепів слід 
вживати трохи більше: 500 г за 
один прийом.

За радикуліту приймати по 
1/3 скл. соку динь тричі на день. 
Біль може минути через добу.

За прищів добре протирати 
розпарену шкіру обличчя дин-
ним соком. Через тиждень зник-

нуть прищі й поліпшиться колір 
обличчя.

Однак дині не варто їсти у 
великій кількості, це може зумо-
вити проблеми з травленням. За 
виразкової хвороби шлунка та 
дванадцятипалої кишки, цукро-
вого діабету, захворювань пе-
чінки дині слід їсти з особливою 
обачністю.

КАВУНИ
У народній медицині кавуни 

здавна вважають ефективним 
сечогінним і жарознижуваль-
ним засобом. Крім того, каву-
ни здатні розріджувати кров і 
сприяють кровотворенню. Кліт-
ковина м’якоті посилює пери-
стальтику кишківника, поліпшує 
діяльність корисних мікроорга-
нізмів, що живуть у кишковому 
тракті (так званої кишкової фло-
ри), сприяє виведенню з крові 
холестерину.

КОРИСНЕ ВСЕ – 
І ШКІРКИ, І НАСІННЯ

У разі сечокам’яної хвороби, 
каменів у жовчному міхурі та 
гельмінтів, зокрема аскарид, до-
поможе такий рецепт: розтерте 
в теплій перевареній воді насін-
ня (1:10) приймають по 0,5 скл. 
тричі на день за 20 хв до їди.

Також за глистів можна вису-
шене насіння кавунів подрібни-
ти на млинку для м’яса чи кави й 
змішати з молоком у співвідно-
шенні 1:10. Приймати по 2 скл. 
двічі на день у проміжку між 
прийомами їжі.

Із кавунових шкірок можна 
приготувати чудовий м’який 
сечогінний засіб: із промитої 
шкірки гострим ножем зчистити 
поверхневий шар (цедру), ви-
сушити й зберігати в картонній 
коробці. Вживати подрібненою 
(спорошкованою на кавомолці) 
по 5 г тричі на день, запиваючи 
водою з медом.

У разі залізодефіцитної ане-
мії корисно їсти м’якоть кавунів 
по 1 кг 4-5 разів на день. При 
цьому хворий за кожен прийом 
отримує до 1 мг органічного за-
ліза, що становить разову дозу 
препарату.

За каменів у жовчному міху-
рі помічний такий народний за-
сіб: шкірки кавунів порізати на 
невеликі часточки й висушити в 
духовці, подрібнити, залити во-
дою 1:1 та кип’ятити на слабко-
му вогні 30 хв. Потім перецідити, 
охолодити й приймати по 1-2 
скл. 3-5 разів на день до їди.

Кавуни протипоказані за ме-
теоризму, виразкової хвороби 
шлунка й дванадцятипалої кишки.

Мед. У 1,5 л води розчиняють ложеч-
ку меду, пагінець опускають у розчин на 
третину й витримують 12 год.

Картопля. З великої картоплини ви-
даляють вічка, роблять надріз і вставля-
ють пагінець. При достатньому поливанні 
він швидко дасть корені. Цей спосіб ефек-
тивно діє навіть на рослини, які погано 
вкорінюються. Адже пагінець отримує з 
картоплини купу живильних речовин.

Сік алое. У воду з пагінцем додають 
3-7 крапель свіжого соку алое. Він не 
лише сприяє появі корінців, а й стимулює 
імунну систему пагона.

Вербова вода. Кілька гілочок верби 
(згодяться також тополя, багно, верба) 
поставити у воду й дочекатися появи ко-
рінців. Щойно вони проклюнуться, вер-
бові прутики можна забрати і поставити у 
воду потрібну гілочку. Отриману воду не 

СОЛЯНКА
1 кг цибулі та 2 кг моркви об-

смажити в олії, додати 5 кг пошатко-
ваної капусти, 0,5 л томату, 1 л води, 
3 л відварених грибів, сіль. Перець 
за смаком. Тушкувати 2 год і закату-
вати в стерильні банки. 
САЛАТ ІЗ ГРИБІВ

По 1 кг капусти, моркви, зеле-
них помідорів, відварених грибів, 
цибулі, 2 скл. олії, 500 г оцту, 1 ст. 
ложка цукру, 3-4 ст. ложки соусу. 
Тушкувати 30 хв і гарячими закату-
вати в стерильні банки.

ГРИБИ ТУШКОВАНІ
Будь-які гриби почистити, по-

мити, порізати. Потім 15 хв відва-
рити у підсоленій воді. Висипати 

міняють, лише доливають за потреби. 
Дріжджі. Готують розчин (100 г дріж-

джів на 1 л води) і опускають пагінець на 
добу. Після цього промивають та пере-
ставляють у заповнену наполовину єм-
ність з водою.   

fenixslovo.com

poradnyk.com
.ua

sm
achno.ua

відварені гриби на друшляк на 
тривалий час, щоб зовсім збігла 
вода. Це – головне правило. Отож, 
ліпше залиште їх зціджуватися 
на 8-10 год. Тоді в сухі півлітрові 
банки налити по 2 ст. ложки олії і 

викласти гриби. Зверху накрити 
металевими кришками й постави-
ти в духовку. На деко потрібно по-
стелити рушничок і налити води. 
Як вода почне кипіти, то з того мо-
менту рахуйте 2 год. Потім дістати 

і закатати, перевернути банку, щоб 
схолола. Гриби будуть, мов свіжі. 
Готуючи з них страви, можна дода-
ти спеції. Тушковані гриби можна 
використовувати на голубці, у ва-
реники та для піци.           

ПАШТЕТ ГРИБНИЙ
На м’ясорубці перемолоти 3 л 

відварених грибів, 700 г моркви та 
1 кг цибулі. Додати 100 г оцту, за 
смаком сіль, 100 г олії, 100 г соусу. 
Все це добре вимішати і скласти в 
півлітрові банки. Тушкувати паштет 
у духовці 2 год.

  ПІДЛИВА З ГРИБАМИ
Сухі гриби вимочити й дрібно 

порізати соломкою. Відварити. На 
сковорідці підсмажити моркву, 
цибулю. Додати їх до бульйону з 
відвареними грибами. На сухій 
сковорідці підсмажити 3-4 ложки 
борошна, додати трохи олії і гриб-
ного бульйону. Все це ретельно 
перемішати й вилити у каструлю 
з грибами. Сіль, перець, лавровий 
листок – за смаком. Можна влити 
трохи сметани.

tochka.net

lovelylife.in.ua

Тушковані гриби можна використовувати 
на голубці, у вареники та для піци

Картопля допомагає 
пагонам укорінитися

Дарунки серпня допоможуть схуднути
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ВІВТОРОК 21 серпня
06.00, 19.25 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»
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
20.15 Д/с «Жива природа»
20.30 Наші гроші
21.25, 03.20 Новини. 

Спорт
21.40 Д/с «Таємниці 

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

Сергієм Тримбачем
01.15 Розсекречена історія
02.10 Війна і мир
04.30 Фольк-music
05.30 Д/ц «Незвичайні 

культури»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.40 Зона ночі
03.55 Абзац
05.44, 06.39 Kids Time
05.45 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
06.40 Київ вдень та вночі 

16+
16.45 Х/ф «Інопланетне 

вторгнення: Битва за 
Л.А.»

19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф «Неймовірні 

пригоди Адель 
Блансек»

23.00 Варьяти 12+
00.55 Т/с «Клініка»

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 За живе! 16+
06.10 Х/ф «Покровські 

ворота»
09.00 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 «Щастя за 

рецептом»

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

Решка. Шопінг»
12.00, 20.00 «Орел і 

Решка. Ювілейний 
сезон»

13.00 «Орел і Решка. Рай 
та пекло»

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

18.00 «Орел і Решка. 
Навколосвітня подорож»

21.00 «Орел і Решка. Рай 
та пекло 2»

22.00 «Вірю не Вірю»
01.40 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 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, 23.30 Т/с «Коли 

минуле попереду»
00.20, 02.00 Т/с «CSI: 

Маямі»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса
07.10, 14.10 Правда життя
08.10 Дика природа Африки
09.15 Міста мрій
10.15 Наші
11.15 Скарб.UA
12.15, 05.10 Містична 

Україна
13.10 Скептик
15.05, 23.45 Великі танкові 

битви
16.00 Битва рибалок
17.00 Азія класу люкс
17.50 У пошуках інновацій
18.50 Фантастичні історії
20.45, 00.30 Речовий доказ
21.50 Полювання на рибу-

монстра
22.50 Правда про вітаміни

МЕГА

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 05.35 
«ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
11.00, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.40, 14.15 «Міняю 

жінку»
15.45 «Сімейні 

мелодрами»
17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»
20.15 Т/с «Слуга 

народу. Від любові до 
імпічменту»

22.25 Х/ф «Шерлок – 4»
00.25 Х/ф «Втеча з 

Шоушенка»
05.00 Мультфільм

1+1

05.30, 05.25 «Школа 
лікара Комаровського. 
Невідкладна допомога»

05.55 «Мультфільм»
06.15, 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 «Міміно»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00, 04.15 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.25 «Подробиці»
20.30 Т/с «Східні солодощі»
00.30 Х/ф «Тіні забутих 

предків»
03.00 «Удачний проект»

ІНТЕР

05.35, 20.20 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 04.30, 12.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Більше ніж правда
11.10, 03.00 Не дай себе 

обдурити
12.05, 23.15 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
13.20 Х/ф «Міські 

піжони»
15.35, 16.20 Х/ф «Парк 

юрського періоду»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
21.30 Х/ф «Поліцейська 

академія-2. Перше 
призначення»

01.35 Т/с «У полі зору»
04.05 Скарб нації
04.10 Еврика!

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Барбі. Магія 

дельфінів»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00 Вечірка
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 «Августин 

Волошин. Метеорит 
незалежності – над 
Срібною землею»

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

шляхи»
20.36 Погода
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

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

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На Часі»

07.30 На Часі 18.00. 
Повтор

08.30 На Часі 21.00. Повтор
09.30 Уроки тітоньки Сови
09.35 М/с «Друзі янголів»
10.15 Т/c «Справа Дойла»
11.00, 17.00 Знай більше!
12.00 Т/с «За службовими 

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

АВЕРС 15.35 М/с «Друзі янголів»
16.15 Бандерштат 2018
18.00 На Часі 18.00
18.30, 19.05, 20.50, 03.45 

Як це було
19.00, 20.45 Вголос
19.15 Відкрита влада. 

МІСТО
21.00 На Часі 21.00
22.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
23.30 На Часі 18.00. 

Повтор
00.30 Євромакс
01.00 Бандерштат 2018
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
03.00 Т/c «Справа Дойла»
04.00 Дзеркало історії
05.00 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»

15.10 Х/ф «Чужий-4: 
Воскресіння»

19.25, 20.30 Т/с «Опер за 
викликом-3 »

21.40, 23.25 Т/с «Касл-5»
01.05 Т/с «Моссад-2 »
02.05 Т/с «Команда» Фільм «Щастя за рецептом»

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, 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»
12.25 Д/ц «Смачні історії»
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак 

українською
13.55 Перша шпальта
15.35 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»
20.15 Д/с «Жива природа»
20.30 Посттравматичний 

синдром
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.40 Д/с «Таємниці 

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

Любою Морозовою
01.15 Розсекречена історія
02.10 Війна і мир
04.30 Фольк-music
05.30 Д/ц «Незвичайні 

культури»

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 05.35 
«ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.30, 14.05 «Міняю 

жінку»
15.45 «Сімейні 

мелодрами»
17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»
20.15 Т/с «Слуга 

народу. Від любові до 
імпічменту»

22.25, 04.15 Х/ф 
«Шерлок – 3»

00.25 Х/ф «Геркулес»

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»

10.10 Т/с «Гречанка»
12.25 Х/ф «Повторне 

весілля»
14.15 Х/ф «Будьте моїм 

чоловіком»
16.10 «Чекай на мене. 

Україна»
18.00, 19.00, 04.15 Ток-шоу 

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

2»
00.30 Х/ф «Білий птах із 

чорною міткою»
03.05 «Удачний проект»

05.35, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.10 Антизомбі. 

Дайджест
11.25, 13.20 Х/ф «Взвод»
14.25, 16.20 Х/ф 

«Монстро»
16.40 Х/ф «Вулиця 

Монстро, 10»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.30 Х/ф «Поліцейська 

академія»
23.25 «На трьох» 16+
01.40 Т/с «У полі зору»
03.05 Топ-5
04.15 Скарб нації
04.20 Еврика!

06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Йосип: 

Володар снів»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00 Вечірка
14.00, 19.30, 20.30 Одного 

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

селянка
17.00 Чотири весілля
18.00, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька
18.30 Країна У
21.00 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 «Містерія Марії 

Приймаченко»
17.36 Д/ф «Чесно жити і 

чесно померти. Ігуменя 
Йосифа Вітер»

18.31 Д/с «Незвичайні 
культури»

19.46 «Сонар»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

04.05 За живе! 16+
05.25 Х/ф «П’ять років та 

один день»
07.15 Х/ф «Кардіограма 

кохання»
09.10 Х/ф «Добігти до 

себе»
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 Хата на тата 12+
22.45 Х/ф «Мама 

напрокат»

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 «Орел і Решка. Рай 
та пекло 2»

14.00 «Орел і Решка. На 
краю світу»

21.00 «Орел і Решка. Рай 
та пекло»

22.00 «Вірю не Вірю»
23.00 Х/ф «Простачка»
01.45 «Нічне життя»

03.00 Зона ночі
05.00 Абзац
06.54, 08.49 Kids Time
06.55 М/ф «Велика втеча»
08.50 М/ф «Ретчет і Кланк: 

Галактичні рейнджери»
10.45 Х/ф «Кобра»
12.30 Х/ф «Танго і Кеш»
14.40 Х/ф «Останній 

бойскаут»
16.50 Х/ф «Ред»
19.00 Ревізор
21.30 Х/ф «Без почуттів»
23.20 Х/ф «Жах 

Амітівілля»
01.10 Т/с «Клініка»
02.55 Служба розшуку 

дітей

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00, 03.00 
Сьогодні

09.30, 03.45 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, 23.30 Т/с «Коли 

минуле попереду»
00.20 Х/ф «Смертельні 

пергони 3: Інферно»
02.00 Телемагазин

06.00 Бандитський Київ
07.10, 14.10 Правда життя
08.10 Дика природа Африки
09.15 Міста мрій
10.15 Наші
11.15 Скарб.UA
12.15 Містична Україна
13.10 Скептик
15.05, 23.45 Великі танкові 

битви
16.00 Битва рибалок
17.00 Азія класу люкс
17.50 У пошуках інновацій
18.50 Фантастичні історії
20.45, 00.30 Речовий доказ
21.50 Полювання на рибу-

монстра
22.50 Цікаво.com
01.30 Прихована 

реальність

ПОНЕДІЛОК 20 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»
13.00 Огляд світових 

АВЕРС 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»
08.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 02.15 Т/с 

«Команда»

2+2 14.55 Х/ф «Безодня»
19.25, 20.35 Т/с «Опер за 

викликом-3 »
21.40 Т/с «Касл-5»
23.25 Х/ф «Чужий-4: 

Воскресіння»
01.20 Т/с «Моссад-2 »
03.45 «Облом.UA.»

НТН

05.30 «Top Shop»
06.30 Х/ф «Професор у 

законі»
09.00 «Свідок. Агенти»
09.35 Х/ф «Обережно, 

бабуся!»
10.40 «Україна вражає»
11.35 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.55 «Свідок»
12.50, 19.30 Т/с 

«Коломбо»
14.20, 03.35 «Речовий 

доказ»
15.50, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»
21.25, 01.20 Т/с 

«Перетинаючи межу»
23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»
03.30 «Випадковий 

свідок»
04.05 «Правда життя. 

Професії»

НТН

05.05, 04.35 «Top Shop»
05.35 Х/ф «Діти Дон 

Кіхота»
07.00 Х/ф «Круглянський 

міст»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Дот»
10.40 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.55 «Свідок»
12.50, 19.30 Т/с 

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

карного розшуку»
21.10, 01.20 Т/с 

«Перетинаючи межу»
23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»
03.30 «Правда життя. 

Професії»

Фільм «Монстро»

14:25

vokrug.tv

ЛАЙМА ВАЙКУЛЕ: 
«НЕ ВИСТУПАТИМУ 
В КРИМУ НАВІТЬ ЗА 
ВЕЛИКІ ГРОШІ» 

Співачка Лайма Вайкуле перед 
концертом в Одесі заявила, що 

за жодні гроші не виступатиме в 
окупованому Криму, пише «Думская».

Коли її запитали, чи поїхала б вона спі-
вати до Криму, Вайкуле відповіла: «Ні, нам, 
європейцям, це заборонено. Не поїду, хай 
який гонорар мені про-
понуватимуть».

У Лайми не росій-
ське, а латвійське гро-
мадянство. Вона зізна-
лася, що абсолютно не 
має ностальгії за СРСР.

Кримські політики 
пригрозили найближ-
чим часом внести спі-
вачку до так званого 
кримського досьє – 
списку ворогів Криму. Російський сенатор 
Франц Клінцевич анонсував можливі проб-
леми Вайкуле в Росії, якщо вона збереться 
туди з гастролями. 

заява

ivona.bigm
ir.net
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Фільм «Небо бачило все»
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ЧЕТВЕР 23 серпня

СЕРЕДА 22 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, 
20.15, 23.35 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»
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак 

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

година
19.00 Д/с «Дешевий 

відпочинок»
20.30 Складна розмова
21.25, 03.20 Новини. 

Спорт
21.40 Д/с «Таємниці 

людського мозку»
22.40 Т/с «Окуповані»
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
05.30 Д/ц «Незвичайні 

культури»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.55 Зона ночі
03.55 Абзац
05.44, 06.44 Kids Time
05.45 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
06.45 Київ вдень та вночі 

16+
17.00 Х/ф «Неймовірні 

пригоди Адель 
Блансек»

19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф «Зелений 

ліхтар»
23.00 Варьяти 12+
01.00 Т/с «Клініка»

НОВИЙ КАНАЛ
04.50 За живе! 16+
06.05 Х/ф «Осінній 

марафон»
08.00 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 

«Доглядальниця»

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 2»

14.00, 23.50 «Орел і 
Решка. Навколосвітня 
подорож»

22.00 «Вірю не Вірю»
01.35 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 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, 23.30 Т/с «Коли 

минуле попереду»
00.20, 02.00 Т/с «CSI: 

Маямі»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.10, 14.10 Правда життя
08.10 Дика природа Африки
09.15 Азія класу люкс
10.15 Наші
11.15 Скарб.UA
12.15 Містична Україна
13.10 Скептик
15.05, 23.45 Великі битви
16.00 Полювання на рибу
17.00 Міста мрій
17.50 Цікаво.com
18.50 Фантастичні історії
20.45 Речовий доказ
21.50 Битва рибалок
22.50 У пошуках інновацій
00.30 Мегазаводи
01.20 Майор «Вихор»
02.10 Аджимушкай. 

Підземелля смерті

МЕГА

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 05.35 
«ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.35, 14.10 «Міняю 

жінку»
15.45 «Сімейні 

мелодрами»
17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»
20.15 Т/с «Слуга 

народу. Від любові до 
імпічменту»

22.25 Х/ф «Шерлок – 4»
00.25 Х/ф «Володар 

морів: На краю світу»
04.55 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»

10.30, 12.25 Т/с 
«Гречанка»

13.00 Х/ф «Ти – мені, 
я – тобі»

14.50, 15.45, 16.45 
«Речдок»

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

20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Східні солодощі 

2»
00.30 Х/ф «Пропала 

грамота»
02.10 Х/ф «Вперед, за 

скарбами гетьмана!»
03.30 «Код доступу»

1+1 ІНТЕР

05.35, 10.10 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.10, 02.55 Не дай себе 

обдурити
12.05, 13.20, 23.10 Скетч-

шоу «На трьох» 16+
14.00 Х/ф «Проблемна 

дитина»
15.35, 16.20 Х/ф «Парк 

юрського періоду-2»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.30 Х/ф «Поліцейська 

академія-3. Знову на 
навчання»

01.30 Т/с «У полі зору»
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Столику, 

накрийся»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00 Вечірка
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, 16.15 Глобал 3000
07.00, 08.00, 09.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На Часі»

07.30 На Часі 18.00. 
Повтор

08.30 На Часі 21.00. Повтор
09.30 Уроки тітоньки Сови
09.35 М/с «Друзі янголів»
10.15 Т/c «Справа Дойла»
11.00, 17.00 Знай більше!
12.00 Т/с «За службовими 

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

МІСТО
15.00 «Поліське літо з 

фольклором». Пряма 
трансляція

15.30 Уроки тітоньки Сови
15.35 М/с «Друзі янголів»
16.45, 19.30, 03.45 Як це 

АВЕРС було
16.55, 19.40 Вголос
18.00 Урочисте відкриття 

фестивалю «Поліське 
літо з фольклором». 
Пряма трансляція

19.00 Урочисте відкриття 
фестивалю «Поліське 
літо з фольклором». 
Пряма трансляція

19.45 Т/c «Справа Дойла»
20.30 Завтра сьогодні
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»
10.55 «Загублений світ»
13.00 «Помста природи»

2+2 14.35, 02.05 Х/ф 
«Залізничні тигри»

17.15 «Загублений світ»
19.25, 20.35 Т/с «Опер за 

викликом-3 »
21.45, 23.30 Т/с «Касл-5»
01.10 Т/с «Моссад-2 »
04.00 «Облом.UA.»

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

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

09.00 Серіал «Яструб і 
голубка»

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

мистецтва)
16.08 Д/с «Неповторна 

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
17.10 «Наші гроші»
17.36 Д/ф «Федір Стригун. 

Абриси долі»
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

05.05 Х/ф «Мільйон у 
шлюбному кошику»

06.40 Х/ф «Круїз, або 
Розлучна подорож»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «На Вас 

чекає громадянка 
Никанорова»

10.40 «Кримінальні 
справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 
03.05 «Свідок»

12.50, 19.30 Т/с 
«Коломбо»

14.20, 03.55 «Речовий 
доказ»

15.50, 16.50 «Легенди 
карного розшуку»

21.10, 01.20 Т/с 
«Перетинаючи межу»

23.45 Т/с «Кулагін та 
партнери»

03.35 «Випадковий 
свідок»

04.25 «Правда життя. 
Професії»

07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 03.00 Новини

07.15 Д/ц «Напам’ять». 
Володимир Лановий

07.25 «Левко Лук’яненко. 
Йти за совістю» з циклу 
Дисиденти

08.05 Д/ц «Напам’ять». 
Володимир Чемерис

08.30 Д/ц «Напам’ять». 
Юрій Костенко

09.00, 13.50 Церемонія 
підняття Державного 
Прапора України

09.35 «Богдан Гаврилишин. 
Місія – Свобода»

10.35 Телепродаж
10.55 Д/ф «Війна на 

нульовому кілометрі»
11.55 Д/ф «Одесити на 

Донбасі»
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.35, 15.10 Погода
15.25 «Українська 

рапсодія»
16.05 «Генічеськ»
16.45 «Етапом через пів-

Землі:історія ув’язнення 
Сенцова і Кольченка»

18.00, 00.15 Інформаційна 
година

19.10 «Мустафа»
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.50 Розсекречена історія
22.55 Т/с «Окуповані»
23.50 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом
02.25 «Микола Руденко. 

Формулу життя

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі

03.15 Абзац

04.59, 05.49 Kids Time

05.00 М/с «Хай живе 

король Джуліан»

05.50 Київ вдень та вночі 

16+

16.30 Х/ф «Зелений 

ліхтар»

19.00 Хто зверху? 12+

21.00 Х/ф «Хеллбой: 

герой з пекла»

23.10 Варьяти 12+

НОВИЙ КАНАЛ
05.45 Х/ф «Коли сонце 

було Богом»
08.35, 09.35 МастерШеф 

12+
09.00 23 серпня. День 

Прапора
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»
19.55 Я соромлюсь свого 

тіла 16+
22.45 Х/ф «Наречена 

мого друга»
00.55 Я соромлюсь свого 

тіла 18+

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

Решка. Шопінг»
12.00, 20.00 «Орел і 

Решка. Ювілейний 
сезон»

13.00, 21.00 «Орел і 
Решка. Рай та пекло 2»

14.00, 23.45 «Орел і 
Решка. Навколосвітня 
подорож»

22.00 «Вірю не Вірю»
01.35 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях. З Днем 

народження, Україно!
10.30 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий 

лікар-2»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»
19.45 «Говорить Україна»
21.00, 00.00 Т/с «Коли 

минуле попереду»
23.20 Контролер
00.30 Д/ф «ДНК. Портрет 

націй»
02.05 Д/ф «ДНК. В 

пошуках жінки»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса
07.10, 14.10 Правда життя
08.10 Дика природа Африки
09.15 Азія класу люкс
10.15 Наші
11.15 Скарб.UA
12.15 Містична Україна
13.10 Скептик
15.05, 23.45 Великі танкові 

битви
16.00 Полювання на рибу
17.00 Міста мрій
17.50 Правда про вітаміни
18.50 Фантастичні історії
20.45 Речовий доказ
21.50 Битва рибалок
22.50 У пошуках інновацій
00.30 Мегазаводи
01.35 Україна: забута 

історія

МЕГА

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 05.35 
«ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
10.45 «Одруження 

наосліп»
12.20, 14.15 «Міняю 

жінку»
15.45 «Сімейні 

мелодрами»
17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»
20.15 Т/с «Слуга 

народу. Від любові до 
імпічменту»

22.30, 04.20 Х/ф 
«Шерлок – 4»

00.25 Х/ф «Рубі Спаркс»

06.00 «Мультфільм»
06.15, 22.40 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
Інтером»

09.50 Т/с «Гречанка»
11.45, 12.25 Х/ф «Ігри 

дорослих дівчат»
14.50, 15.45, 16.45, 00.25 

«Речдок»
18.00, 19.00, 03.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.15, 04.25 

«Подробиці»
20.30 Т/с «Східні солодощі 

2»
02.50 «Код доступу»
05.00 «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
11.10, 02.55 Не дай себе 

обдурити
12.05, 13.20, 23.10 Скетч-

шоу «На трьох» 16+
14.35, 16.25 Х/ф 

«Проблемна дитина-2»
16.55 Х/ф «Парк 

юрського періоду-3»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.30 Х/ф «Поліцейська 

академія-4. Квартальна 
охорона порядку»

01.30 Т/с «У полі зору»
04.05 Скарб нації

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф 

«Румпельштільцхен»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

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

мільйон – 2»
14.00, 20.00 Одного разу 

під Полтавою
15.00, 03.20 Віталька
16.00, 02.30 Панянка-

селянка
17.00 Чотири весілля
18.00 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, 20.30 Євромакс
13.30 Т/c «Справа Дойла»
15.00 Завтра сьогодні
15.30 Уроки тітоньки Сови
15.35 М/с «Друзі янголів»

АВЕРС 16.15 Все про спорт
18.00 «Поліське літо з 

фольклором». Пряма 
трансляція

19.00 «Поліське літо з 
фольклором». Пряма 
трансляція

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
00.45, 03.45 Як це було
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 13.00, 02.45 «Облом.UA.»

15.25, 01.10 Х/ф 

«Робінзон Крузо»

19.25, 20.35 Т/с «Опер за 

викликом-3 »

21.45 Т/с «Касл-6»

23.30 Т/с «Касл-5»

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 «Вони боролись 

до загину»
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

05.25 «Top Shop»
05.55 Х/ф «Ігри дорослих 

дівчат»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Постріл у 

спину»
10.40 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

03.15 «Свідок»
12.50, 19.30 Т/с 

«Коломбо»
14.20, 04.10 «Речовий 

доказ»
15.50, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»
21.10, 01.20 Т/с 

«Перетинаючи межу»
23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»
03.45 «Випадковий 

свідок»
04.40 «Правда життя. 

Професії»

РІЧАРД ГІР СТАНЕ 
БАТЬКОМ  

Знаменитий американський актор, 
зірка Голлівуду, 68-річний Річард 

Гір і його 35-річна дружина, іспанка 
Алехандра Сільва чекають на дитину, 
повідомляє видання ABC.

У квітні 2018 року Гір одружився з 
Алехандрою в Іспанії. Через місяць пара 
відсвяткувала радісну подію з друзями та 
родиною у Нью-Йорку. Де народиться ди-
тина – в Іспанії чи у США – поки невідомо.

У актора і його дружини вже є діти від 
попередніх шлюбів. У Гіра – 18-річний син 
Гомер від колишньої дружини Кері Лоуелл, 
з якою актор прожив 11 років. А Алехандра 
виховує п’ятирічного сина Альберто. 

вісті від лелеки

Фільм «Проблемна дитина»

14:00

kinozala.net

Фільм «Робінзон Крузо»

15:25

m
oviestape.net

У ВЕРЕСНІ – НОВИЙ 
МУЗИЧНО-КОМЕДІЙНИЙ 
БОЙОВИК
27 вересня в прокат виходить 
вітчизняна стрічка «Шляхетні 
волоцюги». Знімання проводили у 
Львові в серпні-вересні 2017 року.

У фільмі зіграли актори Юрій Хвостен-
ко, Ірина Гришак, Іван Шаран, Павло Круж-
нов, Ксенія Ніколаєва, Олег Примогенов та 
інші. Режисер – Олександр Березань.

«Шляхетні волоцюги» – це музично-
комедійний бойовик, який розповідає про 
львівських батярів Бодю й Мірека. Хлопці 
живуть під гаслом: «Любити Львів, жінок та 
жарти». Аби життя було яскравим, шляхет-
ні волоцюги вдаються до різних авантюр, 
залишаючись при цьому позитивними ге-
роями. Неочікувано для себе вони стають 
опікунами молодої красуні, їхні пригоди 
набирають нових обертів. Події фільму від-
буваються у Львові в 1938-1939 роках.

кіно

kino-teatr.ua
zik.ua
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УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

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

Iгор ПАЛИЦЯ  

МИТЕЦЬ І МІСТО: 
У ЛУЦЬКУ ТРИВАЄ ВИСТАВКА 

ЛЕСІ КАСПРУК

Глибокі портрети, 
яскраві пейзажі, 

теплі натюрморти – в 
Художньому музеї міста 
Луцька презентували 
роботи художниці та 
педагога Лесі Каспрук. 

Леся Павлівна все життя про-
жила в Луцьку. Викладала в ди-
тячій художній школі, працювала 
художником-постановником у 
Волинському обласному музично-
драматичному театрі імені Т. Г. Шев-
ченка. У вільну хвилину малювала. 
Жінка не отримувала державних 
нагород, не брала участі у вистав-
кових проектах, разом з тим, була 
знана і помітна в Луцьку. Її робо-
ти сповнені світла й любові. Адже 
малювала лише за покликом душі. 
Жодна її картина не створена на за-
мовлення. 

Жінка померла в 2015 році, так 
і не втіливши найбільшої мрії – 
відкрити виставку своїх робіт. По-
нівечені часом аркуші з малюнка-
ми та світлини експозиціонувала 
родина талановитої волинянки. До 
реалізації творчого проекту долу-
чився Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом».

– Художньо-меморіальна ви-
ставка «Митець і місто. Відкрива-
ємо імена» присвячена 75-річчю 
від дня народження Лесі Каспрук. 
Ми намагалися не просто показати 
творчу спадщину Лесі Павлівни, а 
створити фотоілюстративний ряд, 
який міг би представити життя 
Луцька 60-80-х років. Крім того, ми 
хотіли показати її як художника-
сценографа. В неї прекрасні про-
екти оформлення сцени, ескізи те-
атральних костюмів, низка інших 
робіт, – розповіла заступник ди-
ректора Волинського краєзнавчого 
музею, куратор проекту Євгенія 
Ковальчук. 

У виставковій залі зібралися 
родина, друзі, колеги, учні худож-
ниці. Присутні ділилися теплими 
спогадами про талановиту жінку, 
а з автопортрета ніби спостері-
гала за дійством Леся Павлівна. 
Відкрита до спілкування, надзви-
чайно скромна, інтелігентна – та-
кою жінка лишилася в пам’яті ба-
гатьох. 

– Леся мала проникливий гли-
бокий душевний стан. Це була 
багатогранна творча особистість. 
Вона вирізнялася в колі творчої ін-
телігенції Луцька. Виставка засвід-
чує, що Леся недаремно прожила 

життя, – каже подруга художниці 
Олена Некорак, яка на імпрезу при-
їхала зі Львова.

– Мама була красивою, елегант-
ною, начитаною. Вона знала від-
повіді на всі мої питання. Їй дуже 
хотілося організувати виставку, та 
вона була надто скромною, тихе-
сенько малювала й складала свої 
роботи на шафу. Я щаслива, що ця 
виставка відбулася. Дякую Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом», на-
родному депутату Ірині Констанке-
вич та усім, хто долучився до її ор-
ганізації, – каже донька художниці 
Анастасія. 

Понад усе Леся Павлівна люби-
ла малювати квіти. Найближчими 
до душі були півонії, композиції з 
яких знайшли відображення в бага-
тьох її акварелях. Цікавими є робо-
ти художниці останніх років, вико-
нані гелевими ручками. Ці картини 
можна роздивлятися годинами. У 
них поєднуються історія та легенди 
про невідомі світи. Анастасія каже: 
така робота займала понад два мі-
сяці. Одну з цих картин художниця 
подарувала співачці Руслані Ли-
жичко. 

– Кожен твір художниці – сво-
єрідна автобіографія. Навіть у не-
завершеному  малюнку квітів чи 
акварельному етюді відчувається 
присутність цієї людини – її духов-
ний стан, смак, естетика, інтелект. 
Леся Каспрук – людина шанована, 
яка залишила помітний слід в куль-
турі ХХ-ХХІ століть. Майстерно 
володіла не лише пензлем, а й сло-
вом – писала вірші, – зазначила за-
відувачка Художнього музею Зоя 
Навроцька.

Керівник програми «Культура 
і духовність» Фонду Ігоря Пали-
ці «Тільки разом» Дмитро Зінько 
зауважив, що кожна з робіт Лесі 
Касп рук – витвір мистецтва, який 
потрібно доносити до людей. 

– Художній музей – культурна 
перлина нашого міста. Тут відбу-
ваються надзвичайні мистецькі по-
дії. На Волині багато художників, 
роботи яких невідомі широкому 
загалу. У рамках програми «Куль-
тура і духовність» Фонд популя-
ризує митців Волинського краю та 
їхню творчість, – зауважив Дмитро 
Зінько. 

У Художньому музеї Луцька ви-
ставка триватиме впродовж двох 
місяців. Організатори кажуть, що 
в перспективі її планують експо-
нувати в різних містах Волині та у 
Львові.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

АвтопортретОнучка та донька Лесі Каспрук

Відкриття виставки

Жодна картина не створена на замовлення Найбільше Леся Каспрук любила малювати квіти

Портрет матеріНатюрморт, що його авторка 
подарувала Ірині Констанкевич 
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(НЕ)ЗАБУТЕ СЕЛО

У ВОРОТНЕВІ СВЯТКУВАЛИ ДЕНЬ 
СЕЛА РАЗОМ ІЗ УКРОПІВЦЯМИ

НА МЕЖІ

СВЯТО В ГРОМАДІ

ЧЕРЕЗ БЕЗГОСПОДАРНІСТЬ ПОПЕРЕДНЬОГО 
КЕРІВНИЦТВА З КОТЕЛЬНІ МІСЦЕВОГО КЛУБУ 
ЗНЯЛИ ШИФЕР, ЩОБ НАКРИТИ ЗУПИНКУ

Вибиті шибки, абияк заклеєні 
целофаном і забиті дошками 

вікна, прогнила підлога, стеля 
в патьоках від води – такий 
вигляд має клуб у селі Немир 
Рожищенського району. 
Попри незадовільні умови, аби 
відсвяткувати ту чи ту подію 
громадою, селяни приходять 
сюди. Зі сцени клубу дівчинка у 
вишиваній сорочці натхненно 
читає вірш «Любіть Україну». Їй 
захоплено аплодують кілька 
десятків людей, які зібралися 
на концерт. Вони звикли до 
таких умов, до того, що сидять 
на лавках, а не на зручних 
стільцях, що дме з усіх вікон, 
що немає потрібної техніки, 
освітлення. 

У самому приміщенні подеку-
ди лишилися голі ребра опалю-
вальної системи. Директор клубу 
зазначає: опалення тут нема. Тру-
би лишилися як згадка про те, що 
колись клуб мав інший вигляд. 
За словами сільської голови Надії 
Панькевич, приміщення закладу 
колись опалювалося, проте попе-
редній директор вирішив зняти 
шифер з котельні й віддати його... 
на перекриття зупинки. У резуль-
таті клуб лишився без котельні.

– Колишній керівник клубу 
відкривав його всім у будь-яку 
годину, пускав сюди абикого... У 
приміщенні вибили вікна, вила-
мали двері, – показує Надія Пань-
кевич.

У депутатів Волиньради та 
Луцькради від УКРОПу Вячеслава 
Рубльова і Сергія Балицького, які 
приїхали в Немир, люди просять 
допомоги, щоб спільно з Фондом 
Ігоря Палиці «Тільки разом» при-
дбати музичну апаратуру для клу-
бу, бо ж, як виявилося, усю техні-
ку, потрібну для виступів, люди 
приносять з дому.

А директор школи, що непода-
лік від клубу, просить посприяти 
зі встановленням вікон. У цьому 
навчальному закладі здобувають 
освіту більш як 30 дітей. Торік 
спільно з депутатами Рожищен-
ської районної ради вчителі та не-
мирівці відстояли свою школу. Ка-
жуть: її хотіли закрити, бо ж сюди 
приходить мало дітей.

– Якщо закриють нашу школу, 
то село просто вимре. У приміщен-
ні, крім школярів, навчаються ще 
й дошкільнята. Цього року до нас 
прийдуть сім першачків, стільки ж 
буде і наступного року, – розпові-
дає очільниця освітнього закладу 
Галина Нікітіна.

Поки немає навчання, в школі 
проводять ремонт – стіни підби-
вають панелями, фарбують парти. 

– Найперше, що потрібно для 
школи, – це вікна. А ще дошки. 
Бо ті, якими користуємося, не ви-
тримують жодної критики – вони 

затерті, частково побиті, – каже 
директор школи. 

Як і в клубі, на стелі тут – 
жовті плями від вологи. Галина 
Нікітіна каже: дах тече давно. На 
його заміну потрібно дуже багато 
коштів, яких, переконана, в ра-
йонному бюджеті не знайти. Тим 
більше, що замінювати доведеть-
ся не лише покрівлю, а повністю 
все перекриття разом із балками. 
Тому поки вчителі намагаються 
власними силами створити зати-
шок у класах.

– У нас є підприємці, які орен-

Аби підтримати вчителів та 
учнів школи, Вячеслав Рубльов 
вручив директорці ноутбук

Попри занедбаність клубу, місцеві 
завжди гуртом збираються на свята

дують землю, ставки. Пішла до од-
ного – попросила грошей на шко-
лу, до іншого. І за ті кілька тисяч 
гривень робимо ремонт. За них 
купуємо то фарбу, то панелі, – бід-
кається директор школи. – Наше 
село просто забули. Сюди жодно-
го разу не приїжджали депутати 
обласного рівня. Про народного 
депутата взагалі не чули.

Сільський бюджет у Немирі 
теж бідний. За словами сільської 
голови, акцизного податку сільра-
да має аж 5 тис. грн. На рік.

– А ту землю, що орендують 
підприємці, нам оцінили дуже 
низько. І попри те, що ставка по-
датку, який має надходити в сіль-
ський бюджет, більша, ніж в інших 
селах, нам перераховують копій-
ки, – додає Надія Панькевич.

Сергій Балицький каже: біля 
школи потрібно робити відмост-
ку – через воду, яка збирається 
після дощу, фундамент освітнього 
закладу взявся тріщинами. 

– Потрібно, аби порахували 
квадратуру, щоб була конкрет-
на цифра. Для відмостки я надам 
бруківку й цемент, головне, аби се-
ляни самі зорганізувалися і зроби-
ли таку роботу, – каже укропівець. 
– Крім того, за можливості, коли 
волонтери нашого центру «Серце 

патріота» поїдуть за кордон по 
благодійну допомогу, пошукаємо 
приладдя для вашої школи. Ми 
возимо таку допомогу для дітей, 
які живуть на сході України. Зараз 
розумію, що такої ж допомоги, на-
віть більшої, потребують діти, які 
живуть у нашій області.

Вячеслав Рубльов додає: від 
сільської ради потрібно два листи, 
адресовані голові обласної ради 
Ігорю Палиці. Один – з проханням 
про заміну вікон в школі, інший – 
про заміну вікон і дверей у клубі.

– Попри те, що в селі немає ні 
умов для працевлаштування, ні 
умов для нормального відпочин-
ку, люди тут активні та згуртова-
ні. Вони хочуть змінювати своє 
село, намагаються зробити його 
кращим і відстояти те, що тут є. 
Вони приходять на свята, спіль-
но відстоюють школу, хочуть, аби 
клуб став кращим. Найгірше, що 
влада про такі села забуває, – під-
креслює Вячеслав Рубльов. – Щоб 
підтримати вас у вашому прагнен-
ні до розвитку, від Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» ми пере-
даємо для вашої школи ноутбук, 
який точно стане в пригоді малечі 
і вчителям.

Тим часом у клубі тривають 
виступи місцевих дітлахів. У при-
міщенні – яблуку ніде впасти. 
Люди вірять, що нинішня зустріч 
з депутатами – початок плідної 
співпраці. Мріють, що в клуб не 
буде соромно завести гостей і за-
просити акторів з інших сіл, що 
школа ще довго відчинятиме двері 
для їхніх дітей і внуків. Вірять, що 
їхнє село житиме. 

Анна ВОЛОЩУК,
Рожищенський район

Такий вигляд має клуб села Немир

Жителі села Воротнів Луцького 
району вдесяте відзначили День 
села. На урочистості прибув 
депутат районної ради від 
партії «Українське об’єднання 
патріотів – УКРОП» Олександр 
Бляшук. 

Відоме село не лише ботаніч-
ним заказником «Воротнів», який 
вже встигли охрестити маленькою 
Швейцарією біля Луцька, а й не 
менш видатними уродженцями – 
хореографом Валерієм Михайлов-
ським та художником Григорієм 
Морозом. Під час святкування 
стало цілком очевидним і те, що 
творчим потенціалом тут наділе-
ні абсолютно всі жителі села. Го-
ловною локацією свята став двір 
поблизу воротнівського будинку 
культури. У ньому компактно роз-
містилися численні ятки з різно-
манітними смаколиками, куточок 
історії рідного села, поряд розва-
жали дітвору артисти студії свята 
«Карамболь».  

Голова Лищенської сільської 
ради, до якої входить Воротнів, 
Віталій Шкорупський привітав 

громаду зі святом, а також розпо-
вів про цьогорічні досягнення та 
найближчі плани:

– Рік, що минув, приніс нам 
чимало досягнень. Серед найваж-
ливішого – ремонт фасаду будин-
ку культури, у школі за підтримки 
районної ради вдалося облашту-
вати внутрішні туалети, частково 
відремонтувати фойє та класні 
кімнати, встановити 27 ліхтарів 
на вулиці Застав’є, які невдовзі 
буде підключено. У планах – ре-
монт дороги районного значення. 
Нам вдалося реалізувати багато 
проектів у співпраці з Луцькою 
районною радою. Очільник де-
путатського корпусу Валентин 
Приходько та депутат Олександр 
Бляшук завжди відгукуються на 
прохання про допомогу, а тому 
вірю, що разом вдасться втілити 
ще багато планів. 

Не обійшлося і без подарунків. 
За ініціативи активістки Олени Го-
лубович для школи презентували 

вхідні двері, облаштували внут-
рішні туалети, відремонтували 
дах. Крім цього, для школи Фонд 
придбав два плазмові телевізори 
та екран, проектор купили бать-
ки. У планах – встановлення нової 
огорожі, адже та, що є, слугує нам 
вже понад 40 років, – розповіла 
Ярослава Михайловська.

Приєднався до вітальних слів 
і депутат Луцької районної ради 
Олександр Бляшук.

– Знати проблеми людей, ді-
литися з ними своїми планами та 
прагненнями, чути конструктив-
ну критику та прислухатися до 
мудрих порад – то, мабуть, най-
більша цінність для депутата. Я 
щасливий, що маю таку нагоду, 
бо і живу, і працюю пліч-о-пліч із 
вами. Про завзятість та наполегли-
вість вашої громади красномовно 
свідчить той факт, що за короткий 
період вдалося організувати вели-
чезну кількість успішних проектів. 
Вірю, що коли впевнено рухатися 
обраним шляхом, усі проблеми 
вдасться розв’язати, – підсумував 
Олександр Бляшук.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Луцький район

новий ноутбук від Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». Директор 
школи Ярослава Михайловська 
переконана, що новий технічний 
засіб, як і інші проекти, реалізова-
ні спільно з Фондом, слугуватиме 

для розвитку учнів.  
– Завжди приємно отримувати 

подарунки, відчувати підтримку. 
Разом із Фондом Ігоря Палиці нам 
уже вдалося реалізувати чимало 
успішних проектів. Так, замінили 

У дарунок школі – новий ноутбук
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СПІЛЬНЕ СВЯТО ПОЛІТИКА

УЧАСНИЦЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ 
ПРАЙМЕРІЗ УКРОПУ ОКСАНА 
ТУНІК-ФРИЗ ПРЕЗЕНТУВАЛА 
СВОЮ ПРОГРАМУ В ЛУЦЬКУ

АВТОРИТЕТНО ОЛЕКСАНДР ШЕВЧЕНКО: «НАРОД – 
ГОЛОВНИЙ ІНВЕСТОР УКРАЇНИ»

У КРИМНОМУ ГУЧНО 
ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ СЕЛА

Під час візиту на Волинь 
народний депутат 

України від УКРОПу, учасник 
президентських праймеріз 
партії Олександр Шевченко 
розповів про відмову від 
застарілих принципів роботи 
влади, яка три десятиліття 
обкрадає державу, про те, 
хто ж насправді є головним 
інвестором країни, та закликав 
молодь брати активну участь у 
політичному житті України. 

Народний обранець переко-
наний, що зміни можливі лише за 
відмови від застарілих методів та 
підходів, натомість він пропонує 
встановлення верховенства зако-
ну. 

– Україна має будуватися на 
принципах законності. Законів 
має дотримуватися кожен одна-
ково: і звичайний громадянин, і 
Президент. Просто один закон для 
всіх, – підкреслив укропівець.

За таких умов, зазначив нар-
деп, головним інвестором укра-
їнської економіки стануть самі 
громадяни. Однак для цього владі 
треба забезпечити прозорість сво-
єї діяльності та відновити довіру 
людей до державних інституцій. 

– Якщо українці повірять у від-
критість влади та нормальну ро-
боту банків, вони витрачатимуть 
більше, будуватимуть бізнес, пра-

цюватимуть і на себе, і на економі-
ку. На жаль, ніхто не вірить нашій 
правоохоронній системі, інвесто-
ри просто оминають Україну, бо-
яться вкладати кошти й українці, 
щоб не залишитися ні з чим, – на-
голосив Олександр Шевченко.

На думку депутата, першим 

кроком на шляху оновлення має 
стати початок реальної боротьби з 
корупцією, яка перестане нагаду-
вати битву з вітряками. 

– Нині діяльність усіх право-
охоронних органів, зокрема й 
антикорупційних відомств, конт-
ролює безпосередньо Президент 

Порошенко. Силовики заплющу-
ють очі на свавілля чиновників, 
які безсоромно грабують власний 
народ, – зазначив депутат.

Відновити довіру людей, пе-
реконаний Олександр Шевченко, 
вдасться лише тоді, коли до влади 
прийдуть нові люди – молоді по-
літики і дієві менеджери.

– Якщо й надалі віритимемо 
тим політикам, які були 27 років 
при владі, краще точно не жити-
мемо. Якщо ж ми реально хочемо 
збудувати країну гідності й прав-
ди, то не варто обирати одних і тих 
же за принципом «аби не гірше», – 
зазначив укропівець.

Розповів народний обранець 
і про власне бачення розвитку 
туризму, адже це як ніколи акту-
ально і для Волині, і для України 
загалом. Олександр Шевченко на-
вів приклади успішних країн, які 
перетворили туризм чи не на най-
головніший спосіб наповнення 
бюджету.

– Для розвитку туризму треба 
створити гідні умови. Розв’язання 
цього питання я вбачаю у наступ-
ному: треба скласти план розвит-
ку цілої країни в туристичній га-
лузі. Залучити до розробки цього 
плану розвитку потрібно досвід-

чених фахівців, щоб отримати 
результат, а не лише витратити 
кошти. Однак починати потрібно 
з найпростішого – доріг, ніхто не 
поїде в країну, де величезні проб-
леми зі сполученням, – розповів 
Олександр Шевченко.

Не оминули увагою і питання 
масової еміграції українців, по-
цікавившись у нардепа, як можна 
втримати людей в країні.

– Як на мене, то відповідь 
очевидна: гідні зарплати та пен-
сії. Люди втомилися, розумію, що 
зараз вони хочуть лише одного – 
спокійно жити, щоб можна було 
заробити на гідне життя собі та 
дітям. Насправді це небагато, щоб 
можна було гарно одягнути свою 
дитину, купити їй велосипед, від-
правити на море відпочити. І це 
абсолютно нормально для ціло-
го світу. Нормальним це мусить 
стати й для нас, і я вірю, що так 
неодмінно станеться. Важливо 
лише розуміти, що ніхто, крім нас, 
українців, у якісному рівні нашого 
життя не зацікавлений, тому по-
трібно працювати, не чекаючи до-
помоги чи підтримки, – зазначив 
Олександр Шевченко.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Луцьк

«Люди втомилися і хочуть спокійного 
життя», –  Олександр Шевченко

Жителі села Кримне 
Старовижівського району 
відзначили День села. 
Привітати селян та вручити 
подарунок від Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» 
прибув депутат Волинської 
обласної ради від УКРОПу 
Михайло Імберовський. 

Головною локацією свя-
та став місцевий будинок 
культури, поблизу якого 
розкинулося озеро із симво-
лічною назвою Домашнє. От 
і свято у кримненців вида-
лося напрочуд домашнім та 
затишним. Місцеві аматор-
ські колективи підготували 
яскравий концерт із піснями 
й жартами, а надворі поблизу 
встановили атракціони для 
дітвори. Здавалося, що цього 
дня ніхто із жителів, а їх тут 
понад 1800, не залишився 
осторонь святкувань. Кому 
не вистачило місця у залі, не-
терпеливо чекав на розіграш 
святкової лотереї надворі.  

За словами сільського го-
лови Руслана Курижка, цьо-
горічне святкування особ-
ливе, адже рік для громади 
був напрочуд плідним. 

 – Рік, що минув, для на-
шого села видався надзвичай-
но успішним. Нам вдалося 
провести вуличне освітлен-
ня на чотирьох вулицях, зро-
били ремонт у навчальних 
закладах, а також розробили 
документи на громадські па-
совища. Усе це стало можли-
вим завдяки співпраці з Во-
линською обласною радою. 
Ще донедавна у нас не було 
депутата, який відстоював 
би інтереси району в облас-
ті. Це значно ускладнювало 

Головне для того, аби країна розвива-
лася, за словами укропівки, – розвиток 
села, малого і середнього бізнесу та 
відкритість влади перед людьми.

8 серпня учасниця президентських 
праймеріз партії, заступниця очільни-
ка Комісії партійного контролю (КПК) 
УКРОПу Оксана Тунік-Фриз презенту-
вала свою програму в Луцьку. Поспілку-
ватися з укропівкою завітали народний 
депутат України від УКРОПу Ірина Кон-
станкевич, керівництво обласного і ра-
йонних осередків, депутати різних рівнів 
та прихильники партії.

– У селах потрібна робота. Тому, щоб 
люди не виїжджали за кордон, треба ство-
рити умови для розвитку малого і серед-
нього бізнесу. Ми – держава-експортер. 
Виростили пшеницю – продали за кор-
дон, а звідти імпортуємо макарони. Це 
має змінитися. Ми маємо самі робити 
повний цикл виробництва. Держава має 
підтримувати села, надавати дотації на-
шим аграрникам, створювати всі умови 
для того, аби розвивалася економіка, – 
наголошує Оксана Тунік-Фриз. 

Додає: права українців на освіту та 
охорону здоров’я мають бути непоруш-
ними. Проте нинішня реформа медици-
ни унеможливлює це. 

– Якби нинішню медичну реформу 
було впроваджено після того, як в Україні 
запрацювала страхова медицина, вона ді-
яла б. Зараз іде боротьба у владній верхів-
ці за кошти, які витрачають на медицину, 
а не за здоров’я української нації. Саме 
новий Президент має навести лад у цій 
галузі й поставити все на правильні рей-
ки, – каже укропівка. – Тому Президент 
України насамперед має бути гарантом 
Конституції, прав і свобод людини та гро-
мадянина, завжди стояти на захисті зако-
ну й не дозволяти будь-кому його пору-
шувати. Саме у відновленні влади закону 
вбачаю перший і найважливіший крок до 

побудови сильної і квітучої держави.
– УКРОП – перша партія, яка по-

казала, що буде дотримуватися світо-
вих демократичних стандартів. Те, що 
до нас приїздять учасники президент-
ських праймеріз, є свідченням того, що 
ми відкрито обговорюємо платформи та 
програми людей, які взяли на себе відпо-
відальність за майбутнє країни. Така про-
цедура потрібна, тому що під час таких 
зустрічей ми маємо можливість говори-
ти про внутрішньополітичне життя, про 
нашу партію в системі координат полі-
тичного життя країни. Тому цінність та-
кого спілкування величезна. Саме в таких 
дискусіях і полеміці народжується істина, 
тому ми стаємо на крок ближче до того, 
аби в майбутньому представити програ-
му єдиного кандидата від УКРОПу, якого 
ми виберемо на з’їзді, – зазначила Ірина 
Констанкевич.

Анна ВОЛОЩУК, 
Луцьк

«Президент України насамперед 
має бути гарантом Конституції, 
прав і свобод людини та 
громадянина», – переконана 
Оксана Тунік-Фриз

наше становище, та від по-
чатку співпраці з Михайлом 
Імберовським нам вдалося 
реалізувати кілька успішних 
проектів, – зазначив Руслан 
Курижко. 

Особливим цей день став 
і для директора школи Васи-
ля Балика та вчителів згада-
ного навчального закладу, 
які отримали в подарунок від 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» комп’ютер у клас іно-
земної мови.

– У нашій школі навча-
ється 248 учнів, ще в селі 
живе 230 дітей дошкільного 
віку. Це досить багато як для 
села. Часто чуємо, що діти, 
які проживають у сільській 
місцевості, заслуговують на 
ті ж умови навчання, що й 
міські. Однак проблеми шко-
ли треба залагоджувати не на 
словах, а реальними справа-
ми. Саме тому ми звернулися 
по підтримку в Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом». І вже 
сьогодні отримали такий ба-

жаний подарунок. Такі вчин-
ки дарують надію, – розповів 
директор школи.

Долучився до святкувань 
і депутат Волинської облас-
ної ради від УКРОПу Ми-
хайло Імберовський.

–  Щасливий не лише 
тому, що можу розділити з 
вами свято, а й тому, що за 
півроку спільної роботи ви 
показали себе надзвичайно 
рішучими та наполегливими 
людьми. Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» і Волинська 
обласна рада неухильно до-
тримуються шляху розвитку 
середньої освіти, докладають 
неабияких зусиль, аби школи 
сільської місцевості оновили 
матеріально-технічну базу, 
сприяють інтелектуально-
му, духовному та фізичному 
розвитку дітей. Вірю, що ра-
зом нам вдасться досягнути 
успіху, – зазначив Михайло 
Імберовський.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Старовижівський район

Руслан Курижко: «Разом із Михайлом 
Імберовським нам вдалося реалізувати 
багато успішних проектів»
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УКРОПУКРОП

Facebook: Ірина Констанкевич – 
офіційна сторінка; 

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

«ЯКЩО НАРОД БУДЕ КАТЕГОРИЧНО 
ПРОТИ, ВЛАДІ НЕ ВДАСТЬСЯ 
НАВ’ЯЗАТИ ЛЮДЯМ ТЕ, ЧОГО ВОНИ 
НЕ СПРИЙМАЮТЬ»

З ПЕРШИХ УСТ 

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»: 

того, щоб великі гроші з бюджету пішли ко-
мусь у кишеню.

Фермери на Львівщині об’єдналися в 
коо перативи і здають молоко по 8 гривень, а 
в нас – 3,40. Якщо й надалі сидітимемо склав-
ши руки, доведеться вирізати худобу.

– А як оціните проекти депутатки Ніни 
Южаніної щодо євроблях?

– Я не голосувала за них, бо це не те, 
що потрібно людям і державі. Депутати від 
УКРОПу ще торік зареєстрували свій варі-
ант, але в сесійну залу він, як і багато інших, 
не потрапив. Працюючи над ним, ми кон-
сультувалися з експертами-економістами, 
представниками громадського середовища. 
Вони, до речі, публічно прокоментували, які 
небезпеки містять законопроекти Южаніної. 
Отже, перший ризик – вони дають зелене світ-
ло елітним автомобілям, вік яких 2-4 роки, 
оскільки їхнє розмитнення стає невисоким – 
$1000-2000. Натомість для бюджетних машин, 
якими їздять прості люди (а це експлуатація 
в межах 10 років), розмитнення обійдеться 
у $2500-3000. Другий – відкривається шлюз 
для російських автомобілів. Третій – акциз 
на автівки. Тому ми в 14-денний термін заре-
єстрували правки, в яких пропонуємо вста-
новити цілковиту заборону на ввезення авто-
мобілів із країни-агресора, скасувати Євро-5 
для всього вживаного транспорту, відмінити 
акциз і тимчасово – сплату ПДВ, плюс впро-
вадити фіксоване мито у €500.

«ЯКІ ПРОБЛЕМИ В НАШИХ 
ЛЮДЕЙ, ЗНАЮ З ПЕРШИХ УСТ, БО 
ПОБУВАЛА МАЙЖЕ В УСІХ СЕЛАХ 
ОКРУГУ»

– Від народного депутата виборці че-
кають розв’язання соціально-економічних 
питань округу. Що вдалося зробити цього 
року?

– Загалом за час мого депутатства 23-й 
округ отримав майже 47 млн грн (понад 
43,2 млн з фонду соціально-економічного 
розвитку та 3,1 млн на природоохоронні за-
ходи). Останній транш – 5 млн на школи, 
лікарні, будинки культури. Цього разу най-
більше коштів надійшло в Маневицький ра-
йон. Крім соцеконому, шукаємо можливості 
залучати гроші з Мінекологіїї, Культурного 
фонду України. Позитивний приклад залу-
чення коштів продемонструвала Приліснен-
ська ОТГ. Вона подала документи й увійшла 
до переліку 25 громад (це на всю Україну) на 

повідне холодильне обладнання і тара. Фер-
мери Львівської області в рамках канадсько-
українського проекту вже придбали таке 
обладнання, об’єднавшись у коо ператив. Це 
дало їм ціну молока у 8 грн (в нас 3,40)! Наші 
селяни мають півтора року. Місцевим гро-
мадам і на Волині слід спільно вирішити, чи 
потрібні їм такі кооперативи, чи вони прос то 
вирізатимуть худобу (до речі, поголів’я корів 
постійно зменшується в рази)? Чинна влада, 
своєю чергою, зобов’язана подбати про укра-
їнського селянина, про малого і середнього 
виробника, передбачити фінансування для 
таких об’єднань (не один мільярд, як є зараз, 
а значно більше).

«НЕ ДОЗВОЛИЛИ ЗАМІНИТИ 
У ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКАХ 
ПОНЯТТЯ «БАТЬКИ» НА «РІДНІ»

– Уже з 1 вересня в Україні стартує освіт-
ній формат «Нова школа». Держава на його 
реалізацію виділила лише мільярд гривень. 
Чи означає це, що реформу освіти також 
перекладуть на місцеві бюджети, а можли-
во, й на батьківські плечі?

– Безумовно, виділених урядом коштів 
мало, бо арифметика проста: кількість пер-
ших класів треба помножити на 200000 грн – 
вартість одного кабінету. Тому з самого по-
чатку було ясно, що місцевій владі доведеться 
долучатися до співфінансування. Але якщо 
для Києва, Дніпра, Харкова це не проблема, 
то для волинських сіл такі суми непідйомні. 
Крім того, гроші надходять із запізненням. 
Наша область їх тільки нещодавно отримала, 
зараз відбуваються тендери. Відтак реальною 
є загроза, що до 1 вересня школи не встигнуть 
придбати обладнання, не буде надруковано 
всіх підручників. Хоча стосовно першоклас-
ників міністр освіти Лілія Гриневич запевни-
ла: вони матимуть усі потрібні книжки.

– Серед шести волинських нардепів 
тільки ви підтримали закон про посилення 
заходів щодо злісних неплатників алімен-
тів. Вас до цього спонукала жіноча солідар-
ність?

– Я голосувала за цей закон, тому що він 
захищає інтереси дітей, яких має бути до-
тримано в неповних сім’ях. Діти не мусять 
страждати від того, що батьки (і тато, і мама) 
поводяться нечесно. У законі прописано важ-
ливі норми, тому я підтримала його. Незва-
жаючи на скандальну правку, яка невідомо 
як з’явилася в цьому законі про аліменти: це 
правка, що скасовувала мито на ввезення то-
варів для... відновлювальної енергетики. Я не 
жартую. Йдеться про 3 млрд грн, які в підсум-
ку недоотримає бюджет України, натомість 
ці кошти підуть в кишеню Ріната Ахметова. 
Отакі чудеса відбуваються у Верховній Раді.

– Усі ми хочемо європейських стан-
дартів життя, але разом із ними в країну 
приходить пропаганда неприйнятних для 
нас явищ – гомосексуалізму, одностатевих 
шлюбів. Як бореться із ними депутат Вер-
ховної Ради Ірина Констанкевич?

– Я чітко розділяю приватне життя, в яке 
не варто втручатися, і публічну площину. 
Коли огидні аморальні речі претендують на 
те, аби стати нормою, з цим треба боротися. 
Для мене неприпустимо, щоб у підручниках 
вилучали поняття «батьки, батько» та за-
мінювали його на «рідних» тощо. Комітет з 
питань науки та освіти, де я очолюю один із 
підкомітетів, рішуче виступив проти псевдо-
новацій у шкільних підручниках. Я катего-
рична: ми маємо послідовно захищати власні 
цінності, моральні норми, які тривалий час 
формував наш народ, виставляти запобіжни-
ки проти засилля чужого – посилити вихов-
ну роботу в школі, популяризувати сімейні 
та родинні традиції на телебаченні і в пресі. 
Якщо народ буде категорично проти, владі 
не вдасться нав’язати людям те, чого вони не 
сприймають.

Тамара ТРОФИМЧУК
для газети «Волинь-Нова» 

Нардеп Ірина Констанкевич у 
нашому краї відома як особа 

з виваженими й толерантними 
поглядами. Однак робота в парламенті 
іноді змушує її висловлюватися 
доволі різко. «Це не Верховна Рада, а 
театр абсурду!» – сказала нещодавно 
Ірина Мирославівна на дебатах 
щодо стипендій найталановитішим 
студентам, які депутати намагалися 
урізати. 

Рідна для колишнього проректора Схід-
ноєвропейського національного університету 
тема освіти у Верховній Раді, виявляється, не 
надто важлива. Хоча від партії УКРОП було 
зареєстровано чи не найбільше законопроек-
тів у цій сфері, на жаль, досі жоден із них пар-
ламент навіть не розглянув. Чому ж бувають 
марними зусилля депутатки, яку другий рік 
поспіль визнають найбільш активною серед 
волинських обранців?

«НЕ ЛИШЕ ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ 
РЕЙТИНГ ПАДАЄ, А Й УРЯДОВИЙ 
ТА ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ»

– Як свідчать соцопитування, Верховна 
Рада стрімко втрачає довіру народу. Сьо-
годні вона менша, ніж до Кабміну та глави 
держави. Чим це можна пояснити?

– Немає сенсу заперечувати очевидне: 
рейтинг парламенту справді низький, але 
треба говорити і про причини цього явища. 
По-перше, я не відділяла б Раду від системи 
влади загалом, тому що робота законодавчої 
гілки тісно пов’язана з президентською вер-
тикаллю, урядом, місцевою виконавчою вла-
дою. По-друге, діяльність парламенту постій-
но контролює Президент – без погодження з 
Банковою жоден законопроект не вносять у 
сесійну залу. Хай якими гарними є депутат-
ські ініціативи, якщо вони не скоординова-
ні з Адміністрацією Президента і Кабміном, 
успішний розгляд в парламентській залі не-
реальний. Безперечно, багато кому вигідно 
перекласти весь негатив на депутатів, лиша-
ючи при цьому «білими й пухнастими» інші 
гілки влади. Але у нас загальна криза влади, 
і відповідати за неї мають усі, хто до цього 
причетний.

– Ірино Мирославівно, що найбільше 
запам’яталося за другий рік роботи у пар-
ламенті?

– Із позитивних моментів – голосуван-
ням за Антикорупційний суд, законами про 
транс плантологію, про пільги учасникам 
АТО, постановою щодо відзначення 150-
ліття від дня народження Лесі Українки. На-
томість негативу було значно більше. Чого 
варті лише два законопроекти, ухвалені під 
кінець восьмої сесії, – про єдине митне вік но 
та так звані євробляхи. Перший мав би зроби-
ти митні надходження більш прозорими, але 
в останній момент до нього внесли правки, 
що дають можливість відшкодовувати 30% з 
державного бюджету виробникам... вагонів-
зерновозів! Запитаєте, який стосунок мають 
вагони до єдиного митного вікна? Та жод-
ного, просто це комусь дуже потрібно. Але 
такі речі постійно відбуваються у Верхов ній 
Раді – поєднання непоєднуваного заради 

– З ким востаннє ви обнімалися 
при зустрічі на східцях Верховної 
Ради?
– З Ольгою Богомолець. Привітала її 
із захистом дисертації про домашні 
ікони.
– Чи обмінюєтеся у парламенті 
книжками?
– Так, із колегами-філологами, 
депутатом Валентином Дідичем. 
Книголюбів, на щастя, поряд 
чимало.
– Скільки суконь у шафі вашого 
робочого кабінету?
– У кабінеті одяг не зберігаю. А 
загалом суконь цілком вистачає, 
щоб відповідати вимогам ділового 
стилю.
– Які дари нашого краю возите на 
презенти до Києва: вугрі, гриби, 
цукерки «Волинські солодощі»?
– Інколи частую волинськими 
«спеціалітетами»: вуграми, медом, 
грибами, поліською ковбасою. 
Найбільше люблю дарувати вироби 
«Едельвіки». На сувеніри їхні 
вишиванки – найкращі. За кордоном 
особливо їх цінують.
– З ким із колег-депутатів любите 
ходити на шопінг?
– Якщо чесно, ходити на шопінг 
в Києві нема часу. Тим більше, з 
колегами-депутатами.

соціальний автомобіль для перевезення не-
повносправних і незабаром його отримає. 
Зараз я співпрацюю з урядом Німеччини, 
який має програми розвитку агросектору в 
Україні. Із 2019 року у них починається нова 
трирічна сесія. Хочу, щоб такі проекти були 
реалізовані й у 23-му окрузі.

Для мене цей рік дуже активний. Інтен-
сивно працювали над законопроектами в 
підкомітеті, який я очолюю, зокрема щодо 
професійної освіти, фахової передвищої, по-
зашкільної. Щодо законопроектів, що їх я 
ініціювала і подала разом з колегами із пар-
тії УКРОП, то їх більш як 50, і стосувалися 
вони питань пенсійного забезпечення, зар-
плат освітянам, євроблях, соціальних гаран-
тій чорнобильцям, ОТГ тощо. Провела кілька 
десятків виїзних прийомів у окрузі. Майже в 
усіх селах побувала, поспілкувалася з людь-
ми. Які проблеми у людей, знаю з перших уст. 
Деколи чую дивне: це ж не законодавча робо-
та, чого їздити?! Але міцно стою на позиції: 
лише реальне знання життя й жива розмова 
не дозволять збитися на манівці, «забронзо-
віти», як чимало депутатів.

– У 2018 році мали вступити в дію ви-
моги ЄС щодо якості молока, згідно з якими 
продукцію селян уже не прийматимуть на 
переробку, оскільки її клас оцінюється як 
другий. Для волинян, які живуть від прода-
жу молокопродуктів, це катастрофа.

– Нові державні стандарти мали вступи-
ти в дію з 1 липня, але хочу повідомити, що це 
відтерміновується до 1 січня 2020 року, а за-
галом перехідний період триватиме до 2022-
го. Після цього молоко від людей приймати-
муть тільки на технічні потреби. Проб лема в 
тому, що воно не відповідає сучасним нормам 
харчової промисловості (кислотність, бак-
теріальний фон), тому мало коштує. Вихід із 
ситуації полягає в тому, щоб зробити молоко 
другого сорту першим. Для цього потрібні від-

БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ
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СУБОТА 25 серпня

П’ЯТНИЦЯ 24 серпня
06.00, 02.00 «Вони 

боролись до загину»
06.30 «Микола Руденко. 

Формулу життя 
знайдено» з циклу 
Дисиденти

07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.35, 03.00 Новини

07.10 «Олесь Шевченко. 
Як на сповіді» з циклу 
Дисиденти

07.35 Д/ц «Напам’ять». 
Валентина Чорновіл

08.10 Д/ц «Напам’ять». 
Левко Лук’яненко

08.45, 09.05, 13.10, 15.10, 
18.15, 22.55 Святкуємо 
перемоги українців

12.00 Д/ф «Заміновані 
вірністю»

14.00, 16.00 Фольк-music 
17.00 «Малевич. 

Український квадрат»
18.35 «Батурин. Ренесанс 

Незалежності»
20.30 Перша шпальта
21.25, 03.20 Новини. 

Спорт. Спецвипуск
21.50, 01.10 Розсекречена 

історія
02.25 «Левко Лук’яненко. 

Йти за совістю» з циклу 
Дисиденти

03.40 «Січ»
04.35 Д/ц «Напам’ять».

Володимир Лановий

UA: ПЕРШИЙ

03.05, 02.55 Зона ночі
05.40 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
06.55 М/ф «Ретчет і Кланк: 

Галактичні рейнджери»
08.50 М/ф «Синдбад: 

Легенда семи морів»
10.30 М/ф «Мегамозок»
12.15 М/ф «Тарзан 3D»
14.10 М/ф «Бременські 

розбійники: 
Відчайдушна гастроль»

15.45 М/ф «Микита 
Кожум’яка»

17.30 Т/с «Сторожова 
застава»

21.00 Х/ф «Інфоголік»
23.00 Х/ф «Селфіпаті»
01.00 Х/ф «Афтершок»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 11.10 Х/ф 

«Пелена»

09.50 День Незалежності. 

Військовий парад

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.00 Х/ф «Щастя за 

угодою»

22.45 Нескорені та 

незалежні

00.10 Х/ф «Коли сонце 

було Богом»

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

Ювілейний сезон»
13.00, 21.00 «Орел і 

Решка. Рай та пекло 2»
14.00, 23.50 «Орел і 

Решка. Навколосвітня 
подорож»

20.00 «Орел і Решка. 
Ювілейний 2»

22.00 «Бєдняков+1»
23.00 «Вірю не Вірю»
00.50 «Вечірній квартал»
02.25 «Нічне життя»

К1
06.30, 08.10, 09.15 Ранок з 

Україною. Спецвипуск
07.00, 08.00, 09.00 

Сьогодні. Спецвипуск
09.45 Сьогодні. З Днем 

народження, Україно!
11.45, 15.30 Т/с 

«Виноград»
15.00, 19.00 Сьогодні. 

День Незалежності
16.00 Т/с «Рідна кров»
19.40 Т/с «Рідна кров»
21.00 З Днем народження, 

Україно! Святковий 
концерт

23.15 Музична платформа
01.00 Д/ф «Код націй»
02.20 Д/ф «Планета мавп. 

Куди зникають розумні 
діти?» 

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
08.15 Історія Києва
09.10 Полювання на НЛО
09.55 Фантастичні історії
10.50, 21.00 Древній Єгипет
11.45 Великі танкові битви
13.25 Атака на Перл 

Харбор
14.30 Японія: падіння 

імперії
15.30 Невада: ядерна 

таємниця
16.30 Дика природа 

Африки
18.30 У пошуках істини
23.00 Мегазаводи
00.00 Речовий доказ
01.00 Ризиковане життя
04.20 Містична Україна

МЕГА

06.30, 07.10, 08.10 
«Сніданок з 1+1»

07.00, 08.00, 19.30 «ТСН»
08.45 «Тсн спецвипуск»
09.50 «Марш 

незалежності»
11.15 Х/ф «Все одно ти 

будеш мій»
15.40 Х/ф «Шукаю жінку 

з дитиною»
20.25 Х/ф «Dzidzio 

Контрабас»
22.10 День Незалежності 

з «Океаном Ельзи» на 
Олімпійському

02.00 Концерт Джамали «I 
believe in U»

05.55, 04.35 «Мультфільм»
06.10, 00.15 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

06.50 «Україна вражає»
07.50 «Готуємо разом»
08.50 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
09.50 «Офіційні заходи до 

Дня Незалежності України»
11.10 Х/ф «Королева 

бензоколонки»
12.50 Х/ф «За двома 

зайцями»
14.15 Х/ф «Операція 

«И» та інші пригоди 
Шурика»

16.15 Т/с «Голос з минулого»
20.00 «Подробиці»
20.35 «Великий концерт 

«Україна від А до Я»
02.05 «Речдок»
03.25 «Код доступу»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти
09.15 Надзвичайні новини
10.10 27 речей, які нас 

змінили
11.10, 00.20 «На трьох» 
11.35 Х/ф «Поліцейська 

академія»
13.30 Х/ф «Поліцейська 

академія-2. Перше 
призначення»

15.15 Х/ф «Поліцейська 
академія-3. Знову на 
навчання»

17.00 Х/ф «Поліцейська 
академія-4. Квартальна 
охорона порядку»

18.45 Факти. Спецвипуск
19.55 Дизель-шоу 12+
22.35 Х/ф «Поліцейська 

академія-5. Операція 
Майамі Біч»

01.30 Т/с «У полі зору»
02.55 Стоп-5

ICTV

06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Король 

повітря. Золота ліга»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00 Вечірка
13.00 Т/с «Село на 

мільйон – 2»
14.00, 18.00 Одного разу 

під Полтавою
15.00, 03.50 Віталька
21.00 М/ф 

«Льодовиковий період 
4: Континентальний 
дрейф»

22.45 М/ф «Льодовиковий 
період: Різдвяна 
пригода»

23.15 Х/ф «Крутий 
чувак»

01.00 Т/с «Якось у казці»
02.30 БарДак
03.00 Панянка-селянка
05.50 Корисні підказки

ТЕТ
07.00, 07.35, 08.05, 08.35 

«Ранок «Нової Волині»
07.30, 08.00, 19.00 Новини
09.00 Серіал «Яструб і 

голубка»
13.30 Едера (література)
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»
17.00 Док. фільм
17.10 «Схеми»
17.36 «Розсекречена 

історія»
18.31 Д/с «Смаки культур»
19.20 Д/ф «Герої України. 

Перша Незалежність»
20.12 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 КультУра!
06.30, 16.15 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, 20.30 Глобал 3000
13.30 Запитай у депутата
15.00, 16.45 Як це було
15.15 Життя в цифрі
15.30 Уроки тітоньки Сови
15.35 М/с «Друзі янголів»

АВЕРС 16.55 Вголос
18.00 «Поліське літо з 

фольклором». Пряма 
трансляція

19.00 «Поліське літо з 
фольклором». Пряма 
трансляція

21.00 «ЕтноДанс»
22.00 «ЕтноДанс»
23.00 Завтра сьогодні
23.30 На Часі 18.00. 

Повтор
00.30 Європа в концертах
01.15 Т/ц «Генеральна 

репетиція»
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 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАІ»
10.55 «Він, вона та 

телевізор»
12.35 Х/ф «Швидкість»
14.50 Х/ф «Швидкість-2»

2+2 17.10 Х/ф «Кіборги»
19.25 Т/с «Перевізник»
23.25 «Змішані 

єдиноборства. UFC № 
210 »

01.40 «Цілком таємно»
03.20 Т/с «Зустрічна 

смуга»
04.05 5 тур ЧУ по футболу 

«Зоря» – «Олімпік»

НТН

05.40 Х/ф «Запорожець 

за Дунаєм»

07.30 «Україна вражає»

09.35, 19.30 Т/с 

«Коломбо»

11.00 Т/с «Банкірші»

19.00, 02.25 «Свідок»

21.00 Х/ф «Три плюс 

два»

22.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»

00.30 Х/ф «Револьвер»

02.55 «Випадковий 

свідок»

03.20 «Речовий доказ»

03.50 «Правда життя. 

Професії»

04.50 «Top Shop»

06.00, 10.00 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, 11.50, 14.35, 17.35, 
19.50, 22.10, 23.20, 
02.00, 03.20 Погода

09.35 М/с «Гон»
10.30 Сильна доля
11.25 Д/с «Дешевий 

відпочинок»
12.00 Х/ф «Клара і 

Франциск»
13.50, 00.45 Д/ц «Гордість 

світу»
14.20 Телепродаж
14.45 Д/ц «Фестивалі 

планети»
15.40 Д/ц «Зустріч Лувру 

та Забороненого міста»
16.30, 01.30 Д/ц 

«Незвичайні культури»
17.40 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»
19.55 Д/с «Дивовижні 

міста світу»
21.25 Вечірнє шоу
22.20 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, 02.45 Зона ночі

05.59, 07.09 Kids Time

06.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»

07.10 М/ф «Бременські 

розбійники: 

Відчайдушна гастроль»

08.45 Хто зверху? 12+

19.00 Х/ф «Джон Вік»

21.00 Х/ф «Хітмен»

23.00 Х/ф «Не дихай»

00.45 Х/ф «Селфіпаті»

НОВИЙ КАНАЛ
05.45 ВусоЛапоХвіст
06.05 Х/ф «Осінній 

марафон»
08.00 Караоке на Майдані
09.00 Все буде смачно!
10.55 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
15.00 Х/ф «Щастя за 

угодою»
19.00 Х/ф «Список 

бажань»
23.05 Я соромлюсь свого 

тіла 16+
01.05 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

СТБ
07.40 «TiBi Абетка»

07.50 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 «Орел і Решка. 

Шопінг»

11.10 «Ух ти show»

12.15 М/ф «Воруши 

ластами, Семмі»

14.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»

00.00 Х/ф «Випадковий 

чоловік»

01.40 «Бєдняков+1»

02.20 «Нічне життя»

К1
06.30, 15.00, 19.00 

Сьогодні

07.10, 05.10 Зірковий шлях

08.00 Т/с «Коли минуле 

попереду»

13.20, 15.20 Т/с «Рідна 

кров»

17.50, 19.40 Т/с «Тато-

одинак»

22.25, 02.15 Т/с «Квіти від 

Лізи»

01.45 Телемагазин

02.45 Реальна містика

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса
08.30 Леонід Биков. 

Зустрічна смуга
09.20 Фантастичні історії
10.15, 18.20 У пошуках 

істини
11.50 Великі танкові битви
13.30, 21.00 Древній 

Єгипет
15.20 Крилаті мавпи 

Шангрі-Ла
16.20 Дика природа 

Африки
23.00 Мегазаводи
00.00 Речовий доказ
01.00 Бандитський Київ
04.20 Містична Україна

МЕГА

06.00, 19.30 «ТСН»

06.40 «Гроші»

08.00 «Сніданок. 

Вихідний»

10.05, 04.20 «Життя без 

обману»

11.20, 23.15 «Світське 

життя. Дайджест 2018»

12.25 Х/ф «Шанс на 

кохання»

16.10, 21.15 «Вечірній 

квартал»

18.30, 05.15 «Розсміши 

коміка»

20.15 «Українські сенсації»

00.25 «Вечірній Київ»

1+1

Україна»
07.00, 04.35 «Мультфільм»
07.30 Х/ф «Вас 

чекає громадянка 
Никанорова»

09.15 Х/ф «Солодка 
жінка»

11.15 Х/ф «Здрастуй і 
прощавай»

13.10 Т/с «Голос з 
минулого»

17.00 Т/с «Східні солодощі 
2»

20.00 «Подробиці»
20.30 Концерт «Мрія про 

Україну»
23.35 Т/с «Я – охоронець. 

Помилка в програмі»
02.55 «Код доступу. 

Сюжети»
03.10 «Великі українці»
03.50 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

ІНТЕР

05.40, 04.30 Скарб нації
05.50, 04.40 Еврика!
05.55 Факти. Спецвипуск
07.10 27 речей, які нас 

змінили
08.10 Дизель-шоу 12+
10.45, 13.00 «На трьох» 
12.45, 04.45 Факти
15.15 Х/ф «Проблемна 

дитина»
16.55 Х/ф «Проблемна 

дитина-2»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Поліцейська 

академія-5. Операція 
Майамі Біч»

21.55 Х/ф «Поліцейська 
академія-6. Блокада 
міста»

23.40 Х/ф «Міські піжони»
01.50 Т/с «У полі зору»
03.15 Стоп-5

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф «Барбі 

Дрімтопія. Фестиваль 
розваг»

12.45 М/ф «Джастін та 
лицарі доблесті»

14.00 Чотири весілля
15.00, 22.00 Країна У
17.00 Х/ф «Крутий 

чувак»
19.00 Т/с «Село на 

мільйон – 2»
21.00 Одного разу під 

Полтавою
00.00 Т/с «Якось у казці»
01.30 БарДак
02.00 Панянка-селянка
02.50 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, 18.30, 20.45, 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 Європа в концертах
15.00 Т/с «За службовими 

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

АВЕРС 17.00 Все про спорт
17.45 ГУРМАН І Я
18.00 На Часі 18.00
18.40, 20.55 Вголос
18.45, 21.30, 00.00, 02.30 

Новини «На Часі». 
Спецвипуск

19.00 Урочисте закриття 
фестивалю «Поліське 
літо з фольклором». 
Пряма трансляція

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, 01.30 «102. Поліція»
08.55 «Загублений світ»
14.15 Х/ф «Безодня»
17.45 Х/ф «День, коли 

Земля зупинилася»

2+2 19.45 Х/ф 

«Некерований»

21.45 Х/ф «Загнаний»

23.40 Х/ф «Вуличний 

воїн»

02.15 «Цілком таємно»

03.55 «Облом.UA.»

НТН

05.20 Х/ф «Ще до війни»
07.40 Х/ф «Чекаю та 

сподіваюсь»
10.20 Х/ф «Очікування 

полковника Шалигіна»
12.00 «Свідок. Агенти»
12.35, 03.20 «Речовий 

доказ»
15.40 «Склад злочину»
17.10 «Переломні 80-ті»
19.00, 02.50 «Свідок»
19.30 Х/ф «Справа 

Румянцева»
21.35 Х/ф «Під прицілом 

кохання»
23.40 Х/ф «Розплата»
01.25 «Таємниці 

кримінального світу»
04.20 «Легенди 

бандитської Одеси»
04.45 Х/ф «Капітан 

«Пілігрима»

У ЛУЦЬКУ – АРТ-ШОУ 

8 вересня вдесяте відбудеться 
арт-шоу «Ніч у Луцькому замку», 

повідомляє департамент культури 
міської ради.

«2018 рік оголошено роком Культурної 
спадщини в Європі. Тому цьогорічне дій-
ство спрямоване на те, аби, застосовуючи 
сучасні технології та інноваційний підхід, 
підкреслити історичну значимість, велич і 
красу унікального об’єкта культурної спад-
щини національного рівня, візитівки міста – 
Луцького Замку», – йдеться у повідомленні.

У програмі – мистецькі дійства, арт-
інсталяція, 3Д-мапінг, світло-лазерне шоу, а 
також виступи зірок європейського рівня. 
Організатор заходу – Луцька міська рада. 
Підтримує дійство Фонд Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом».

імпреза

gighub.net

Фільм «Крутий чувак»

23:15

МЕЛАДЗЕ ЗАВЕРНУЛИ 
НА КОРДОНІ З ЄС   

Українського продюсера та 
композитора Костянтина Меладзе 

розвернула на кордоні угорська 
прикордонна служба. Інцидент стався 
на пропускному пункті «Лужники-
Берегшурань». 

П р о д ю с е р а 
легендарної групи 
«ВІА Гра» затрима-
ли під час спроби 
в’їзду на територію 
Євросоюзу, пові-
домляє «Діалог». 
Причиною інци-
денту став штамп 
у закордонному 
паспорті Меладзе. 
С п і в р о б і т н и к и 
угорської прикордонної служби вилучили 
в музиканта паспорт і заявили, що його 
звинувачують у фальсифікації документа 
через потертий штамп.

Через це непорозуміння Костянтин Ме-
ладзе не зможе в’їхати на територію країн 
ЄС аж до 2020 року.

скандал

Фільм «Джон Вік»

19:00

kino-na-xati.com

portal.lviv.ua
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Той, хто шукає свою дорогу, має розуміти, що на початку завжди буде роздоріжжя. Фільм «Тор».
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ФУТБОЛ 1

ПН 20 серпня ВТ 21 серпня СР 22 серпня ЧТ 23 серпня ПТ 24 серпня СБ 25 серпня НД 26 серпня
06.00, 08.00, 11.45, 05.30 Топ-
матч 06.10 Ман Сіті – Гаддерс-
філд. Чемпіонат Англії 08.10 
Львів – Шахтар 10.00 «Великий 
футбол» 12.00 Сампдорія – 
Фіорентина. Чемпіонат Італії 
13.50 Арсенал-Київ – Чорно-
морець 15.40 Чемпіонат Італії. 
Огляд туру. Прем’єра 16.35 
Челсі – Арсенал. Чемпіонат 
Англії 18.25 Десна – Карпати 
20.10 Мілан – Дженоа. Чемпі-
онат Італії 21.55 LIVE. Кристал 
Пелес – Ліверпуль. Чемпіонат 
Англії 00.00 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру 00.55 Ворскла – Ма-
ріуполь 02.45 Чемпіонат Італії. 
Огляд туру 03.40 Аталанта 
– Фрозіноне. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 

06.00, 08.00, 17.50, 19.50, 
23.55, 05.40 Топ-матч 06.10 
Брайтон – МЮ. Чемпіонат 
Англії 08.10 Торіно – Рома. 
Чемпіонат Італії 10.00, 15.40, 
22.45 Футбол NEWS 10.20 
Ворскла – Маріуполь 12.05 
«Великий футбол» 13.50 Лаціо 
– Наполі. Чемпіонат Італії 16.00 
Львів – Шахтар 18.00 Вест Гем 
– Борнмут. Чемпіонат Англії 
19.55 К’єво – Ювентус. Чемпі-
онат Італії 21.45 LIVE. Плей-оф. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 00.10 
Огляд вівторка. Ліга Чемпіонів 
УЄФА. Прем’єра 01.05 Кристал 
Пелес – Ліверпуль. Чемпіонат 
Англії 02.55 Десна – Карпати 
04.45 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру 

06.00, 08.00, 23.55, 05.40 Топ-
матч 06.10 Ворскла – Маріу-
поль 08.10, 16.30, 01.05 Плей-
оф. Ліга Чемпіонів УЄФА 10.00, 
15.40, 22.45 Футбол NEWS 
10.20, 04.45 Огляд вівторка. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 11.15 Чел-
сі – Арсенал. Чемпіонат Англії 
13.00 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру 13.55 К’єво – Ювентус. 
Чемпіонат Італії 16.00 «Сітко-
різи». Прем’єра 18.15 Кристал 
Пелес – Ліверпуль. Чемпіонат 
Англії 20.00 Львів – Шахтар 
21.45 LIVE. Плей-оф. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 00.10 Огляд 
середи. Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра 02.55 Торіно – Рома. 
Чемпіонат Італії 

06.00 Львів – Шахтар
07.45 «Сіткорізи»
08.15, 13.55, 16.55, 20.40 Плей-

оф. Ліга Чемпіонів УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS
10.20, 16.00, 23.45 Огляд се-

реди. Ліга Чемпіонів УЄФА
11.15 Вест Гем – Борнмут. Чем-

піонат Англії
13.00 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру
18.45 Челсі – Арсенал. Чемпіо-

нат Англії
20.35 Топ-матч
22.50 Огляд вівторка. Ліга Чем-

піонів УЄФА
00.40 Десна – Карпати
02.25 Ман Сіті – Гаддерсфілд. 

Чемпіонат Англії
04.10 Сассуоло – Інтер. Чемпіо-

нат Італії

06.00, 08.00, 18.20, 21.50 
Топ-матч

06.10 Вест Гем – Борнмут. Чем-
піонат Англії

08.10, 12.05, 16.00, 22.50 Плей-
оф. Ліга Чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.20 Львів – Шахтар
13.50 Мілан – Дженоа. Чемпіо-

нат Італії
17.50, 05.20 «Сіткорізи»
18.30, 20.55 «Тур ONLINE»
18.55 LIVE. Олімпік – Шахтар
19.45 Футбол Tables
21.20, 00.40 Світ Прем’єр-Ліги
22.00, 03.00 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру
01.10 Сампдорія – Фіорентина. 

Чемпіонат Італії
03.30 Ворскла – Маріуполь

06.00 К’єво – Ювентус. 
Чемпіонат Італії 07.45, 16.00 
Чемпіонат Італії. Передмова 
до туру 08.15 Кристал Пелес 
– Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
10.00, 15.40, 22.15 Футбол 
NEWS 10.20, 13.50 Плей-оф. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 12.05 
Олімпік – Шахтар 16.30 Чемпі-
онат Англії. Передмова до туру 
16.55 LIVE. Арсенал – Вест Гем. 
Чемпіонат Англії 18.55 LIVE. 
Ювентус – Лаціо. Чемпіонат 
Італії 19.45 Футбол Tables 20.55, 
03.25 Світ Прем’єр-Ліги 21.25 
LIVE. Наполі – Мілан. Чемпіонат 
Італії 23.25, 01.25 Топ-матч 
23.35 Олександрія – Ворскла 
01.35 Вулвергемптон – Ман 
Сіті. Чемпіонат Англії 03.55 
Чорноморець – Динамо 

06.00 Ліверпуль – Брайтон. 
Чемпіонат Англії 07.45, 18.55 
Світ Прем’єр-Ліги 08.15 
Ювентус – Лаціо. Чемпіонат 
Італії 10.00, 15.40, 20.15 Футбол 
NEWS 10.20 Арсенал – Вест 
Гем. Чемпіонат Англії 12.05 На-
полі – Мілан. Чемпіонат Італії 
13.50 Олександрія – Ворскла 
16.00 Огляд вівторка. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 16.55 Олімпік 
– Шахтар 18.45 Топ-матч 
19.25 LIVE. Маріуполь – Львів 
21.20 «Великий футбол» 23.00 
Фіорентина – К’єво. Чемпіонат 
Італії. Прем’єра 00.45 Вотфорд 
– Кристал Пелес. Чемпіонат 
Англії 02.30 Інтер – Торіно. 
Чемпіонат Італії 04.15 Ньюкасл 
– Челсі. Чемпіонат Англії 

НЕДІЛЯ 26 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, 17.35, 19.50, 

22.25, 23.20, 02.00, 
03.20 Погода

09.35 Х/ф «Клара і 
Франциск»

11.25 Д/с «Дешевий від-
починок»

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

ський живопис»
14.00 Телепродаж
14.20 Фольк-music. Спец-

випуск
16.05, 01.30 Д/ц «Незви-

чайні культури»
17.40 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»
19.55 Д/с «Дивовижні 

міста світу»
21.25 Д/ц «Неповторна 

природа»
22.35 Вечірнє шоу з Юрієм 

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

та Забороненого міста»
02.10 Д/ц «Смаки Куль-

тур»
03.30 Світло
04.20 Війна і мир
05.05 Розсекречена історія

05.10 Інсайдер
06.00 Т/с «Невиправні»
08.50 Т/с «Відділ 44»
11.45, 13.00 Х/ф «Парк 

юрського періоду»
12.45 Факти
14.20 Х/ф «Парк юр-

ського періоду-2»
16.55 Х/ф «Парк юр-

ського періоду-3»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Поліцейська 

академія-6. Блокада 
міста»

22.20 Х/ф «Поліцейська 
академія-7. Місія у 
Москві»

00.00 Х/ф «Гарлі 
Девідсон та ковбой 
Мальборо»

02.00 Стоп-5

06.30 ТЕТ Мультиранок
12.45 Х/ф «Столику, 

накрийся»
14.00 Чотири весілля
15.00, 22.00 Країна У
17.00 М/ф «Льодовико-

вий період: Різдвяна 
пригода»

17.30 М/ф «Льодовиковий 
період 4: Континен-
тальний дрейф»

19.00 Т/с «Село на міль-
йон – 2»

21.00 Одного разу під 
Полтавою

23.00 Х/ф «Зовсім не 
бабій»

00.30 Х/ф «Геть сором!»
02.00 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька
05.50 Корисні підказки

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

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

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

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

природа»
18.32 Д/с «Таємниці під-

водного світу»
19.00 «Розсекречена 

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

шляхи»

06.05 ВусоЛапоХвіст

07.55 Полювання

09.00 Все буде смачно!

09.55 Хата на тата 12+

14.50 Х/ф «Список 

бажань»

19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

23.00 Я соромлюсь свого 

тіла 18+

07.40 «TiBi Абетка»

07.50 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 «Орел і Решка. 

Шопінг»

10.10 «Ух ти show»

10.45 М/ф «Воруши ласта-

ми, Семмі»

12.15 «Орел і Решка. Пере-

завантаження»

00.15 «Вечірній квартал»

02.00 «Нічне життя»

06.00 Бандитський Київ
08.10 Богдан Ступка
09.15 Фантастичні історії
10.10 У пошуках істини
11.45 Великі танкові битви
13.25 Древній Єгипет
15.15 Жирафи: вартові 

савани
16.10 Дика природа Африки
16.40 Африканські річки: 

дари дощів
18.15 Таємниці дефіциту
21.00 Атака на Перл Харбор
22.00 Японія: падіння імперії
23.00 Невада: ядерна 

таємниця
00.00 Речовий доказ
01.00 Гордість України

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.00 «ТСН»
07.00 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. 

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

ведмідь»
10.15, 11.25, 12.50 

«Світ навиворіт – 5: 
Індонезія»

13.55 Х/ф «Шукаю 
жінку з дитиною»

17.45 Х/ф «Dzidzio 
Rонтрабас»

19.30, 05.00 «ТСН-
Тиждень»

21.00 «Танці з зірками»
00.00 «Концерт Тіни 

Кароль. Інтонації»
01.55 «Аргумент кiно»
04.25 Мультфільм

05.45 «Мультфільм»
06.25 «Великий бокс. 

Рей Бельтран – Хосе 
Педраса»

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

Морський сезон 2»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
12.10 Х/ф «Операція 

«И» та інші пригоди 
Шурика»

14.10 Х/ф «Шалено за-
коханий»

16.10, 20.30 Т/с «Східні 
солодощі 2»

20.00 «Подробиці»
22.00 Х/ф «Він і Вона»
00.30 «Речдок»

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

03.00 Зона ночі
05.50 Стендап-шоу
06.44, 08.34 Kids Time
06.45 М/ф «Микита 

Кожум’яка»
08.35 М/ф «Мегамозок»
10.10 М/ф «Тарзан 3D»
12.10 Х/ф «Хеллбой: 

герой з пекла»
14.45 Т/с «Сторожова 

застава»
18.00 Х/ф «Хітмен»
20.00 Х/ф «Шалена 

карта»
22.00 Х/ф «Механік»
23.50 Х/ф «Погана 

компанія»
02.05 Т/с «Клініка»

06.00 Джем
07.00, 08.00, 09.00 Новини 

«На Часі». Спецвипуск
07.15, 08.15, 10.15, 14.15 

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
14.25 Вголос
15.30 Т/с «За службовими 

обов’язками»
15.30 Огляд світових подій
16.00 М/с «Друзі янголів»
17.00 Європа в концертах

АВЕРС 17.45 ГУРМАН І Я
18.00 На Часі 18.00
18.30 Новини «На Часі». 

Підсумки тижня
19.00 Пряма трансляція 

футбольного матчу 
«Дніпро-1» – «Волинь»

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». 

Підсумки тижня
03.00 Т/ф «Собор на 

крові»

06.00 Мультфільми
08.00 «Він, вона та теле-

візор»
10.45 Х/ф «Швидкість»
13.00 Х/ф 

«Швидкість-2»

2+2 15.20 Т/с «Перевізник»
19.20 Х/ф «Універсаль-

ний агент»
21.10 Х/ф «Ікар»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»
00.00 «Змішані єдинобор-

ства. UFC № 210 »
02.30 «Облом.UA.»

НТН

06.15, 09.00 «Страх у 

твоєму домі»

08.00 «Україна вражає»

10.50 Х/ф «Добре 

сидимо!»

12.20 Х/ф «Сто грамів» 

для хоробрості...»

13.50 Х/ф «Слід 

Сокола»

16.00 Х/ф 

«Позашлюбний син»

19.00 Х/ф «Солдат Іван 

Бровкін»

20.50 Х/ф «Іван Бровкін 

на цілині»

22.40 Х/ф «Втрата 

надії»

00.30 Х/ф «Розплата»

02.10 «Речовий доказ»

Фільм «Шалена карта»

20:00

kinoafi sha.ua

06.30 Сьогодні
07.10, 05.00 Зірковий шлях
07.45 Т/с «Коли минуле 

попереду»
13.00 Т/с «Тато-одинак»
17.00, 21.00 Т/с «Будинок 

Надії»
19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00, 02.20 Т/с «Школа 

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

БРЕД ПІТТ НЕ 
ПЛАТИТЬ АЛІМЕНТИ 

Голлівудська акторка Анджеліна 
Джолі поскаржилася, що ї ї колишній 

чоловік, актор Бред Пітт після їхнього 
розлучення не платить аліменти 
на своїх дітей. Адвокат акторки 
уже подав до суду позов із цим 
звинуваченням. 

Після розриву Джолі та Пітт уклали 
усну домовленість, згідно з якою Бред 
має виплачувати допомогу на дітей. Пітт 
стверджує, що це наклеп, мовляв, він за-
платив колишній дружині не один міль-

йон доларів. 
Джолі хоче отри-

мати від Пітта офіційні 
виплати на утримання 
кожної дитини. Судо-
вий процес щодо опі-
кунства над шістьма 
дітьми – 16-річним Мед-

доксом, 14-річним Пак-
сом, 13-річною Захарою, 

10-річною Шайло і 8-річними 
Вів’єн та Ноксом – ще триває. 
Анджеліна робить усе мож-
ливе, щоб отримати повну 
опіку над дітьми. 

зіркові пристрасті

ilife-new
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позиція memento moriРОСІЙСЬКА АКТОРКА: «КРИМ 
МАЄ НАЛЕЖАТИ УКРАЇНІ»Популярна російська 

акторка, 80-річна Лія 
Ахеджакова вчергове 
висловила свою 
антикремлівську позицію. 
Радянська зірка заявила, 
що окупований Крим, який 
був місцем ї ї дитинства, 
належить Україні. Акторка 
не визнає його анексії 
Російською Федерацією, 
пише «Собеседник». 

«Я весь Крим об’їздила, він час-
тина мого життя. Але це абсолютно 
не виправдовує злодійство. Крим 
належить Україні. Як це можна – від-
жати житлову площу в сусіда? Особ-
ливо, коли вдома у нього пробле-
ми», – заявила Ахеджакова.

Також народна артистка РФ за-
значила, що через таку позицію її 
охрестили терористкою.

«Щоправда, я терорист в компа-
нії найбільш шанованих представ-
ників нашої культури. Ми – вороги 

ся до адвоката. Таке враження, що 
проти мене ведуть цілу кампанію. 
Дуже багато брехні, чорної нена-
висті, звинувачень в екстремізмі. 
Навіть сім’ю мою – маму, тата – не 
залишили без брехні й злостивості. 
Ми приїхали в Тюмень зі спектак-
лем – мене ображали на місцевому 
ТБ, розкидали листівки по всьому 
залу і в фойє. Там було написано, що 
я русофобка», – каже Ахеджакова.

Цікаво, що народна артистка, 
яка неодноразово публічно вислов-
лювалася за звільнення українсько-
го режисера Олега Сенцова, цього 
разу заявила, що поки йде війна на 
сході, нічого доброго не буде.

«Доки на Донбасі стріляють, 
гинуть люди, то нічого доброго не 
буде. Сенцов у жахливому стані. 
Якщо і захочуть обміняти, то можуть 
не встигнути. Він гине не за себе – 
за Україну», – додала акторка.

Відомий манекенник, 
32-річний Рік Дженест, 
більш відомий як Zombie 
Boy через величезну 
кількість татуювань 
на тілі, вчинив 
самогубство. 

Його смерть підтверджує 
модельне агентство Dulcedo, 
де працював Дженест, пише 
«ТСН.ua». 

«Всі ми вражені й засмучені 
цією трагедією. Рік любив усіх, 
хто мав нагоду знати його. Ікона 
художньої сцени і світу моди, 
новатор, який був проти ниніш-
ньої популярної культури, заво-
йовував серця усіх», – повідом-
ляють у модельному агентстві.

Дженеста знайшли в його 
квартирі у Монреалі (Канада). 
Він страждав на психічний роз-
лад.

народу. Але така дивовижна ком-
панія – честь для мене», – зізналася 
Лія Меджидівна, маючи на увазі так 
званий чорний список людей, які не 
визнають Крим російським. 

Радянську зірку все частіше 
цькують з будь-якої причини через 
її позицію.

«Інтернет до мене безжалісний, 
іноді навіть доводиться звертати-

ZOMBIE BOY 
ВЧИНИВ САМОГУБСТВО

Рік двічі потрапляв до Книги 
рекордів Гіннеса за найбільшу кіль-
кість татуювань із зображенням кіс-
ток (139) та комах (176).

У 15 років Дженесту видалили 
пухлину головного мозку. На честь 
цього він зробив на голові татую-
вання у вигляді обрізаного черепа.

Zombie Boy знімався в кліпі Леді 
Гаги та у фільмі «47 ронінів».

etoday.ru

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

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

МФО 303440

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

При обрізанні від 42 см – 
 СТРИЖКА БЕЗПЛАТНА

Щовівторка

від 300 до 
75000 грн за 1 кг

купуємо ВОЛОССЯ

альтернативна медицина

БУДІВНИЦТВО

 Продам у Луцьку котли (газові, твердопа-
ливні, електричні), газові колонки, конвекто-
ри, електричні бойлери, радіатори опалення 
(стальні, алюмінієві, біметалічні), циркуля-
ційні насоси і насоси для свердловин, обсад-
ні труби для свердловин, запірну арматуру і 
автоматику, газові лічильники й регулятори 
тиску. 050-736-93-28.

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

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

 Продаж та доставка будматеріалів у Луць-
ку: цегла червона (рядова), пісок, щебінь 
(різних фракцій), відсів (граніт, базальт), ка-
мінь бутовий, ґрунт на вимощування, чорно-
зем. Послуги самоскидами ЗІЛ, Volvo. До-
ставка бортовими платформами (від 1 до 
30 т). 097-187-90-50.

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

 Торфобрикет, рубані дрова твердих та 
м’яких порід дерев, метровий кругляк для 
камінів та твердопаливних котлів. Достав-
ка будівельних матеріалів: пісок, відсів, 
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.

 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.

 Візьму на роботу продавців у продукто-
вий магазин, з/п 7328 грн, офіційне пра-
цевлаштування, зручний робочий графік. 
Луцьк. 095-704-44-94.

 Виробниче підприємство запрошує на ро-
боту в м. Ужгород/Львів працівників робо-
чих спеціальностей, з/п 10000 грн. Надають 
транспортування, проживання та харчуван-
ня. 068-30-22-856.

 ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ В 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, 
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.

НЕРУХОМІСТЬ

 Продам трикімн. квартиру в Луцьку на 
вул. Рівненській, 83а, 5/5 цегл. будинку. Без 
ремонту, 50,5 м2, високі стелі (2,85 м), віль-
не планування, є підвал. Ціна договірна. 
Власник. 095-205-13-16 (до 21:00).

 Продам хату в с. Журавичі, Ківерцівський 
р-н. 098-268-80-27.

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

 Продам землю під забудову: с. Заріччя, 
Володимир-Волинський р-н, вул. Озерна. 
20 соток, 5 хв до міста, неподалік парк. Ціна 
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 великогабаритну двокімн. квар-
тиру з індивідуальним опаленням у Луцьку. 
2-й пов., 74 м2, 666 тис. грн. 066-660-63-03.

РОБОТА

У зв’язку з розширенням виробничих 
потужностей м’ясопереробне підпри-
ємство шукає працівників віком від 
20 до 40 років: водії категорій D, E; 
вантажники, обвалювальники та жи-
лувальники м’яса. Гідна оплата праці, 
проживання та харчування за кошт під-
приємства. Локачинський р-н, с. Мов-
чанів. 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.

Прихильники 
альтернативної 
медицини переконані, 

що варто нормалізувати 
кислотно-лужний баланс 
у тілі людини, і ї ї здоров’я 
значно поліпшиться за 
багатьох хвороб. Понад те, 
оздоровлення можливе 
без медикаментозного та 
оперативного втручання. 
Унаслідок слаболужної 
терапії активізується 
процес виведення токсинів 
та сольових накопичень. 

На думку медиків, основною 
причиною розвитку більшості за-
хворювань (серцевих, судинних, ле-
геневих, дихальної системи тощо) є 
сповільнений рух рідин (крові, лім-
фи). У багатьох випадках він вини-
кає внаслідок запальних процесів 
у підшлунковій залозі та «закислен-
ня» організму через неправильне 
харчування. 

І якщо діяльність цієї залози з 
якихось причин розлагоджується, 
виникають різні порушення в ор-
ганізмі. Щоб нормалізувати роботу 
цієї залози, слід застосувати слабо-
лужну терапію. Швидкість досяг-
нення результату залежить від тов-
щини нирок, віку, наявності травм, 
медикаментозного впливу тощо. 
Відновні процеси уповільнюються 

них – утеплювальними серветками 
та закріплюють їх бюстгальтером 
на всю ніч. Після компресів перші 
серветки відпирають, висушують та 
знову використовують. Такі комп-
реси застосовують щодня.

У разі проблем щитоподібної 
залози, пуповинної та міжхребце-
вих гриж, шлунка, матки, сечового 
міхура, передміхурової залози та 
геморою використовують компре-
си: на потрібну ділянку накладають 
зволожену в розчині та відтиснуту 
серветку, зверху – поліетиленову 
плівку, а поверх неї – утеплювальну 
серветку, закріплену пластиром.

У разі оздоровлення дітей ви-
користовують зволоження шкіри 
слаболужним розчином 5-7 разів 
упродовж доби. Паралельно треба 
вживати медову воду до 0,3 л на 
добу.

У разі оздоровлення ротової 
порожнини та карієсу зубів треба 
чистити зуби вранці та ввечері й 
полоскати рот слаболужним розчи-
ном 5-7 разів протягом дня.

За різаних ран, наривів чи забоїв 
зволожити бавовняну серветку сла-
болужним розчином і прикласти до 
рани, закріпити пластиром. Через 4 
години пов’язку зняти та накласти 
нову, якщо є потреба, або продов-
жити зволожувати рану розчином.

Коли покусали мошки, комарі, 
бджоли або оси, достатньо протя-
гом дня зволожити місце укусу сла-
болужним розчином 3-5 разів.

від вживання алкоголю, куріння, 
мобільного та комп’ютерного ви-
промінювання, носіння натільної 
білизни зі штучних тканин, а також 
від часу дії цих шкідливих впливів.
ГОТУЄМО СЛАБОЛУЖНИЙ 
РОЗЧИН

За будь-якої кислотності сечі 
для дорослих та дітей готують сла-
болужний розчин: 10 г (1 ч. ложка з 
чубком) харчової соди розчинити в 
1 л свіжої води, підігрітої до 30-40ºС 
(розчин матиме рН 7,84). Берегти 
його слід у скляному посуді в тем-
ному місці під закритою кришкою, 
без обмеження в часі. 

Слаболужний розчин має такі 
властивості: стерильні, кровоспин-

Здано 2-гу чергу!!!

frt.lutsk.ua  098 660 63 03 
066 660 63 03
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ні, знеболювальні, антивірусні. Його 
можна використовувати для від-
новлення закритих капілярів, сли-
зової поверхні в судинах, альвеол у 
легенях, для посилення сповільне-
ного руху крові, лімфи та клітинної 
рідини, обмінних процесів у шкірі 
та внутрішніх органах, очищення 
шкіри від накопичених змертвілих 
клітин, усунення набряків, для роз-
рідження крові.

ЗАСТОСУВАННЯ 
СЛАБОЛУЖНОГО 
РОЗЧИНУ

Для усунення запальних проце-
сів у яснах та болю зубів треба зво-
ложити ясна слаболужним розчи-
ном і покласти тампон, зволожений 
ним, між щокою та яснами біля хво-
рого зуба на 3-5 год. Через 3-4 доби 
зуб перестане турбувати.

Для поліпшення зору та очи-
щення гайморових пазух краще 
проводити процедуру в лежачому 
стані. У кожне око та носову по-
рожнину закапати по 5-7 крапель 
слаболужного розчину й протягом 
дня повторити процедуру 5-7 ра-
зів. Також це сприятиме очищенню 
бронхів і легень від слизу та мокро-
тиння.

У разі шкірних захворювань слід 
зволожувати слаболужним розчи-
ном усе тіло та обличчя (для чоло-
віків – після гоління). Цю процедуру 
проводять у кімнаті з температурою 
повітря 22-24ºС в оголеному вигля-
ді 5-7 разів протягом дня. Одягатися 
після того, як висохне розчин на по-
верхні шкіри.

Для виведення токсинів з ор-
ганізму людини використовують 
компреси на стопи та долоні. Для 
цього на них треба надягнути рука-
вички і шкарпетки з бавовни салат-
ного, бірюзового чи білого кольору 
(попередньо їх слід зволожити в 
розчині й ледь відтиснути). Поверх 
них слід одягнути поліетиленові 
рукавички або пакети й теплі ру-
кавички та шкарпетки. Тривалість 
процедури – 4-6 год (можна всю 
ніч). Курс – до поліпшення стану.

У разі усунення проблем в піхві, 
шийці матки треба використовува-
ти спринцювання лужним розчи-
ном уранці та ввечері.

Для оздоровлення молочних 
залоз беруть серветки з бавовни 
або лляної тканини, зволожують 
розчином, накладають на молочні 
залози, зверху накривають полі-
етиленовими плівками, поверх 

СОДОВА ВОДА – ЛІКИ 
ПРОТИ БАГАТЬОХ ХВОРОБ
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Слаболужна терапія 
допоможе організму
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Любов – це коли увесь світ не здатен замінити коханої людини, а вона замінює цілий світ. Віктор Гюго
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  Лілія БОНДАР 
     Луцьк  

нація і держава

долі людські

  Ірина РЕПЕТУХА
Луцький район 

ЧОМУ БАНДЕРА ДЛЯ НАС ВАЖЛИВИЙ?

У 90 РОКІВ БАБА ЛІДА САМА ЇЗДИЛА 
НА ЗАКАРПАТТЯ ЗБИРАТИ ПОЛУНИЦЮ

На Волині відгримів 12-й 
за ліком фестиваль 
патріотичного духу 

«Бандерштат». Дійство, що 
тривало 3-5 серпня у селі Рованці 
в передмісті Луцька, зібрало 
рекордну кількість учасників і 
гостей. Організатори відзвітували 
про понад 14 тисяч людей. Ідейний 
натхненник фестивалю – нардеп 
Ігор Гузь, арт-директор – фронтмен 
гурту «Фіолет» Сергій Мартинюк.  

Наукова співробітниця Центру дослі-
джень визвольного руху та Національного 
музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького» 
Олеся Ісаюк на одній з гутірок «Бандерштату» 
розповіла, чому Степан Бандера та Роман Шу-
хевич такі важливі постаті для українців. 

Степан Бандера очолив підпільну органі-
зацію у 1940 році. ОУН поставила собі за мету 
здобути державність України. Зробити її неза-
лежною. На той час він уже відбув п’ять років 
ув’язнення в тюрмі, попереду були три роки 
одиночки у нацистському концтаборі, убиті в 
Аушвіці брати, розстріляний у підвалах НКВС 
батько, заслані до Сибіру сестри, застрелений 
червоноармійцями ще один брат, перехову-
вання разом із сім’єю від убивць, що тривало 
роками, і врешті – загибель від отрути, якою 
йому вистрелили в обличчя. По смерті – тон-
ни звинувачень і відвертої брехні на свою 
адресу. 

Історик Олеся Ісаюк каже, що україн-
ський вибір Бандери означав лише злидні та 
смерть, і він завжди це знав. Україна програла 
свою війну за незалежність і залишилася по-
діленою між чотирма державами. Тому бути 
українцем до кінця означало повсякчас під-
давати себе небезпеці. 

«Коли Бандера і Шухевич були ще діть-
ми, то бачили, як їхня армія відходить, пере-
ходить Збруч, натомість приходить армія 
інша, – каже вона. – І їм було байдуже, чи то 
армія радянська, чи то польська. Це були чужі 
люди, які говорили іншою мовою. Чужа вла-
да закривала українські газети, ув’язнювала 
українських священиків та вчителів. Треба 
розуміти, що у той час священик і вчитель – це 
була інтелігенція першої ланки. А люди зали-
шилися без цих авторитетів. Українській мо-

лоді було важко здобувати освіту. Наприклад, 
до Львівського університету могла вступити 
тільки невелика частина українців. Якщо мо-
лодий українець хотів отримати хорошу осві-
ту, то він був змушений або демонструвати 
лояльність, або їхати деінде». 

За словами Олесі Ісаюк, не Україна роз-
давала карти в цій ситуації. Нацизм і кому-
нізм прийшли самі. Вони відбирали свободу, 
тисячами вивозячи й розстрілюючи людей. 
Відбирали власність, заганяючи у колгоспи та 
лігеншафти. Відбирали право голосу, зганяю-
чи на вибори під дулом автомата. Відбирали 
віру, замикаючи церкви. Відбирали культуру, 
палячи бібліотеки.

«Україна опинилася в ситуації, яка повніс-
тю усправедливлює збройний опір, – каже іс-
торик. – Навіть безнадійний». 

Бандера та Шухевич належали до інтелі-
генції. Рівень тодішнього життя вимагав знати 
кілька іноземних мов та ледь не всю європей-
ську класику. 

«І річ не в амбітних планах. Якщо ти на-
родився інтелігентом, то це уже накладає 
на тебе певні зобов’язання, – каже Олеся 
Ісаюк. – Ці діти були здібними. Роман Шухе-
вич у підпіллі почав вчити англійську мову. 
Практично всі освічені люди знали німецьку 
та польську. А англійська мова тоді була ек-
зотикою». 

За словами історика, для Бандери неза-
лежна Україна тоді була мрією. 

«Покоління Бандери жило для України 
й не планувало вмирати. Ми часто кажемо, 
що Бандера та Шухевич дуже великі, бо за-
гинули за Україну. Так, великі. Але це не була 
їхня ціль, а лише наслідок. Бандера і всі інші 
не просто створили собі таємну організацію. 
Вона не тільки боролася фізично, а й вела 
агітацію. УПА дуже дбала про певні процеду-
ри. Коли людину в чомусь звинувачували, то 
перш ніж виносили вирок, обговорювали, чи 
треба його ухвалювати і які на це є об’єктивні 
причини». 

УПА організувала цілий видавничий дім. 
Підпільно видавали газети, журнали, листів-
ки, художні твори та аналітичні праці, посіб-
ники з конспірації. Загальний наклад – понад 
мільйон примірників. Саме за це їх і переслі-
дували. Ця інституція мала свої закони й була 
альтернативою передусім для радянської то-
талітарної системи.

«Здобудеш українську державу або зги-
неш у боротьбі за неї. Бо життя без того, за що 
боровся, втрачає сенс. На таке не можна піти 
за чиїмось наказом», – каже історик. 

Олеся Ісаюк переконана: якби УПА до-
трималася до 1991 року, то ми зараз не 
мали б війни. Ми мали б інституцію в укра-
їнській системі координат, яка керувалася б 
суто шкурними прагматичними інтересами 
України. 

«За місяць до проголошення незалежної 
держави Бандера і Шухевич організували 
українську асамблею. Вони запросили туди 
представників усіх політичних сил, щоб отри-
мати їхню згоду і проголосити державність, – 
каже історик. – Бандера для нас великий, бо 
він робив усе для України. Він для нас – як 
для німців Отто фон Бісмарк, а для італійців 
Джузеппе Гарібальді. Нині наша держава 
тільки формується. Ми наздоганяємо те, що 
вже могли б мати. У спогадах Марії Савчин  
«Тисяча доріг» є один цікавий епізод. У 1941 
році, коли їй було 16, батьки впіймали її за 
читанням нелегальної літератури й почали 
сваритися, мовляв, куди ти лізеш, нас тепер 
усіх арештують. На що вона відповіла: «Мамо 
і тату, якби ви цю незалежність здобули, то я 
зараз не ховалася б з цією літературою». Бути 
українцем не означає належати до певної 
ідео логічної течії. Це означає любити Україну 
і жити Україною. Те, що ми маємо зараз, навіть 
назву цього фестивалю – «Бандерштат» – це 
вже чудово. Бо як кажуть: воскресають тільки 
там, де є могили».

У Буянах, що в Луцькому 
районі, найстаршу 

жительку Лідію Коломій 
називають легендою 
села. Адже вона дивує 
односельців активною 
життєвою позицією, 
бадьорістю духу, ясним 
розумом та фізичним 
здоров’ям. 

У свої 90 років баба Ліда ходить 
в ліс по гриби, має силу нарівні з 
молодшими працювати в полі, чи-
тає книжки без окулярів. Є ревною 
прихожанкою місцевого храму, де 
співає в церковному хорі. На 91-му 
році життя сама їздила до сина в 
Закарпатську область допомагати 
збирати полуницю. Ще до минуло-
го року жінка хліб в печі на черені 
пек ла. А коли торік невістки та ону-
ка побачили, як вона спритно по го-
ріхові лазить та горішки збиває, то 
не змогли втриматися від спокуси 
сфотографувати це. 

Лідії Олександрівні мати справу 
з висотою – не звикати. Адже понад 
20 років трудилася  техпрацівницею 
в буянівській школі, де довелося ко-
мини зверху чистити. 

А народилася вона в селі Фрон-
тівка на Вінничині. Це була одна з 

10 країн – така географія «Бандер шта-
ту-2018». На фестивалі були гості з Біло-
русі, Польщі, Німеччини, Китаю, Сполу-
чених Штатів, Нової Зеландії, Австралії, 
Великобританії, Росії і, звісно, з України.

31 метр – довжина понтонного мосту, 
який встановили, щоб можна було швид-
ко дістатися на фестиваль із Центрально-
го парку Луцька.

593 учасники бойових дій побували на 
«Бандерштаті» безплатно.

4 ветерани УПА провели зустріч із мо-
лоддю.

63 гурти виступили на музичних сценах.
23 зустрічі відбулося на гутірковій та лі-

тературній сценах.
2000 наметів розмістилося у фести-

вальному кемпінгу.
111 942 м2 – площа фестивальної території.

100 щасливчиків політали на повіт-
ряній кулі над «Бандерштатом».

2000 бандерштатівців взяли участь у 
патріотичному флешмобі FREE.

Два сертифікати на вихідні в Буковелі 
вручили переможцям розіграшу з голов-
ної сцени.   

60 точок продажу товарів було на тра-
диційному ярмарку.

17 точок з їжею пригощали відвідувачів 
на BanderFoodFest.

1 т морозива «Лімо» смакувала бан-
дерштатівцям.

2500 л води «Карпатська джерельна» і 
5000 л квасу випили гості фестивалю.

37 команд з 30 міст України взяли 
участь у нічному квесті.

300 бандерштатівців долучилися до 
спортивних заходів фестивалю.

«БАНДЕРШТАТ» У ЦИФРАХ

Історик каже, що для українців 
Бандера – як для німців Бісмарк 

тих областей України, які дуже по-
страждали від Голодомору. Героїня 
цієї розповіді аж двічі сьорбнула 
того страшного лиха.

У сумнозвісному 1933-му її бать-
ко працював на залізниці, де вида-
вали пайок. За рахунок цього сім’я 
й виживала. Хоч і мала тоді лише 
шість років, але добре пам’ятає, як 
люди лежали голодними й вмира-
ли, а мати на те жахіття не пускала 
дивитися. У селі не було видно ні 
собаки, ні кота, ні листя. Дерева голі 
стояли. Уся живність і рослинність 
йшла в їжу. Серце старенької ще й 
досі крають спогади, як солдати в 
шапках-кубанках у льохах з бочок 
викидали на землю всю квашенину 
й цинічно топтали  ногами. 

Із закутків її пам’яті не вивітрю-
ються спогади про важкий пово-
єнний 1947 рік. Був дуже великий 
неврожай, люди стали з голоду 
пухнути і почали їздити на Волинь, 
щоб роздобути продукти. Ходили 
гнилу картоплю по полях збирати. 
Моїй співрозмовниці теж судилося 
разом з батьком і старшою сестрою 
поневірятися волинськими селами, 
обмінюючи якісь речі на зерно. Під 
час цих пошуків харчів у селі Буяни 
Ліда й зустріла долю. Буянівсько-
му фронтовику Олексію Коломію 
дівчина-зайда так в душу запала, що 

згодом він поїхав на її батьківщину 
просити стати дружиною. Перевіз 
на Волинь, побралися.   

Подружжя між собою добре 
ладнало, а от свекруха обраницю 
сина з першої миті знайомства не 
сприйняла. Так і не змогла її полю-
бити. Зате Лідія Олександрівна, на-
вчена цим гірким досвідом, зі свої-
ми невістками живе як одна душа.

З восьми дітей, яких пані Ліда на-
родила, четверо вже відлетіли в по-
заземні обрії, трьох з них поховала, 
коли тим ще й року не було. У 1993 
році смерть забрала в жінки й чо-

ловіка. Вже немає на білому світі ні 
сестри, ні брата. Відійшов у вічність 
навіть один з онуків. Втрати рідних 
ятрять серце. Разом з тим, бажання 
жити додають ще дев’ять онуків, 
24 правнуки та три праправнуки. І 
кожного бабця старається обігріти 
теплими променями своєї душі.

Про секрет свого довголіття 
Лідія Коломій не знала що сказати. 
Адже нічого особливого для цього 
не робила. Щодня п’є міцну каву, на 
свята може й чарочку горілки при-
губити. Не звикла вона без роботи 
сидіти. Ось і напередодні нашої зу-

стрічі полуницю на своєму городі 
сапала, яблука на сушіння збирала 
й різала.

Найстарша буянівка підсумовує, 
що прожила важке життя, але все 
витримала. «Бажаю вам, дітки, до-
жити до моїх літ і мати здоров’я, як у 
мене», – каже вона на прощання. 

До речі, Лідія Олександрівна 
сама  до лікарів ніколи не зверта-
лася. Щоправда, пригадала один 
випадок, коли її прихопило. Бабуся 
впевнена, що це сталося з нервів. 
Але медики з підозрою на дизенте-
рію поклали її  в Торчинську лікар-
ню. Діагноз не підтвердився, тож 
жінка почала проситися на день до-
дому, щоб жито вижати. Бо то якраз 
була жнивна пора.  Разом з одно-
сельчанкою впорали чотири сотки. 
А потім баба Ліда своїй помічниці 
могорич виставила. Обидві випили 
по сто грамів горілки, закусили, як 
заведено в українців, хлібом з салом 
і цибулею. Лікар коли про це дізнав-
ся, то відразу дав команду випису-
ватися. «От вам і всеньке лікування. 
І більше в лікарнях я не була», – смі-
ється 90-річна пенсіонерка.

Може, це пережиті біди, труд-
нощі, важкі випробування загар-
тували її та зміцнили внутрішній 
стержень?..

Найстарша жителька села Буяни 
90-річна Лідія Олександрівна Коломій

з особистого архіву

Ірина Репетуха
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Ваше минуле – це вже тільки історія. І щойно ви це усвідомлюєте, воно більше не має влади над вами. 
Чак Поланік
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  Світлана ЗОЗУЛЯ
Луцьк 
Фото з архіву Наталії ІЩУК

герої не вмирають

ПАМ’ЯТАЄ ЧОЛОВІКА, 
ВИХОВУЄ ДІТЕЙ І 
ВІРИТЬ У ЛЮДЕЙ

Волинянка Наталія 
Іщук у свої молоді 
роки вже пізнала 

чимало життєвих радощів 
і печалей. Адже, зустрівши 
судженого Володимира, 
створивши з ним сім’ю у 
2011 році та народивши 
двох діток, буквально 
через три роки пізнала 
гіркоту втрати другої 
половинки на фронтах 
неоголошеної війни на 
сході нашої країни.

Зараз жінка, яка родом із села 
Тоболи Камінь-Каширського райо-
ну, живе з дітьми в Луцьку. На малій 
батьківщині у неї залишилися мама 
й дві сестри, а батько вже відійшов 
у засвіти. Моя співрозмовниця, яка 
зараз доглядає за меншою донь-
кою Анею, старається не обтяжу-
вати своїми проблемами рідних і 
сподівається практично тільки на 
себе, отримуючи пенсію по втраті 
годувальника. Раніше ж вона трохи 
попрацювала за фахом – учителем 
хімії у школі села Радомишль Луць-
кого району, а потім пішла в декрет-
ну відпустку.

Вона й досі не може змиритися 
зі статусом вдови, а як інакше, коли 
їй нема ще й 32... Але моральну 
підтримку таки знаходить серед 
жінок, які також втратили чолові-
ків у АТО, ООС. А різними немате-
ріальними благами їм допомагає, 
згуртовуючи у спільному горі, во-
лонтерський рух «Меценати для 
солдата» під невтомною орудою 
Руслана Теліпського. З ним та його 
колегою Наталією Скибою героїня 
цього матеріалу познайомилася у 
листопаді 2014-го. Відтоді бере ак-
тивну участь у багатьох їхніх почи-
наннях: з’їздах, благодійних ярмар-
ках, висаджуванні дерев у парку на 
честь героїв Небесного Легіону, 
який спершу відстоювали у місь-
кій раді. А з серпня минулого року 
збирає відомості та готує матеріа-
ли про нащадків загиблих військо-
вослужбовців. Завдяки меценатам 
проекту кілька разів відпочивала 
зі своєю малечею в Україні та за 
кордоном.

Її синові Стасику цьогоріч буде 
7, а донечці Ані – 5. Коли меншій 
було три місяці, її батько Володя 
поїхав з однодумцями на Майдан, 
якраз після розстрілів людей. Коли 
розпочалися військові дії на Дон-
басі, він також поривався туди, бо 
раніше проходив строкову службу 
(в Полтаві). Тоді хотів записатися на 

У червні 2014-го її чоловік, по-
при застереження, записався доб-
ровольцем у батальйон міліції спе-
ціального призначення «Світязь». 
Хоча керівник Петро Шпига його 
теж відмовляв, бо – двоє дітей. 
Але, напевно, в той момент уже не 
можна було змінити долю молодо-
го підгайчанина. Після двох місяців 
навчань цей підрозділ вже відпра-
вили на схід України охороняти 
громадський порядок.

«14 серпня Володя з побрати-
мами вже був там і якраз святку-
вав свій останній, тридцятий день 
народження. Хлопці подарували 
йому ікону його святого. Вже потім 
вони передали мені її – обстріля-
ну – разом із шевроном чоловіка. 
Він сам телефонував мені, більше 
розпитував, як там вдома. Проте 
19 серпня сказав, що на три доби 
вони йдуть на зачистку міста і з ним 
не буде зв’язку. Якраз тоді «Світязь» 
входив у Іловайськ. У суботу, 23-го, 
подзвонив на кілька хвилин. У по-
неділок зранку, 25-го, коли були 
сильні обстріли, його з товариша-
ми мали змінити на блокпосту біля 
транспортного депо. Хоча мав мож-
ливість поїхати з командиром, за-
лишився прикривати побратимів. 
Міша Білецький підхопив його на 
бігу, пораненого в живіт осколком 
міни. Володю завезли в школу, де 
медпрацівники Сашко Сивий (Док) 
та Анна Іллющенко (Мурка) як мог-
ли надавали йому допомогу, але 
в них ще не було досвіду хірургіч-
них втручань. Вивезти його теж не 
вдалося, бо командир Філін сказав, 
що медики їм і тут потрібні», – роз-
тривожена спогадами, не приховує 
моя співрозмовниця. Вона вважає, 
що у кожного втаємниченого – своя 
правда про Іловайськ... 

24 серпня 2014 року в Києві був 
військовий парад, але техніку звід-
ти в АТО так і не скерували, хоча 
керівництво держави й запевняло 
в цьому матерів тих солдатів, які в 
той час ішли на смерть практично 
голіруч. Жінка переконана, що від-
повідати за події на сході України, 
зокрема й за Іловайську трагедію, 
мають усі причетні особи, незалеж-
но від їхніх рангів, посад і звань. 
Адже, попри так звані Мінські до-
мовленості, сьогодні винищують 
цвіт української нації.

Під час нашої розмови в неї на 
очах час до часу з’являлися сльо-
зи, адже досі береже пам’ять про 
коханого. Зі Стасиком і Анею часто 
їздить до їхньої бабусі в Підгайці, 
яка на цій неоголошеній війні втра-
тила наймолодшого з трьох дітей – 
Володю. Наталія ж намагається не 
втрачати оптимізму, виховує дітей і 
не зневірюється в людях, адже вона 
таки не сама у своїх життєвих ви-
пробуваннях.

контракт у Ліберію, але його мама 
хворіла й відмовила Володю від 
цього кроку.

«Якось провидець із Луцька 
сказав їй, що його треба забрати 
від воєнщини будь-яким способом, 

бо він буде там, де великий вогонь, 
і в нього перед очима горітимуть 
люди», – пригадує Наталія.

День весілля – завжди щасливий

Володимир Іщук із сином Стасиком Діти – втіха та розрада для матусі

Син Стасик на місці останнього 
спочинку батька Наталія Іщук із дітьми Стасом та Анею Донечка Анюта в обіймах тата Володі
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ДИТЯ ВІЙНИ, ЯКЕ КОШТУЄ 
МІЛЬЯРД ДОЛАРІВ

БРАТИ-ЧЕМПІОНИ 
КОЛЕКЦІОНУЮТЬ 
ЗОЛОТІ МЕДАЛІ

Німеччина

На чемпіонаті Європи, який 
закінчився у Берліні, 17-річний 
Якоб Інгербітцен виграв золоту 
медаль на 1500 м. Якоб став 
першим легкоатлетичним 
чемпіоном Європи, народженим 
після міленіуму. Його 25-річний 
брат Хенрік у фіналі не дотягнув до 
бронзи і став четвертим, а старший 
з Інгербітценів, 27-річний Філіп, 
прибіг дванадцятим.

Але брати повернулися з Німеччи-
ни в Норвегію у хорошому настрої. Усі 
три Інгербітцени тепер мають вдома по 
золоту чемпіонатів Європи на 1500 м. 
У 2012 році в Гельсінкі виграв золото 
Хенрік, у 2016-му в Амтсердамі – Філіп, 
а в Берліні настала черга найменшого – 
Якоба. 

НА ЛИЖАХ 
НАВКОЛО СВІТЯЗЮ
Шацький район

Заїзди на лижеролерах відбулися 
минулого вікенду в рамках 
екомарафону «Світанок Світязю». 
Йдеться про Кубок України з 
перегонів на лижеролерах на 
марафонській дистанції 42,195 км 
та півмарафонській – 21 км.

Участь у заїздах на лижеролерах 
брали понад 60 спортсменів з України, 
Білорусі, Польщі та Німеччини.

Крім того, відбулися дитячі забіги по 
воді на дистанції 100 м. А для спортив-
ного відпочинку з сім’єю учасники долу-
чилися до естафети «Тато, мама і я».

ПРЕЗИДЕНТ 
УКРАЇНСЬКОГО КЛУБУ 
ЗІГРАВ ОФІЦІЙНИЙ 
МАТЧ У 52 РОКИ
Одеса

Президент футбольного клубу 
«Реал Фарма» з Одеси Микола 
Лиховидов вийшов на поле у матчі 
четвертого туру Другої ліги проти 
каховської «Енергії». 

У день матчу, 11 серпня, цьому фут-
болісту виповнилося 52 роки, 6 міся-
ців та 13 днів (він народився 26 січня 
1966 року).

При цьому Микола Лиховидов ви-
йшов у стартовому складі своєї коман-
ди. Однак зіграв лише 25 хвилин, після 
чого його замінили. Він оновив рекорд, 
який належав йому ж.

Варто додати, що за «Реал Фарма» 
виступає син Миколи Лиховидова Анд-
рій, якому 19 років.

легка атлетика

вибрики

зима влітку

ХЛОПЧИК ІЗ СІМ’Ї БІЖЕНЦІВ ВИРІС У СВІТОВУ ЗІРКУ

  Іван БОГДАНОВИЧ

Хорватського хавбека 
«Реала» Луку 
Модріча визнали 

найкращим на ЧС-2018. 
Президент вершкових 
Флорентіно Перес 
вирішив злякати покупців 
€750 млн відступних, які 
доведеться викласти 
клубу, що забажає купити 
в реалістів хорвата. 
Тренер мадридців Хулен 
Лопетегі при цьому 
впевнений, що новий 
сезон Модріч почне саме 
у «Реалі». Пригадаймо 
шлях мініатюрного 
хорвата до зірки світової 
величини.

СУВОРЕ 
ДИТИНСТВО

Модріч народився у дикий 
для Югославії час – під час за-
кономірного розпаду країни. У 
1991 році, коли Луці було всього 
шість, село, в якому жила роди-
на, захопили повстанці-боснійці. 
Діда Модріча вбили перед очима 
в хлопчика. Сім’я майбутнього 
футболіста була змушена виїхати 
з рідного міста. Модрічі отрима-
ли статус біженців, а батько пішов 
воювати. За словами спортсмена, 
ці події загартували його і дозво-
лили в подальшому побудувати 
успішну футбольну кар’єру.

«Війна зробила мене сильні-
шим. Я не хочу, щоб ці спогади 
переслідували мене все життя, 
але й не хочу забувати про це», – 
каже сам футболіст.

Після того як батько Модріча 
повернувся з армії, Лука почав 
тренуватися в місцевій спор-
тивній Академії. Незважаючи на 
важкі часи, тато знайшов гроші 
на заняття сина. Проте довгий 
час футбольні команди не роз-
глядали хлопчика всерйоз: він 
був занадто кволим.

«Лука цілими днями штовхав 
м’яча навколо готелю. Він був ху-
дим і дуже маленьким для свого 
віку, але ви відразу могли поміти-
ти в ньому щось особливе. Ніхто 
не міг уявити, що колись він ви-

fi fa.com

Три брати-норвежці тричі поспіль виграють 
чемпіонати Європи в бігу на 1500 м

Учасники екомарафону 
«Світанок Світязю»

tw
itter.com

/EuroAthletics

Німеччина, Великобританія

Майбутнє 
подружжя – 

плавець із Рівного 
Михайло Романчук і 
легкоатлетка Марина 
Бех – завоювало 
за тиждень чотири 
медалі чемпіонатів 
Європи

Легкоатлетці Марині Бех 
довгий час не вдавалося по-
казати свої найкращі стрибки 
на міжнародному дорослому 
рівні. На Олімпіаді 2016 року 
й на чемпіонаті світу 2017-го 
вона провалювалася, хоч і 
вправно стрибала на україн-
ських змаганнях. 

Усе змінилося в Берліні 
на чемпіонаті Європи. Мари-
на до останнього боролася в 
секторі із суперницями й за-
чепилася за срібло в останній 
спробі. 

Напевне, першої медалі 
Марини в дорослих висту-
пах не було б, якби не її на-
речений, плавець Михайло 
Романчук, який підтримував її 
з перших рядів Олімпійського 
стадіону.

ЧОТИРИ МЕДАЛІ НА ДВОХ

Михайло щойно здобув 
два золота та одне срібло на 
чемпіонаті Європи з плавання 
і примчав з Глазго до німець-
кої столиці підтримати свою 
дівчину. Це вперше він поїхав 
спостерігати за стрибками на-
реченої наживо.

Романчук і Бех познайоми-
лися два роки тому на Олімпіа-
ді в Ріо. Марина і Михайло про-
водять час разом не так часто: 
усе через різні підготовки до 
стартів у плавців та атлетів.

Але Берлін Романчук не 
пропустив – він прилетів у ролі 

особистого тренера. Саме таку 
акредитацію Михайло отримав 
в оргкомітеті. 

І прилетів недарма, адже 
його Марина стрибала не в 
останню чергу заради хлопця, 
аби не відстати від його успіхів. 

«Для мене сезон закінчив-
ся, тепер на часі підготовка 
до весілля, яке відбудеться 
2 вересня. А далі медовий мі-
сяць», – заявив днями Михай-
ло Романчук. Плани головної 
пари українського спорту на 
найближчий час цілком зрозу-
мілі. Заслужили.

Історія Луки Модріча – одна з тих, які доводять, 
що наполегливість і талант здатні здолати всі 
перепони на шляху до успіху

Бех і Романчук – пара №1 в українському спорті

facebook.com
/m
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росте і стане великим», – згаду-
вав перший тренер футболіста.

Лука й далі тренувався, не-
зважаючи на глузування одноліт-
ків. Завзятість себе виправдала – 
вже в 16 років Модріч підписав 
контракт із загребським «Дина-
мо». Нова команда не поспішала 
дати можливість юному гравцеві 
виявити себе, і хавбека ганяли з 
оренди в оренду. Модріч не загу-
бився у дорослому футболі, боси 
«Динамо» визнали талант фут-
боліста, підписавши з ним кон-
тракт аж на 10 років. У 2007 році 
разом з командою хавбек виграв 
національний чемпіонат і Кубок 
Хорватії. За свої заслуги він удо-
стоївся звання найкращого фут-
боліста Хорватії. Спочивати на 
лаврах хавбеку не хотілося, і він 
прийняв новий для себе виклик.

НІЧОГО НЕ БОЇТЬСЯ
Навесні 2008-го на Модрі-

ча вийшли агенти англійського 
«Тоттенхема». Хорват без вагань 
погодився перейти в англійську 
Прем’єр-лігу. Новий тренер хав-
бека Харрі Реднапп поміняв його 
ігрове амплуа: з атакувального 
півзахисника Модріч перетво-
рився на опорника. Проблемою 
для спортсмена це не стало. 
Хорват легко впорався з новими 
обов’язками і став одним з най-
важливіших гравців команди.

«У передматчевих розмовах 

Реднапп зачитував склад і казав: 
«Просто пасуйте на Модріча, по-
тім Лука знайде Рафу – і ми ви-
граємо матч», – згадував одно-
клубник хорвата Рафаель ван дер 
Варт. Хорват був надто хороший, 
щоб залишитися поза увагою го-
ловних гравців на футбольному 
ринку.

У 2012 році президент «Ре-
ала» заявляє своїм агентам, що 
йому потрібен Модріч. Англій-
ський клуб не хотів відпускати 
гравця, але під натиском мадрид-
ських босів усе-таки зробив це. 
Влітку того ж року Модріч під-
писав контракт з «Реалом» і отри-
мав, мабуть, головну можливість 
у своєму житті.

Проте прем’єрний сезон під 
керівництвом Жозе Моуріньо 
вийшов для хорвата не над-
то вдалим. Через півроку після 
переходу видання Marca визна-
ло гравця найгіршим новачком 
року в Ла Лізі. Футболістові до-
велося напружитися. Вже другу 
половину сезону у Моуріньо він 
провів набагато сильніше. Коли 
ж у «Реал» прийшов Карло Анче-
лотті, все змінилося остаточно.

Італієць знайшов застосунок 
талантові хорвата. З Модрічем, 
який смикає за ниточки гру в 
центрі поля, «Реал» став най-
кращою командою Європи. За 
останні чотири сезони вершко-
вим тричі вдавалося виграти Лігу 

чемпіонів: один раз з Анчелотті і 
ще два – з Зінедіном Зіданом.

«Модріч, безумовно, один з 
найкращих півзахисників у світі. 
Він читає гру, є сильною особис-
тістю. Крім того, це дуже приємна 
людина», – розповів про роботу з 
Модрічем синьйор Анчелотті.

«У мене багато зірок, але гово-
рити про Модріча особливо при-
ємно. Його спокій у спілкуванні 
з м’ячем вражає. Модріч сам є 
втіленням спокою, який дозволяє 
команді грати добре», – таким 
запам’ятав хорвата Зінедін Зідан.

НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ГЕРОЙ

На путініалі в Росії тренер 
балканської збірної Златко Даліч 
вирішив не винаходити велоси-
пед. На турнір прибула міцна й 
зіграна команда, мозковим цен-
тром якої став саме Модріч.

Хавбек не просто орав фут-
больне поле за трьох. Показ-
ник точності пасів мініатюрного 
плеймейкера наближався до 
90 відсотків! 

Вийшовши з групи, у матчах 
на виліт хорвати зустрілися із за-
пеклим опором. І данців, і росіян 
вдалося пройти лише за пеналь-
ті. Модріч в обох зустрічах про-
демонстрував майже нелюдську 
витривалість і працездатність. 

На жаль, вище від голови 
хорватам стрибнути не судилося. 
Після впевненого півфіналу з ан-
глійцями на фінал з французами 
команді Модріча забракло зов-
сім трохи таланту та сил. 

У Хорватії команду зустріча-
ли як героїв. Модріч довів, що не-
хай на полі він і нагадує кіборга, 
в спілкуванні є чуйним і світлим 
хлопцем. На зустрічі з уболіваль-
никами в Загребі він запросив на 
сцену дитину з синдромом Дау-
на. Модріч обійняв щасливого 
хлопчика, подарувавши йому 
і тим, хто там був, можливо, 
найтеп ліший спогад про виступ 
хорватів на ЧС-2018.

Франція 

Волинянин Михайло Малкуш став 
чемпіоном Європи з жиму лежачи се-
ред юніорів. Чемпіонат відбувся цими 
днями у французькому місті Бордо. У 
ваговій категорії до 59 кг Михайло Мал-
куш показав результат у 125 кг.

Ірина Воробйова стала бронзовою 
призеркою чемпіонату з класичного 
жиму лежачи. У ваговій категорії до 
72 кг спортсменка підкорила штангу 
зав важки 100 кг. 

Тренує спортсменів Олег Хом’як. 

ВОЛИНЯНИ УСПІШНІ 
НА ЧЕМПІОНАТІ 
ЄВРОПИ

volynnew
s.com

facebook.com
/oleg.khom
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Волинські силачі Малкуш і Воробйова 
із тренером Олегом Хом’яком
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Сила править світом, а не думка, але думка використовує силу. Блез Паскаль

  Іван БОГДАНОВИЧ
Краматорськ

ШЕВЧЕНКО 
ВІДМОВИВСЯ ЖИТИ 
У «МОСКВІ»
Чехія

На початку вересня підопічні 
Андрія Шевченка зіграють у Чехії 
в Лізі націй. 

Збірній України запропонували по-
селитися в готелі «Москва» у місті Злін. 
Представники збірної України відмови-
лися, тому в Зліні українська команда 
буде жити у двох різних готелях.

Матч відбудеться за 30 км від Злі-
на – в містечку Угерске-Градіштє. 5 верес-
ня наша команда там проведе відкрите 
тренування, а 6-го відбудеться перший 
тур Ліги націй Чехія-Україна. 

УКРАЇНА – 
БЕЗ ВЕЛИКОГО 
ТЕЛЕФУТБОЛУ
Київ

УЄФА поки не уклав контракт на 
нові сезони єврокубків з жодною з 
українських телекомпаній. 

Вже наступного тижня пройдуть мат-
чі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів. 
Туди проб’ється «Динамо», якщо здолає 
«Славію». Ці поєдинки входять у пакет 
разом з основною фазою Ліги чемпіонів, 
тому показати їх можливо, якщо тільки 
укладено договір з УЄФА щодо трансля-
ції турніру.

УЄФА мав оголосити транслятора 
в Україні трьох наступних сезонів Ліги 
чемпіонів, Ліги Європи і Суперкубка ще 
в березні 2018-го, але досі цього не зро-
бив. Контракт на трансляцію єврокубків 
у «Медіа Група Україна» Ріната Ахметова 
(телеканали «Україна», «Футбол 1/2») ми-
нув після київського фіналу Ліги чемпіо-
нів.

ПЕРЕМОГИ ВОЛИНЯН 
МИНУЛОГО ТИЖНЯ

БОКС. Волинські боксерки зібрали 
пригорщу нагород на Кубку України. 
Змагання відбулися у Хмельницькій об-
ласті. Учні Волинської обласної школи 
вищої спортивної майстерності здобу-
ли такі місця: Тетяна Коб – І місце серед 
жінок (вагова категорія до 51 кг); Марія 
Любух – І місце серед юніорок (в/к 60 кг); 
Олександра Федіс – ІІ місце серед жінок 
(в/к 57 кг); Дарія Гресик – ІІІ місце серед 
юніорок (в/к 54 кг). У загальнокомандно-
му заліку команда Волинської області по-
сіла почесне третє місце.

ДЗЮДО. У місті Клуж-Напока, що в 
Румунії, відбувся Кубок Європи з дзюдо 
серед юніорів. Волинські дзюдоїстки ви-
бороли дві бронзові медалі. У категорії 
до 48 кг Дарина Ляшук спочатку виграла 
в спортсменки з Румунії, за вихід у фінал 
програла болгарці, а у боротьбі за брон-
зову медаль реабілітувалася та здобула 
першу нагороду європейського рівня. 
Одночасно Дарина дістала право брати 
участь у Чемпіонаті Європи з дзюдо се-
ред юніорів, що відбудеться в Софії 13-16 
вересня. Також перші свої європейські 
нагороди здобули Христина Янчук та 
Анастасія Врублевська, які виступали 
в категорії до 52 кг і, пройшовши через 
втішні сутички, здобули бронзові медалі.

деталі мають значення

зомбоскриня

коротко і спортивно

перша ліга

брати наші менші

інший футбол

сильні духом

«Волинь» 
продовжує 
не помічати 

суперників у Першій 
лізі. Цього разу команда 
Тлумака привезла 
перемогу з далекого 
Краматорська. Завдяки 
голу Кожанова гості 
перемогли «Авангард» 
і вийшли на чисте 
перше місце в турнірці. 
Тим більше, що СК 
«Дніпро-1» неочікувано 
поступився вдома 
«Металісту 1925» – тому 
самому, який в Луцьку 
особливих шансів не 
мав. 

Перемогу вкотре «зробили» 
дії Козьбана і Кожанова в атаці. 
Дмитро заробив на собі штраф-

СУХІ ПЕРЕМОГИ 
ОДНООСІБНИХ ЛІДЕРІВ 

М
икола М

артиню
к

Волинянам є чому радіти: такого вдалого 
старту в історії команди ще не було

volynpost.com

ДВОРОВА ЛІГА ПІДСУМУВАЛА 
ЛІТНІЙ СЕЗОН

М Команда І В Н П М О

1 ВОЛИНЬ (ЛУЦЬК) 4 4 0 0 7 - 0 12

2 Дніпро-1 (Дніпро) 4 3 0 1 11 - 3 9

3 Металіст 1925 (Харків) 4 3 0 1 8 - 3 9

4 Колос (Ковалівка) 4 2 2 0 5 - 0 8

5 Авангард (Краматорськ) 4 2 1 1 5 - 3 7

6 Балкани (Зоря) 4 2 1 1 4 - 3 7

7 Миколаїв (Миколаїв) 4 2 1 1 4 - 3 7

8 Суми (Суми) 4 2 1 1 7 - 7 7

9 Оболонь-Бровар (Київ) 4 1 2 1 2 - 2 5

10 Інгулець (Петрове) 4 1 1 2 4 - 5 4

11 Рух (Винники) 4 1 1 2 4 - 6 4

12 Прикарпаття (Івано-Франківськ) 4 1 0 3 1 - 3 3

13 Гірник-Спорт (Горішні Плавні) 3 1 0 2 3 - 9 3

14 Агробізнес (Волочиськ) 4 0 2 2 1 - 5 2

15 Зірка (Кропивницький) 4 0 0 4 1 - 8 0

16 Кобра (Харків) 3 0 0 3 1 - 8 0

Ківерці

Минулої неділі Асоціація 
дворового футболу (АДФ) 
Волині підсумувала літній 
сезон-2018. Організатори 
провели три турніри – «Дворову 
лігу», «Дитячо-юнацьку лігу» 
та «Кубок Дворової ліги». 
Саме останній поєдинок став 
завершенням літнього сезону. 
У змаганнях взяли участь 16 
колективів з усієї області.

Глядачі, які спостерігали за матча-
ми, мали змогу насолодитися яскра-
вим футзалом та справжньою чолові-
чою боротьбою. 

За підсумками сезону в чемпіо-
наті «Дворової ліги» перемогу свят-
кував колектив «Феміда Юнайтед» з 
Луцька. У «Дитячо-юнацькій лізі» пе-
реможцями стали ківерчани з «Коло-
са». У «Кубку Дворової ліги» вдалося 
оформити золотий дубль хлопцям з 

Волинянки в Румунії

Лучанам з «Феміди Юнайтед» вдалося 
виграти два літні трофеї АДФ
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5-й тур 
17 серпня, п’ятниця: 
«Миколаїв» – 
«Прикарпаття»
18 серпня, субота: 
«Колос» – «Авангард», 
«Рух» – «Інгулець», 
«Гірник-Спорт» – 
«Балкани», 
«Зірка» –  «Кобра» 
(команда знімається 
з чемпіонату, матч не 
відбудеться), 
«Металіст 1925» – 
«Оболонь-Бровар», 
«Агробізнес» – 
«Дніпро-1», 
«Волинь» – «Суми».

Гол: Денис Кожанов, 35.
«Волинь»: Когут, Петько, 
Курко, Горопевшек, Сімінін, 
Цюпа, Герасимюк (к) 
(Зінкевич, 90), Неплях, 
Кожанов (Кравченко, 69), 
Хагназрі (Коробка,46), 
Козьбан (Карпенко, 76)
(Олександр Климець, 89).

«Авангард» 
(Краматорськ) – 
«Волинь» (Луцьк) – 0:1

ний та червону картку для за-
хисника «Авангарда», а стандарт 
майстерно виконав Денис. Кожа-
нов витримав паузу перед уда-
ром, змусивши кіпера повірити 
в те, що перекидатиме «стінку». 
Натомість півзахисник вдарив у 
воротарський кут. 

Позитив №2 від цього матчу – 
знову суха перемога «Волині», яка 
не пропускає у свої ворота вже в 
четвертому матчі поспіль. 

Щоб лучанам дихалося ще 
легше, варто постаратися закрі-
пити стартовий бенефіс у домаш-
ньому матчі проти «Сум» у суботу, 
18 серпня. 

БІЛОРУСКА 
ВИГРАЛА МАРАФОН 
ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ

Німеччина

Білоруська легкоатлетка Ольга Мазурьонок 
виграла марафон на Чемпіонаті Європи в Берліні.  
Майже чверть дистанції їй довелося боротися з кро-
вотечею з носа. Кров пішла приблизно на позначці 
10 км, представники медперсоналу на ходу намага-
лися допомогти білорусці, передавали їй серветки й 
воду, але довгий час впоратися з проблемою не вда-
валося, і вона бігла з закривавленим обличчям. При-
близно до позначки 17 км кровотеча зупинилася.

На цьому пригоди білоруски в марафоні не 
припинилися. Ольга на одному із завершальних 
поворотів відхилилася від маршруту і близько де-
сяти метрів пробігла не в той бік. Однак зуміла по-
вернути собі лідерство й видала феєричний спурт 
на фінішній прямій.

Івано-Франківськ

Після матчу 4-го туру Першої ліги 
чемпіонату України з футболу 
«Прикарпаття» – «Колос» 
(Ковалівка) стався конфлікт 
між мером Івано-Франківська 
Русланом Марцінківим, 
уболівальниками та арбітрами 
матчу. 

Уболівальників івано-франківського 
клубу обурило, що головний арбітр Ген-
надій Серпутько на 17-й хвилині вилучив 
захисника «Прикарпаття» Віктора Дани-
щука, а єдиний гол у грі гості забили вже 
в компенсований до другого тайму час. 
На думку вболівальників господарів, суд-
дя підсудив команді гостей з Ковалівки, 
яка виграла 1:0. 

Такої ж думки й мер Івано-Франківська 
Руслан Марцінків. Він був присутній на 
матчі, а по його завершенню поспілку-
вався з арбітрами на підвищених тонах і 
в нецензурній формі вигнав їх із міста.

Заспокоїти чиновника намагалася 
його дружина. У суддівську кімнату та-
кож попрямували і вболівальники «При-
карпаття». Щоби вберегти суддів від роз-
прави, на підмогу викликали патрульних 
поліцейських. За 15 хвилин Марцінків 
перепросив за свій вчинок у Facebook. 
«Прошу вибачення за свої слова та емо-
ції на футбольному матчі, тому що давно 
не бачив такого відвертого суддівства в 
один бік. Розумію, що емоції – це не кра-
щий вихід, тому прошу вибачення у вбо-
лівальників, але вірю в команду», – напи-
сав Марцінків.

МЕР МАТЮКАМИ ЗАСТУПИВСЯ 
ЗА РІДНУ КОМАНДУ

«Феміди Юнайтед». 
Як розповів голова Асоціації дворово-

го футболу Волині Микола Озюк, наступні 
змагання відбудуться в середині вересня. 
Озюк має намір розширювати масштаби 
організації та долучати все нових та нових 
учасників.

бокс

ЛОМАЧЕНКО ОТРИМАВ СТАТУС 
СУПЕРЧЕМПІОНА WBA 

США

Титул суперчемпіона дозволить українцю пре-
тендувати на бій з чемпіоном за версією WBA в 
будь-якій ваговій категорії. WBA вирішила розіграти 
пояс звичайного чемпіона організації між Хорхе Лі-
наресом і Даудом Йорданом, які незабаром мають 
розпочати переговори. Нагадаємо, статус супер-
чемпіона за версією WBО отримав Олександр Усик. 

Раніше повідомлялося, що Ломаченко очо-
лив рейтинг найкращих боксерів світу за версією 
BWAA. Крім того, його визнали найкращим боксе-
ром за версією ESPN. Українець продовжує утри-
мувати пальму першості у списку топових боксерів 
планети незалежно від вагової категорії. Ще один 
представник України Олександр Усик також є у топ-
10 списку. Зараз абсолютний чемпіон у важкій вазі 
посідає восьму позицію.

iaaf.com

Закривавлена спортсменка 
виграла марафон
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Сидять голуби на дереві й дивляться 
вниз. Спостерігають, як чоловік миє авто-
мобіль:

– Ти тільки поглянь – він тре наші ко-
менти!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Цьотко, нашо вам та корова?
– Та шоби гній був.
– А гній нашо?
– Та на городи.
– А нашо вам ті городи?
– Ти шо, дурний?!

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

Не слухай інших, донечко. Ти найкра-
сивіша. У своїй ваговій категорії.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– От ви, куме, справжній джин.
– Чого це раптом? 
– Варто мені пляшку відкоркувати – і 

ви вже тут як тут!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Бабуся зрозуміла, що компот забродив, 
коли дід підійшов до неї і запитав:

– Лялечко, ти заміжня?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Коли я читаю SMS і посміхаюся, це 
означає, що мені нарахували зарплату і я 
нарешті поїм.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Тату, я загубив свої таблетки! Голу-
бенькі, ти їх не бачив?

–  У нас є серйозніші проблеми, синку!
–  Які?
–  На кухні дракон! 

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

Забрів москаль ненароком в україн-
ське село і не знає, як з нього вибратися. 
Хоч і страшно, та вирішив розпитати у міс-
цевих хлопців і, щоб не виділятися, питає 
українською:

– Доброґо дня! А не підкажетє, де тут 
останівка?

А хлопці глянули на нього, посміхнули-
ся і, розминаючи кулаки, відповідають:

– Зупинка за рогом, але ти, кацапе, вже 
приїхав.

№

Жартівливий гороскоп на 16 – 22 серпня
Овен (21.03 – 20.04)
Василь Столяр 
11 квітня 1962 р.
Депутат Волиньради, директор 
КП «Волиньприродресурс»
Можете трохи полінуватися 
й добре виспатися – ягоди 
визбирані, а попереду – 

сезон лісової стрілянини. Не обтяжуйтеся 
докорами сумління, вибираючи подальший 
шлях у бізнесі, й вирушайте у гості до давніх 
друзів.

Телець (21.04 – 21.05)
Тетяна Мялковська 
26 квітня 1970 р.
Художниця
У вас відкриється друге 
дихання. Активно 
попрацюйте. У роботі та 
спілкуванні з друзями будьте 

раціональними та стриманими. Зірки радять 
виявляти ініціативу, але без тиску на тих, хто 
поряд.

Близнята (22.05 – 21.06)
Роман Ющук 
7 червня 1986 р.
Міський голова Любомля
З’явиться інтерес до нових 
справ. Від вас чекають 
розсудливості та грошей. 
Варто зосередитися на одній 

конкретній справі – й матимете можливість 
забезпечити людям і хліб, і видовища.

Рак (22.06 – 23.07)
Анатолій Вітів 
22 липня 1960 р.
Депутат Волиньради
Не сваріться й не критикуйте. 
Нині до вас буде прикута 
особлива увага. Люди 
цікавитимуться вашими 

успіхами в риториці. Якщо не забудуть про 
Раків, звісно. 

Лев (24.07 – 23.08)
Олександр Савченко 
5 серпня 1957 р.
Голова Волинської 
облдержадміністрації
Збільшиться залежність від 
суспільства, відповідати 
доведеться за привільне 

життя в часи тиранії та антинародного 
режиму. Кредит довіри скінчився, настануть 
важкі будні поліського життя. Обережно з 
жінками.

Діва (24.08 – 23.09)
Юрій Савчук 
22 вересня 1967 р.
Народний депутат
Візьметеся за господарські 
справи та прибирання сміття 
з громадського життя. Будете 
обережно готуватися до 

нових битв на роботі. Не варто приймати 
небажаних гостей, якщо не маєте 
відповідного настрою і кворуму.

Терези (24.09 – 23.10)
Сергій Сімінін 
9 жовтня 1987 р.
Капітан ФК «Волинь»
Якщо з облаштуванням на 
новому-старому місці у 
вас все влаштувалося, то 
вибивання давніх боргів 

потребуватиме надзусиль. Зорі кажуть, що їх, 
найімовірніше, доведеться запити холодною 
водою. Тут навіть підкати не допоможуть.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Ольга Куліш 
27 жовтня 1961 р.
Генеральний продюсер 
«12 каналу»
Рішення можуть бути радше 
спонтанними та імпульсив-
ними, ніж запланованими 

і передбачуваними. Тому намагайтеся не 
брати участі у важливих заходах, щоб своєю 
поспішністю й необачністю не наламати 
дров у новій іпостасі.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Валерій Ткачук 
20 грудня 1967 р.
Голова Ківерцівської 
райдержадміністрації
Зорі віщують важкі сни, легку 
руку й невагомість – такий 
природний стан у вашому 

статусі весільного генерала. Підлеглі ще 
називатимуть вас британською королевою. 
Чогось іншого заручникам юридичних 
колізій зорі побажати не можуть. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Андрій Покровський 
27 грудня 1975 р.
Депутат Луцькради, бізнесмен
Життя з променем у серці 
даватиметься взнаки. Настає 
час для медитацій, очищення 
думок і прибирання сміття 

в голові. Вас запрошуватимуть, ви – 
обиратимете. 

Водолій (21.01 – 19.02)
Микола Федік 
1 лютого 1987 р.
Депутат Луцькради
Не треба сердитися, 
сваритися, нервувати, бо 
свободу не спинити. Небажано 
укладати договори, починати 

нові справи, які переважать любов до біло-
сердечних. Інтриги, що розпочнуться цього 
тижня, будуть небезпечними. 

Риби (20.02 – 20.03)
Андрій Тлумак 
7 березня 1979 р.
Головний тренер ФК «Волинь»
Головне цього тижня – не 
втратити голову через 
спекотні успіхи, що 
навалилися на вас улітку. 

Перевірте, чи всі марси, венери і юпітери на 
однаковій відстані від вас, аби не перебувати 
у їхніх геомагнітних полях. 

смішногоколесо історії КОТЯЧЕ ЩАСТЯ
  Михайло ПРУДНИК 

  Олександр КОТИС
hroniky.com 

Десь майже опівночі 
в моїй квартирі від 
дзвінка затіпався 

телефон. Так дзвонять, 
коли на столі знаходять 
записку «Прощай назавжди! 
Натерпілася! Живи, 
як хочеш!» або хочуть 
повідомити про виграш у 
лотерею. Та цього разу моє 
передчуття не справдилося.

– Алло! Миколо! У тебе кіт є?! – по-
чув я панічний голос Дмитра Бурлю-
ка, з яким п’ять років працював у «Го-
ловтарабарапроекті».

– Є! А тобі навіщо?
– Не можу до своєї кімнати зайти.
– Що, мишей повно?
– Та ні. Я нову квартиру купив.
– Вітаю, старий! Нарешті.
– Дякую. Але тут така справа. За 

народним звичаєм, сам розумієш, 
перш ніж зайти до кімнати, треба кота 
впустити.

– А чого це тобі серед ночі при-
пекло?

– Та гості ж у коридорі стоять, 
нер вують.

– Нехай пізно не приходять.
– Ми разом прийшли. І, до речі, 

вже давненько. Взяли й закуску...
– А про кота забули?
– І кота я у нашого вахтера взяв. 

Може, пам’ятаєш Ваську? Він завжди 
під батареєю біля вахтерового столу 
дрімав.

– Сумирний такий котик?
– Ага, сумирний. Але коли ми 

впустили його до кімнати, то, розу-
мієш, шерсть на Васькові настовбур-

caricatura.ru

чилася, він дико зашипів і кулею 
вискочив назад. Збив із ніг Роз-
чаховського і майже до смерті 
перелякав нашу бухгалтерку 
Аллу Бабаєвську.

– Бабаєвську котом не зляка-
єш. Вона тільки раптової ревізії 
боїться.

– Тобі жарти, а мені – хоч 
плач, – гуготів у слухавку Бур-
люк.

– То хіба не міг іншого кота 
знайти?

– Знайшов. У Мишка Вовчи-
нецького. Хороший кіт. Сибір-
ський. І що ти думаєш? Навіть 
порога не переступив. Очі ви-
рячив, стоїть і труситься. Наче 
йому миші хвоста відгризають. Я 
тоді до Степана Погуляйла. Дав 
він мені свого Мурка. Але Мурко 
відразу в коридорі на стіну по-
дерся. Усі шпалери – в клоччя.

– У Морозюка, кажуть, сіам-
ський кіт. Не питав? – підказую 
Бурлюку ще одну адресу.

– Питав... Але його Григоріян, 
побачивши мою кімнату, відразу 
шмигнув у ванну і через венти-

ляційну шахту видряпався на 
дах нашого дев’ятиповерхового 
будинку. Правда, ми впіймали 
було на пустирі ще двох котів з 
вулиці. Але поки їх приручали, 
то згодували майже всю закуску. 
Результати теж невтішні. Коли 
спробували заштовхати котів до 
кімнати, то вони так почали няв-
чати, наче з них дерли шкіру...  
Тепер уся надія на тебе. Виручай. 
Бо перед гостями незручно. По-
думають, що це я спеціально так 
підлаштував, що коти бояться 
до кімнати заходити. Дуже про-
шу! Ми з Вовчинецьким зараз по 
тебе на таксі заїдемо.

Одягаюся й беру свого Вор-
котуна, який дрімає на канапі. 
«Це ж на скількох новосіллях 
він побував? – намагаюся зга-
дати. – Вважай, половину ново-
го мікрорайону ми заселили. 
Ех, Воркотуне-Воркотуне... Твоє 
щастя, що ти старий і погано 
бачиш. Бо якби уздрів, з якими 
недоробками здають новоселам 
квартири, то теж на стіну видер-
ся б».

Сьогодні це нам може 
здатися чимось 

неймовірним, але в 
1930-х роках у Луцьку 
проектували будинки з 
душами й лежаками на 
терасах.

Ці рішення були зумовлені 
модою на ідеї європейських мо-
дерністів з Німеччини та Франції. 
Функціоналізм, що його вони за-
пропонували ще у 1920-х роках, 
став вагомою віхою всього модер-
нізму, який в осучаснених формах 
не втрачає популярності й нині.

На місці осушеної заплави річ-
ки Глушець міська влада вирішила 
збудувати новий район. На оголо-

У ЛУЦЬКУ ДО ВІЙНИ 
ПРОЕКТУВАЛИ БУДИНКИ 
З ДУШАМИ Й ЛЕЖАКАМИ НА ДАХУ

шений конкурс подали три проекти 
розпланування території. Всі вони 
відзначалися високим рівнем міс-
тобудівельної думки. Серед авторів, 
які пропонували свої проекти бу-
динків для нового району, був луць-
кий архітектор Юзеф Новак.

Він видав щонайменше два про-
екти дуже стильних житлових бу-
динків із терасами на даху. В одно-
му з них навіть передбачив сонячні 
ванни. На терасі містилася окрема 
кімната, де зберігалися лежаки, по-
ряд були два душі.

З тераси будинку відкривався 
вигляд на замок і навколишні зеле-
ні насадження. Двоповерхова спо-
руда симетричного планування зі 
спареними балконами й металеви-
ми лініями-огородженнями тераси. 
Свіжа ідея з лаконічним вирішен-
ням. Рік створення – 1935.

Головний фасад будинку на проекті

з Держ
авного архіву Волинської області
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16 серпня – Антон, Соломія, 
Кузьма, В’ячеслав, Ісак
17 серпня – Денис, Іван, 
Євдокія, Костянтин, Михайло, 
Андрій, Максиміліан, Ія
18 серпня – Євстигній, Нонна, 
Юхим, Христина, Дарина, 
Вікентій
19 серпня – Михайло, Макар, 
Архип
20 серпня – Митрофан, 
Дементій, Пимон, Іван, 
Олександр, Петро, Панас, 
Никанор, Василь
21 серпня – 
Григорій, Зосим, 
Мирон, Омелян, 
Леонід, Федір, 
Микола, Мойсей, 
Герман, Йосип
22 серпня – 
Олексій, Дмитро, 
Фотій, Матвій, 
Антон, Леонтій, 
Іван, Макар, Юліан, 
Ірина, Самуїл

16 серпня – Антон, Соломія, 
Кузьма В’ячеслав Ісак

іменинники тижня

н, Іван,
ро, Панас, 
ь

, 

й,

о, 

іан,

судоку
   Ігрове поле складається з квадрата 

розмі ром 9х9, розділеного на менші 
квадрати (їх ще називають «регіони») зі 
стороною 3х3 клітинки. Таким чином, 
усе поле налічує 81 клітинку. У деяких 
із них вже на початку гри розташовані 
числа (від 1 до 9). Мета голово ломки – 
заповнити вільні клітинки цифрами 
від 1 до 9 так, щоб у кожному рядку, 
в кожному стовпці і в кожному 
малому квадраті 3х3 кожна цифра 
траплялася лише один раз. Правильна 
головоломка має тільки один 
розв’язок.

Відповіді на сканворд 
від 9 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 16 – 22 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

ВЕЛИКЕ ПОГРАБУВАННЯ ПОТЯГА

8 серпня 1963 року 
банда грабіжників 
обманом зупинила 

британський поштовий 
потяг і викрала 2,3 млн 
фунтів стерлінгів – зараз 
це близько $70 млн. Це 
рекордна сума вкраденого 
на той час. У пресі злочин 
назвали «Великим 
пограбуванням потяга».

Ватажок банди, власник 
антикварного магазину Брюс 
Рейнольдс вісім років планував 
злочин. Ще в тюрмі, де він си-
дів за шахрайство, дізнався від 
ув’язненого банкіра, що раз на 
місяць в поштовому потязі пере-
возять гроші на утилізацію. Старі 
банкноти з Шотландії відправля-
ють до Англійського банку. Охо-
рони немає. Зібрав надійних по-
плічників – усього 15 чоловіків. 
Кожному він обіцяв рівну частку 
награбованого. Змовники готу-
валися півроку: вивчали марш-

рут потяга, через посередників 
винай мали стару ферму непода-
лік залізничних шляхів.

Інформатор із Королівської 
пошти подав сигнал. 8 серпня 
до поштового потяга вчепили 
дев’ятий вагон – із 3,5 тоннами 
грошей. О 3:25 потяг ішов через 
станцію «Лейтон Баззард». Се-
мафор загорівся червоним – це 
означало небезпеку на шляху. 
Його заздалегідь увімкнули гра-
біжники. Потяг зупинився. До ка-
біни машиніста увірвалися троє 

чоловіків у чорних лижних мас-
ках. Один з грабіжників тупою 
частиною сокири вдарив маши-
ніста по голові.

Злочинці зв’язали інкасаторів 
та безперешкодно зайшли у вагон 
із грішми. До нього під’їхали дві 
армійські вантажівки з рештою 
грабіжників. Живим ланцюжком 
із вагонів до автомобіля за п’ять 
хвилин вивантажили 120 мішків 
з грішми. Наостанок перерізали 
телефонні дроти. Пограбування 
тривало 15 хвилин. Удвічі більше 

часу було згаяно на дорогу до 
штабу – на стару ферму.

Перші повідомлення про по-
грабування поліція отримала 
лише за годину. До розслідування 
залучили всі підрозділи британ-
ської поліції. На закинуту ферму, 
де були підозрілі люди, поліції вка-
зав фермер. Там правоохоронці 
знайшли настільну гру «Монопо-
лія». Грабіжники часто в неї грали, 
аби вбити час. На картонній грі та 
гральних картах виявили відбит-
ки пальців п’ятнадцятьох членів 
банди. Так поліція встановила 
імена всіх підозрюваних.

Частину грабіжників незаба-
ром упіймали. Вони дуже швидко 
витрачали награбоване. До січня 
1964 року арештували 12 зло-
чинців. Наступного року – решту. 
Ватажок банди Брюс Рейнольдс 
отримав 25 років в’язниці, інші – 
по 10-15 років. Поліція з вкраде-
них 2,6 млн фунтів знайшла лише 
343 тисячі.

sites.google.com

Грабіжники обчистили потяг, у якому перевозили 
понад 2 млн фунтів стерлінгів, за 15 хвилин 
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покоління самогубців

кар’єристки 

ЯК І ЧОМУ ЗАСТРЕЛИВСЯ 
ХЕМІНГУЕЙ 

П’ЯТЬ ЖІНОК, ЩО БУЛИ 
ПЕРШИМИ У СВОЇЙ ПРОФЕСІЇ 

У МИКОЛАЇВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ ЗНАЙШЛИ 
ДАВНЬОГРЕЦЬКИЙ 
КОРАБЕЛЬ 
На дні Чорного моря поблизу 
узбережжя в Миколаївській області 
українські та польські археологи 
знайшли давньогрецький корабель, 
якому понад 2,5 тисячі років, пише 
«Громадське радіо».  

«Судно належало древньогрецьким 
мореплавцям V століття до н. е. – періоду 
колонізації північного Причорномор’я, 
коли з’явилися перші поселення Бо-
рисфен та Ольвія», – каже начальник 
чорноморської міжнародної підводної 
археологічної експедиції В’ячеслав Ге-
расимов.

Що робити зі знайденим судном, на-
уковці вирішать після того, як вивчать 
корабель.

«Піднімати судно без певних умов 
для консервації і зберігання не можна, 
бо дерево пролежало під водою понад 
дві тисячі років і може просто розсипа-
тися», – пояснив Герасимов.

неабияка знахідка

Після тривалої та 
глибокої депресії, 
спричиненої 

алкоголізмом і 
відсутністю творчого 
натхнення, у 1961 році 
пострілом з рушниці 
поквитався з життям 61-
річний американський 
письменник, лауреат 
Нобелівської премії 
з літератури Ернест 
Хемінгуей, пише 
Аrtefact.

У 1953 році Хемінгуей отри-
мав Пулітцерівську премію за 
повість «Старий і море», напи-
сану за два роки перед тим. Оці-
нена автором як «краще, що я 
міг коли-небудь написати», вона 
принесла йому світову славу і 
мала вирішальний вплив на рі-
шення Нобелівського комітету 
про присудження Хемінгуею 
премії в галузі літератури. Звістку 
про це він отримав у кінці жовт-
ня 1954 року, але не міг особис-
то бути присутнім на церемонії 
вручення нагороди в Стокгольмі 
через травми, отримані під час 
двох авіакатастроф, які він пере-
жив того року в Африці.

До 1956 року Хемінгуей був 
практично прикутим до ліжка, лі-
куючи травмовані нирки, печінку 
і хребет, був змушений кинути 
пити, що його сильно пригнічува-
ло. У жовтні того ж року він поїхав 
до Парижа й випадково знайшов 
залишені ще у 1928 році в готелі 
Ritz щоденники, перечитуючи які, 
почав роботу над книгою спога-
дів «Свято, яке завжди з тобою» 

Можливість зробити 
кар’єру в жінки 

з’явилася тільки у ХХ 
столітті. До цього лише 
одиниці могли робити те, 
що хотіли, отримувати 
за це гроші й бути 
незалежними від чоловіка 
та батька, пише Officiel.

ПЕРША СТЮАРДЕСА
Американка Еллен Черч, за-

кінчивши курси медсестер, у пере-
рвах між змінами в лікарні у Сан-
Франциско брала приватні уроки 
керування літаком. У 1929 році дів–
чина набралася сміливості й пішла 
на співбесіду в авіаційну компанію 
Boeing Air Transit. За штурвал Черч 
не пустили, але натомість зробили 
їй вигідну пропозицію – стати тре-
тім членом команди.

Топ-менеджери Boeing Air 

як дружина застала його з карабі-
ном у руках і залишеною на столі 
передсмертною запискою, Хе-
мінгуея знову поклали в клініку, 
звідки виписали 30 червня після 
чергового курсу електрошокової 
терапії. За два дні потому, вран-
ці 2 липня 1961 року Хемінгуей 
одягнув свій червоний халат, 
який жартома називав імпера-
торським, зарядив двома патро-
нами двоствольну рушницю і, 
сівши за робочий стіл, приклав 
дуло до голови й натиснув на ку-
рок. Це була та сама рушниця, з 
якої застрелився його батько.

Ернеста Хемінгуея поховали 
на місцевому кладовищі містеч-
ка Кетчум за католицьким обря-
дом, рідні стверджували: смерть 
настала в результаті нещасного 
випадку.

21 липня 1962 року за зго-
дою із вдовою письменника у 
їхньому колишньому гавансько-
му будинку було відкрито му-
зей Хемінгуея, оформлений як 
дарунок кубинському народу. У 
1964 році вона упорядкувала ру-
кописи чоловіка й опублікувала 
його останню книгу «Свято, яке 
завжди з тобою», яку він так і не 
закінчив за життя, та повідоми-
ла про справжню причину його 
смерті.

Через 35 років після загибелі 
Ернеста Хемінгуея, 1 липня 1996 
року, вкоротила собі віку його 
внучка, модель і актриса Марго 
Хемінгуей – вона стала п’ятою 
людиною в чотирьох поколіннях 
сім’ї, що пішла з життя таким спо-
собом.

денцію. Арабелла вивчала право і 
проходила практику в адвокатській 
конторі свого брата до 1869 року. 
Дівчині дозволили скласти іспит 
для отримання ліцензії, незважаю-
чи на чинний закон, згідно з яким 
юристами могли бути тільки білі чо-
ловіки. Але Менсфілд стала успіш-
ним правозахисником, і штат Айова 
вніс поправки в свої закони. Це був 
перший штат США, який дозволив 
жінкам бути юристами.

ПЕРША ТАКСИСТКА
У 1908 році було зареєстровано 

першу жінку-таксиста Елізабет фон 
Папп. Закінчивши Берлінську шко-
лу водіїв, яка була частиною техніч-
ного коледжу «Електра», Елізабет 
сіла за кермо. Так вона заробляла 
на прожиття, бо чоловік помер, а 
дітям треба було здобувати освіту. 
Елізабет їздила на автомобілі Adler, 
на якому демонструвала колегам-
чоловікам, що вміє безпомилково 
маневрувати. Тоді це було непросто 
зробити. Адже вулиці Берліна були 
забиті двоповерховими автобусами 
та іншими засобами пересування.
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і продовжив її на Кубі у своєму 
домі, придбаному ще в 1940-х ро-
ках. Робота над мемуарами про-
сувалася важко, Хемінгуей почав 
впадати у депресію, все частіше 
дратуючись через велику кіль-
кість гостей, які відвідували його 
в передмісті Гавани.

У 1959 році він придбав буди-
нок у містечку Кетчум, штат Ай-
дахо, куди переїхав наступного 
року, залишивши на Кубі в бан-
ківському сховищі свої рукописи. 
Незважаючи на особисте зна-
йомство з Фіделем Кастро, у 1960 
році гаванський будинок Хемін-
гуея і його величезну бібліотеку 
конфіскував кубинський уряд як 
власність американського грома-
дянина.

Це погіршило психічний стан 
фізично стомленого і знервова-

ного відсутністю творчої наснаги 
письменника – до депресії, діа-
бету й гіпертонії додалася манія 
переслідування агентами ФБР, які 
нібито ведуть за ним тотальний 
контроль, прослуховуючи теле-
фони, перевіряючи пошту і бан-
ківські рахунки. Після чергової 
кризи в листопаді 1960 року Хе-
мінгуея помістили у спеціалізова-
ну клініку, де намагалися виліку-
вати за законами психіатрії того 
часу – седативними препаратами 
й електрошоком. Його виписали 
через 53 дні у ще гіршому де-
пресивному стані – усвідомлен-
ня того, що йому стає все важче 
писати, відмовляє пам’ять, було 
таким болісним, що часом Хемін-
гуей не міг стримати сліз і став го-
ворити про самогубство.

У квітні 1961 року після того, 

Transit якраз роздумували над тим, 
щоб перейняти досвід у німців і 
пустити на борт людину, яка зможе 
надати першу медичну допомогу. 
Також компанія вирішила, що кра-
сива дівчина на борту, яка не бо-
їться літати, ніколи не буде зайвою, 
бо підбадьорюватиме пасажирів. 
Свій перший політ Еллен здійснила 
15 травня 1930 року і стала першою 
в історії стюардесою.

ПЕРША 
СКЕЙТБОРДИСТКА

Еллен О’Ніл народилася в Лос-
Анджелесі. Почала кататися на відо-
мому пляжі Веніс. Дівчина лише за 
рік навчилася віртуозно виконува-

ти трюки на дошці. Її вміння відразу 
помітили компанії Gordon & Smith, 
Bennett Trucks і Vans та запропо-
нували її спонсорувати. Вона пого-
дилася. Еллен також з’являлася на 
телевізійному шоу Wonder Woman 
і завдяки цьому вплинула на попу-
лярність скейтбордингу в світі.

ПЕРША ПІЛОТКА 
ВИНИЩУВАЧА

Сабіха Гекчен була однією з 
восьми прийомних дочок політика 
й воєначальника Ататюрка, який 
першим в історії Туреччини про-
вів реформу з надання рівних прав 
чоловікам і жінкам. 5 травня 1935 
року разом з батьком Сабіха побу-
вала на церемонії відкриття льотної 
школи «Турецькі пташки», части-
ною якої було авіашоу планерів і 
парашутистів, де дівчина вирішила, 
що хоче стати пілотом. У 23 роки 

Сабіха Гекчен вступила до Академії 
повітряних сил, де навчилася доб-
ре керувати бомбардувальниками 
й винищувачами. У 1938 році вона 
виконала п’ятиденний політ навко-
ло балканських країн. Пізніше Сабі-
ху призначили головним тренером 
льотної школи «Турецькі пташки» 
при Аеронавігаційній асоціації Ту-
реччини, де вона служила до 1955 
року і стала членом виконавчого 
органу асоціації.

ПЕРША ЮРИСТКА
Арабелла Менсфілд у 1866 році 

почала кар’єру, працюючи виклада-
чем історії, англійської мови та по-
літичних наук в коледжі Сімпсона. 
Коли дівчина вийшла заміж у 1868 
році за Джона Мелвіна Менсфілда, 
професора англійської мови та іс-
торії Уесліанського університету, 
вона вирішила взятися за юриспру-

gazeta.ua

Корабель знайшли дослідники 
Інституту археології НАН України та 
Варшавського інституту археології

artefact.org.ua

У 1961 році пострілом з рушниці 
Хемінгуей поквитався з життям 

offi  ciel-online.com

offi  ciel-online.com

gzt.com

bnqt.com

w
orldhistory.us

Еллен О’Ніл

Еллен Черч Сабіха Гекчен

Арабелла Менсфілд

Елізабет фон Папп
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