
ВИБОРИ 
В ОТГ – ПІД 
ЗАГРОЗОЮ

ХТО РОЗПРАВИВСЯ З 
ПОЛЯКАМИ У ГРАБОВОМУ: 
СЕЛЯНСЬКИЙ КОМІТЕТ ЧИ 
БАНДА ЯБЛОНСЬКОЇ?

З кожним роком все 
менше й менше 

залишається в селі 
людей, які могли б 
розповісти те, що 
почули від старших 
родичів про трагедію 
в польському маєтку 
у вересні 1939 року, 
про очевидців годі 
й казати. Люди 
досі бояться: одні 
розголосу, що їхні родини мог ли бути 
причетними до розправи, 
інші – помсти. 

НА СТОЛІТНІЙ ЮВІЛЕЙ 
ЄПИСТИМІЇ ДАТЧУК 
ПРИЇХАЛИ НАВІТЬ ОНУКИ 
ЗІ ШВЕЙЦАРІЇ

У їхній родині 
є вчителі, 

журналісти, 
дизайнери, медики, 
правоохоронці, 
будівельники – 
всіх і не злічити. 
Життя розкидало 
родину не лише по 
Україні, а й Росії, 
Польщі, Швейцарії та 
навіть США. Однак всі ї ї представники 
цього дня вітали Єпистимію Датчук зі 
столітнім ювілеєм. 

НА СТАРТ, УВАГА – ШКОЛА!

МОЗ нагадує, що слід зробити, 
аби школярі без паніки почали 

навчальний процес. 
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ЗА ГАЗ ДОВЕДЕТЬСЯ 
ПЛАТИТИ 
БІЛЬШЕ

крізь роки

довгожителька

шпаргалка для батьків
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відверта розмова
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Єдина жінка з шести 
волинських народних 

депутатів ВР восьмого 
скликання. Одна з тих 
небагатьох, хто пройшов етапи 
політичного становлення: 
депутат міської ради, член 
міськвиконкому, депутат 
облради, парламентар. 
Так, ідеться про Ірину 
Констанкевич, доктора 
філологічних наук, професора. 
Нині вона – народний депутат 
України від виборчого округу 
№23.

децентралізація

майте на увазі

Передплатний індекс – 9800898008

Шановні читачі!
Якщо ви отримували нашу газету 

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

Вартість передплати

9 місяців 141,44 грн

6 місяців 97,16 грн

3 місяці 52,88 грн
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«СЛАВА УКРАЇНІ!» 
СТАНЕ ОФІЦІЙНИМ 
ВІТАННЯМ ЗСУ

символіка
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В Україні вже 15-й рік 
реалізовують програму 
«Шкільний автобус». Ідея 

забезпечити учнів та вчителів 
комфортним доїздом до 
школи належить уряду Віктора 

Януковича. Варто зазначити, 
що в перші роки впровадження 
програми транспорт для 
освітніх закладів надавали 
повністю за державний 
кошт. Згодом шкільні 

автобуси почали купувати 
за рахунок державного та 
місцевих бюджетів на умовах 
співфінансування.  

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: 
«ДЕПУТАТСТВО – НЕ 
НАГОРОДА, А ВЕЛИКА 
РОБОТА»
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ЯКЩО ШКІЛЬНИЙ 
АВТОБУС, ТО «БОГДАН»?

ОВЕДЕТЬ
ТИ
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СЯСЯСЯ 
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Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й Проблеми – це лишень сприятливі можливості в робочому одязі. Генрі Кайзер

В ІТАЛІЇ ОБВАЛИВСЯ МІСТ 
14 серпня у Генуї обвалився міст, коли 
ним рухалися автомобілі. Мінімум 43 
людини загинуло. Серед постражда-
лих – двоє українців. В області Лігурія 
оголошено надзвичайний стан.

В АФГАНІСТАНІ – ТЕРАКТ
15 серпня у Кабулі смертник підірвався 
в академії. Щонайменше 48 студентів за-
гинуло, 67 поранено.

В ІНДІЇ ТА ІТАЛІЇ – ПОВЕНІ
Масштабна повінь у штаті Керала забра-
ла життя мінімум 324 людей. 200 осіб 
лишилися без житла. Це найбільша по-
вінь в країні за останні десять років. А в 
італійському регіоні Калабрія під час по-
вені загинули десять туристів.
ЗАТОНУВ ЧОВЕН 
ЗІ ШКОЛЯРАМИ
У водах Нілу потонув човен з учнями по-
чаткової школи – відмовив двигун. Суд-
но прямувало в школу на півночі Судану. 
Загинуло щонайменше 22 людини.  
ЗЕМЛЕТРУС УБИВ СОТНІ 
ЛЮДЕЙ
Кількість жертв землетрусу, що стався 
5 серпня на індонезійському остро-
ві Ломбок, сягнула 460 людей. Понад 
417 тисяч осіб залишилися без житла. 
Пошкоджено майже 72 тисячі будинків.

ІСПАНЦІ ГИНУТЬ ВІД СПЕКИ
У Каталонії в результаті аномальної спеки у 
серпні загинуло щонайменше 23 людини.
КИТАЙ ГОТУЄ ВОЄННИЙ УДАР 
ПО США
За даними Пентагону, Китай активно 
розробляє бомбардувальники і готує 
пілотів до місій, мета яких – США. У Пен-
тагоні пов’язують це зі спробами КНР не 
допустити оголошення незалежності 
Тайванем. Наразі військові можливос-
ті Китаю дозволяють завдати удару по 
острову Гуам.

ПОРОШЕНКО – НА ГАЧКУ ФБР 
США почали перевірку розкрадань 
коштів, виділених Україні. Петро Поро-
шенко може стати об’єктом для розслі-
дування США про розкрадання коштів, 
виділених американським урядом і 
МВФ для підтримки країн з демократі-
єю, що зароджується.

ЄВРОПУ АТАКУВАВ КІР 
За перші шість місяців 2018 року в Єв-
ропі на кір захворіла 41 тисяча людей. 
У 2017 році хворих на кір було менше – 
майже 24 тисячі. Цьогоріч від недуги по-
мерло 37 осіб. 
ТУРЕЧЧИНА ТА США 
ПОСВАРИЛИСЯ
В Анкарі 20 серпня невідомі обстріляли 
з автомобіля посольство США, обійшло-
ся без постраждалих. Турецька влада 
продовжує утримувати під домашнім 
арештом американського пастора Ен-
дрю Бренсона, якого звинувачують у 
тероризмі. Вашингтон готовий ввести 
нові санкції проти деяких турецьких ви-
сокопосадовців. Натомість Туреччина 
вводить бойкот на електроніку зі США.
У МЕКСИЦІ – РЕКОРДНА 
ПАРТІЯ НАРКОТИКІВ
Морська піхота Мексики 16 серпня ви-
явила близько 50 т синтетичних наркоти-
ків у штаті Сіналоа. Їх закопали у яму в 400 
бочках та 40 мішках. Це чи не найбільша 
партія наркотиків в історії Мексики.
СВЯЩЕНИКИ ҐВАЛТУВАЛИ 
ДІТЕЙ
Єпископи та інші керівники Римо-ка-
толицької церкви в Пенсильванії прихо-
вували факти сексуального насильства 
над дітьми, яке чинили більш ніж 300 свя-
щеників протягом 70 років. Вони переко-
нували жертв не повідомляти про злочи-
ни до правоохоронних органів. За ці роки 
священики зґвалтували тисячу дітей. 

У НІМЦІВ – ТРЕТЯ СТАТЬ 
Уряд Німеччини схвалив законопроект 
про визнання третьої статі. Після ухва-
лення він дозволить інтерсексуалам 
реєструвати свою стать як іншу. Закон 
має набути чинності вже до кінця цього 
року.

світова хроніка ПОВІТРЯ – ЗАБРУДНЕНЕдовкілля

ПОВЕРНУВСЯ З ВІЙНИ… У ТРУНІПОВЕРНУВСЯ З ВІЙНИ… У ТРУНІ

СМЕРТЬ НА П’ЯНУ СМЕРТЬ НА П’ЯНУ 
ГОЛОВУГОЛОВУ

РОЗВЕЛИ РОЗВЕЛИ 
НАРКОБІЗНЕС… НАРКОБІЗНЕС… 
У КОЛОНІЇУ КОЛОНІЇ

ПРИКРИЛИ БОРДЕЛЬ, ДЕ ПРАЦЮВАЛА ПРИКРИЛИ БОРДЕЛЬ, ДЕ ПРАЦЮВАЛА 
ВІЛ-ІНФІКОВАНА ПОВІЯВІЛ-ІНФІКОВАНА ПОВІЯ

ЦИГАРКИ НЕ ПУСТИЛИ ЗА КОРДОНЦИГАРКИ НЕ ПУСТИЛИ ЗА КОРДОН

ЗБУВАВ ДИЗЕЛЬ ЗБУВАВ ДИЗЕЛЬ 
НЕЛЕГАЛЬНОНЕЛЕГАЛЬНО

герої не вмирають

кров холоне кримінал

ні сорому ні совісті

нечисті на руку

Волинські екологи 
фіксують збільшення 
забруднення в 

області. Пов’язують це зі 
збільшенням виробничих 
потужностей та низьким 
темпом модернізації 
підприємств.

За даними обласного управління 
статистики, минулоріч в атмосфер-
не повітря потрапило 5,1 тисячі тонн 
шкідливих речовин.

«За рік обсяг шкідливих речовин 
збільшився на 9,9% через зростання 
потужностей виробництва окремих 
підприємств області. Відповідно, щіль-
ність викидів становила 0,255 тонни на 
квадратний кілометр території, що на 
0,055 тонни більше, ніж минулоріч. На 

кожного жителя області в середньо-
му припало по 4,9 кілограма шкід-
ливих речовин. У загальному обсязі 
викидів переважають метан – 13,1%, 
речовини у вигляді твердих суспен-
дованих частин – 27,2%, оксид вугле-
цю – 33,5%», – повідомила начальник 
управління екології та природних 
ресурсів ВОДА Вікторія Тимощук.

Головними причинами, які обу-
мовлюють незадовільний стан 
атмосферного повітря, є недотри-
мання підприємствами технологіч-
ного режиму експлуатації пилогазо-
очисного устаткування, низькі темпи 
впровадження сучасних технологій 
очищення викидів, збільшення кіль-
кості автомобілів.

На кожного волинянина припадає 
майже 5 кг шкідливих речовин

Луцьк

Правоохоронці виявили і припинили 
діяльність борделю в обласному центрі.

За даними «Під прицілом», оперативники 
13 серпня провели спецоперацію, внаслідок 
якої викрили осередок розпусти в самісінь-
кому центрі Луцька, на вулиці Лесі Україн-
ки. Бордель розташовувався у двокімнатній 
квартирі неподалік міськрайонного суду.

Власники позиціонували себе як продов-
жувачі справи Мами Чолі, відомої луцької су-
тенерки, і в минулому працювали на неї. «Мо-

делі» сумнівного закладу надавали інтимні 
послуги багатим лучанам, а також працювали 
«на камеру» за кордон.

Як передає «Вісник+К», місце для плат-
них утіх організувала 28-річна жителька 
Луцька разом зі співмешканцем. За рік до 
роботи загалом було залучено шістьох по-
вій, яким від 19 до 28 років. Четверо дівчат 
родом з Волині. Тарифи на послуги варіюва-
лися від 500 грн до €100. Найприкріше те, що 
одна з повій, родом з Одеси, виявилася ВІЛ-
інфікованою. 

Організаторку борделю 
відправили під домашній арешт

uanew
s.pp.ua

Іваничівський район

Співробітники податкової міліції 
ГУ Державної фіскальної служби 
в області спільно з працівниками 
Львівського прикордонного загону 
Держприкордонслужби запобігли 
спробі незаконного переміщення 
через кордон в країни Євросоюзу 
великої партії тютюнових виробів.

Як повідомили у ДФС, поблизу села 
Старий Порицьк зафіксовано спробу не-
законного транспортування з метою по-

дальшого незаконного переміщення до 
Європи великої партії сигарет білорусь-
кого виробництва без марок акцизного 
податку України.

З незаконного обігу вилучено і пе-
редано на зберігання майже 21 тисячу 
пачок цигарок різних марок загальною 
вартістю 800 тис. грн. Вилучено також 
три автомобілі, які використовували 
для незаконного транспортування тю-
тюнових виробів орієнтовною вартістю 
500 тис. грн.

контрабанда

Вилучено майже 21 тисячу пачок курива

Володимир-Волинський

У бою поблизу міста 
Золоте Попаснянського 
району Луганської 
області 18 серпня 
загинув волинянин, 
старший солдат 14-ї 
ОМБР Василь Крищук.

Як повідомили в Спілці 
воїнів АТО Волині, чоловік 
1982 року народження, 
мешкав у Володимирі-

Волинському. У нього ли-
шилося двоє дітей. 

«Наш побратим загинув 
під час бою на блок-посту 
з російською ДРГ, яка від-
крила вогонь зненацька. 
Василь загинув від ворожої 
кулі в серце», – повідомив 
заступник голови Волинь-
ради Олександр Пирожик.

Поховали Героя на ма-
лій батьківщині 21 серпня. Василь Крищук

Рожищенський район, Ковель

Луцький міськрайонний суд засудив 46-
річну жительку села Тристень за вбивство 
ї ї 50-річного чоловіка.

Як повідомили в обласній прокуратурі, 
28 лютого під час сварки з чоловіком нетве-
реза жінка схопилася за ніж та завдала двох 
ударів у груди, вціливши в серце. Чоловік по-
мер у лікарні. Жінці присудили сім років по-
збавлення волі.

А 18 серпня в Ковелі знайшли труп 41-
річного чоловіка. Патрульні оперативно за-
тримали убивцю. Як виявилося, під час пияти-
ки між двом, чоловіками трапився конфлікт. 
Недовго думаючи, 31-річний чоловік ударив 
поліном по голові товариша по чарці. Травми 
виявилися смертельними.

sfs.gov.ua

novynarnia.com

Маневичі

На Волині викрито незаконну діяльність 
злочинної групи, яка постачала наркотики 
в Маневицьку виправну колонію.

За інформацією обласної прокуратури, 
до угрупування входили жителі Волинської, 
Івано-Франківської і Львівської областей 
та особи, що відбувають кримінальне по-
карання й утримуються в колонії. Ці люди 
постачали та збували серед інших засудже-
них наркотичні засоби.

Керував діяльністю групи один із засу-
джених. Розрахунки за наркотичні засоби 
здійснювали за допомогою системи елек-
тронних переказів коштів із застосуванням 
засобів мобільного зв’язку.

Маневицький район

Співробітники податкової міліції 
Волині під процесуальним 
керівництвом обласної прокуратури в 
рамках проведення операції «Акциз-
2018» припинили діяльність підпільної 
автозаправної станції.

Як повідомили у ГУ ДФС в області, жи-
тель одного із сіл Маневицького району ор-
ганізував незаконну діяльність, пов’язану 
з реалізацією дизельного пального неві-
домого походження. З метою ухилення від 
сплати обов’язкових платежів до бюджету 
вказана АЗС діяла без відповідних дозвіль-
них документів та з порушенням порядку 
реалізації підакцизних товарів.

У рамках кримінального провадження 
співробітники податкової міліції Волині на 
підставі ухвали суду провели обшук на те-
риторії, де зосереджувалася нелегальна 
діяльність. За результатами заходів з неза-
конного обігу вилучено майже 3000 літрів 
дизельного пального.

Вилучено майже 
3000 літрів пального

vl.sfs.gov.ua
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ЄС НАДАВ УКРАЇНІ ГРОШІ 
Європейський Союз виділив Україні 
транш – €15,5 млн на реформу держав-
ного управління. Це вже друга виплата 
після першого траншу розміром €10 млн, 
які було надано у травні 2017 року.

УКРАЇНЦІ БОРГУЮТЬ 
Держборг України на червень 2018 року 
склав $76,3 млрд. Кожен українець ви-
нен близько $1,8 тис. У період з 1991 до 
2018 року Україна отримала від МВФ по-
зик на $30,9 млрд.
У ХАРКОВІ ОБСТРІЛЯЛИ 
МЕРІЮ
У ніч на 20 серпня невідомий увірвався 
до будівлі міськради, поранив охоронця 
та поліцейського. Патрульний помер. 
Зловмисника застрелили на місці. Його 
мотиви невідомі. Мертвою знайшли і 
дружину нападника.
ДЕПУТАТ ЗАМОРИВ ГОЛОДОМ 
РІДНУ ДИТИНУ
15 серпня в Новоукраїнці на Кірово-
градщині з сім’ї вилучили замореного 
голодом чотирирічного хлопчика, який 
важив усього 7 кг. Дитина – син  депутата 
районної ради Олександра Мольченка.
НА ЗАПОРІЖЖІ – РЕКОРДНА 
ПАРТІЯ БУРШТИНУ
14 серпня на Запорізькій митниці вилу-
чили 500 кг контрабандного бурштину, 
який мали переправити до Польщі че-
рез Волинь. Бурштин задекларували як 
паливні гранули.

ГАЗУ ПОКИ ВИСТАЧАЄ
Запасів природного газу в Україні виста-
чить на 15 років, заявив  комерційний ди-
ректор «Нафтогазу». Зараз в Україні видо-
бувають близько 20 млрд кубометрів газу.

УКРАЇНЦІ ОЗБРОЮЮТЬСЯ
В українців офіційно зареєстровано 
близько мільйона одиниць вогнепальної 
зброї – мисливської нарізної та гладко-
ствольної. Також українці мають щонай-
менше 300 тисяч травматичних пістолетів.

ТИМОШЕНКО – В ЛІДЕРАХ 
Віддати голос за Юлію Тимошенко на 
президентських виборах готові 23,1% 
українців. Петра Порошенка підтриму-
ють 8% виборців.

ПРИПИНИВ РОБОТУ DV BANK
НБУ відкликав ліцензії у DV Bank. Фінуста-
нова ухвалила рішення про добровільне 
припинення банківської діяльності.
НАЙДЕШЕВШЕ М’ЯСО – НА 
ВОЛИНІ 
Волинь належить до п’яти регіонів, де 
м’ясний кошик є одним із найдешев-
ших – 509,1 грн. Найдорожчий м’ясний 
кошик у Києві – 588,8 грн, а найдешев-
ший на Тернопільщині – 492,6 грн. 

ПОЛІЦЕЙСЬКИМ – НОВІ АВТО 
Нацполіція за результатами тендеру за-
мовила легкових автомобілів на понад 
20 млн грн. «Автоцентр на Кільцевій» 
поставить поліції 52 автівки спецприз-
начення на базі ЗАЗ Sens, «Єврокар» – 15 
авто Skoda Superb Ambition.
ДРУЖИНА МІНІСТРА ТОРГУЄ З 
РОСІЄЮ
Поки міністр інфраструктури Володи-
мир Омелян обмежує транспортне спо-
лучення з РФ, його дружина Світлана 
Бевза продає свої сукні під брендом 
одягу та аксесуарів BEVZA в Росію.
ВОДІЯМ – ОБОВ’ЯЗКОВІ 
АВТОЦИВІЛКИ
Кабмін зобов’язав водіїв мати з собою 
поліс страховки цивільної відповідаль-
ності в паперовому або електронному 
вигляді.
МОБІЛЬНА АБОНПЛАТА – 
НА 28 ДНІВ 
Оператори Vodafone, Lifecell і «Київстар» 
перевели деякі тарифи на 28-денний тер-
мін надання послуг. Раніше ж абонплату 
нараховували на місяць. За 12 місяців або-
ненти платитимуть за зв’язок 13 разів.

ПЕРШАЧКІВ ПОБІЛЬШАЛО
У перший клас цьогоріч підуть понад 
448 тисяч дітей. У 2017 році першоклас-
ників було менше – 408 тисяч осіб.

українська хронікаАТОВЦІВ ПІДБУРЮЮТЬ ДО АТОВЦІВ ПІДБУРЮЮТЬ ДО 
САМОГУБСТВ?САМОГУБСТВ?

резонанс

ВОЛИНЬ ОТРИМАЛА НОВОГО-ВОЛИНЬ ОТРИМАЛА НОВОГО-
СТАРОГО ПРОКУРОРАСТАРОГО ПРОКУРОРА

БУДІВЕЛЬНИКА ЗАСИПАЛО ЗЕМЛЕЮБУДІВЕЛЬНИКА ЗАСИПАЛО ЗЕМЛЕЮ

ДОРОГА ЗАБРАЛА ЖИТТЯДОРОГА ЗАБРАЛА ЖИТТЯ

РЯТУВАЛА ПОДРУГУ Й ЗАГИНУЛАРЯТУВАЛА ПОДРУГУ Й ЗАГИНУЛА КОЛИ ЖИТТЯ НЕМИЛЕКОЛИ ЖИТТЯ НЕМИЛЕ
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Луцьк

Генеральний прокурор Юрій Луценко 
представив нового прокурора Волинської 
області. Ним став перший заступник 
прокурора області Віктор Швидкий.

Попереднього обласного прокурора Макси-
ма Киричука перевели на нову посаду – він очо-
лив прокуратуру Київської області.

Під час представлення Генпрокурор звер-
нувся до працівників прокуратури, аби ті на-
лежно виконували покладені на них обов’язки 
й не втручалися в політику. Також Луценко за-
кликав особливу увагу приділити боротьбі з 
нелегальним видобутком бурштину, протидії 
контрабанді й незаконному вирубуванню лісів. 

Представити Віктора Швидкого 
прибув Юрій Луценко

Луцьк

Пізно ввечері 
15 серпня поблизу 
Луцької міськради 

учасник АТО облив себе 
бензином і погрожував 
скоїти самопідпал.

За інформацією патрульних, 
приїхавши на виклик, на місці по-
дії виявили двох осіб. Один чоло-
вік тримав у руках запальничку, 
поводився агресивно, погрожу-
ючи себе підпалити.

За допомогою психолога 
вдалося вмовити хлопця заспо-
коїтися. Його у супроводі поліції 
госпіталізували до обласної пси-
хіатричної лікарні. Як виявилося, 
атовець – боєць «Азова» 1995 
року народження з позивним 
Ганс, житель села Струмівка. У 
селі юнака характеризують суто 
позитивно.

На цю подію оперативно від-
реагували в Луцькій міськраді. 
Виконувач повноважень місько-
го голови Григорій Пустовіт звер-
нувся до обласних управлінь СБУ 
та Нацполіції, а також до облас-

ної прокуратури з проханням 
здійснити перевірку у зв’язку зі 
спробою самопідпалу атовцем 
під стінами мерії. Також закли-
кав виявити осіб, які підбурюють 
учасників АТО до радикальних, 
неправомірних дій, підштовху-
ють до спроби самогубства, мані-
пулюють їхньою свідомістю, став-
лять під загрозу здоров’я і життя 
самих бійців та інших громадян.

Критичній ситуації вдалося 

запобігти. Проте хлопець моти-
вував свій вчинок тим, що депу-
тати міської ради зняли кошти 
з будівництва реабілітаційного 
центру для учасників АТО.

Річ у тім, що під час нещодав-
нього засідання позачергової се-
сії міськради депутати ухвалили 
рішення про виділення 7,2 млн 
грн на завершення ремонтних 
робіт та придбання обладнання 
для школи №27. Майже 5 млн грн, 

потрібних для введення школи в 
експлуатацію, було знято з ре-
конструкції Центру первинної 
медико-санітарної допомоги під 
реабілітаційний центр для учас-
ників бойових дій.

Однак, як наголошують у 
Луцькраді, кошти за два місяці 
буде повернуто. Рішення зняти ці 
гроші було попередньо узгодже-
но з керівництвом Волинської 
обласної ради та облдержад-
міністрації. Про такі дії міської і 
обласної влади поінформовано 
учасників АТО, які були присутні 
на сесії міської ради, та детально 
роз’яснено процедуру повернен-
ня коштів на будівництво центру 
реабілітації.

Утім певні зацікавлені особи, 
наголошують у Луцькраді, здійс-
нюють маніпулювання навколо 
цього питання, підбурюють учас-
ників АТО до спроб самогубства, 
закликають до радикальних дій, 
використовуючи та спрямовую-
чи їх на неправомірні вчинки, й 
відстоюють таким чином свої по-
літичні та інші інтереси.
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Спробі самопідпалу вдалося запобігти

Луцьк

Під час виконання будівельних робіт 
у ЖК «Атлант» 13 серпня загинув 21-
річний житель Ківерців.

Як повідомили у волинській поліції, за 
фактом загибелі чоловіка відкрили кримі-
нальне провадження. Йдеться про порушен-
ня вимог законодавства про охорону праці.

У ЖК «Атлант» розповіли, що загиблий 
не був їхнім працівником, мовляв, викону-
вав роботи як сторонній підрядник.

Як інформує «Волинь24», директор ком-

панії «Кристал Житло Інвест» Наталія Ра-
бомізо, яка є замовником будівництва ЖК 
«Атлант», розповіла, що трагедія сталася не 
безпосередньо на будівництві житлового 
комплексу. З її слів, земля обвалилася під 
час прокладання каналізації. Чоловіка за-
сипало землею у котловані.

Медики прибули на місце події за кіль-
ка хвилин після виклику. Однак їм довелося 
чекати, поки рятувальники відкопають по-
терпілого. На жаль, реанімувати його не до-
велося, медики констатували смерть.

трагедія

нещастя

біда суїцид

Юнак, найвірогідніше, 
помер від удушення

vol.gp.gov.ua
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Ківерці, Луцьк

У Ківерцях 44-річна жителька 17 серпня 
вчинила самогубство. Жінку знайшли 
повішеною у власній оселі. 

Як інформує  «Район.Ківерці», слідів на-
сильницької смерті на тілі загиблої не було. 
Зі слів знайомих жінки, вона зловживала ал-
коголем.

Спроба суїциду через нещасливе кохання 
трапилася 20 серпня в Луцьку. Як повідомляє 
«ВолиньPost», 17-річний юнак вистрибнув з 
вікна. Як наслідок – численні травми і складне 
лікування.

Іваничівський, 
Старовижівський, 
Маневицький райони

На водоймах України 
з початку року станом 
на 21 серпня загинуло 
946 людей, з яких 93 – 
діти. На жаль, цю сумну 
статистику доповнюють і 
волиняни.

16 серпня трагедія стала-
ся поблизу селища Колки. У 
річці Стир, рятуючи 13-річну 

школярку, загинула 16-річна 
дівчина. А 19 серпня у став-
ку в селі Седлище потнула 
9-річна дитина.

Днями під час риболов-
лі на річці Луга, що протікає 
біля села Павлівка, потонув 
чоловік 1979 р. н.

Поліція та рятувальники 
закликають бути обереж-
ними під час відпочинку на 
водоймах. У жодному разі 
не залишайте дітей без на-

гляду та не дозволяйте йти 
до води самим. Навіть під 
наглядом дорослих вони 
мають бути екіпіровані на-
дувними нарукавниками 
і колами. Діти не завжди 
можуть правильно оцінити 
рівень небезпеки, тому по-
трапляють у водяну пастку. 
Зазвичай невиправне ста-
ється саме тому, що поряд 
немає людини, яка могла б 
вчасно прийти на допомогу. 

Львівщина, Ковель

У дорожньо-транспортній 
пригоді поблизу села Гамаліївка 
Львівської області 17 серпня 
загинуло двоє жителів Луцька.

Зіткнулися три авто, передає 
Leopolis News. За даними депар-
таменту з питань цивільного за-
хисту Львівської ОДА, автомобіль 
Mersedes Sprinter під керуванням 
жителя Луцька (1981 р. н.) виїхав 

«Представляючи прокурора Волині, Гене-
ральний прокурор наголосив, що головними 
завданнями в роботі органів прокуратури на 
сьогодні є боротьба з кримінальною корупцією, 
забезпечення стабільності у протидії рейдерству, 
перевірка використання бюджетних коштів, на-
самперед виділених на будівництво доріг», – по-
відомила речниця Генпрокурора Лариса Сарган.

«Митниця і далі перебуває під ризиком по-
стійних зловживань, а на Волині процвітають 
автоклондайки з увезення так званих євроблях, 
припинити які – завдання номер раз», – наголо-
сив Луценко.

на смугу зустрічного руху та 
здійснив зіткнення з авто-
мобілем ЗАЗ Lanos під керу-

ванням жителя села Берези-
на Миколаївського району 
(1977 р. н.) та в подальшо-

му – з автомобілем BMW Х5 під 
керуванням жителя села Запитів 
Кам’янка-Бузького району (1987 
р. н.).

У результаті ДТП водій та па-
сажир автомобіля (житель Луцька 
1969 р. н.) Mersedes Sprinter від 
отриманих травм загинули на місці 
події.

А 14 серпня у Ковелі на вулиці 
Брестській під колеса Opel Frontera 
потрапила пенсіонерка. Від отрима-
них травм жінка померла в лікарні.

У страшній аварії загинуло двоє лучан

leopolis.new
s
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децентралізація

символіка

ВИБОРИ В ОТГ – ПІД ЗАГРОЗОЮ

Центральна виборча 
комісія саботувала 
призначення 

виборів у об’єднаних 
територіальних громадах, 
які мали відбутися восени 
цього року. Таким чином 
ЦВК вкотре довела свою 
повну залежність від 
Адміністрації Президента.

9 серпня Центральна виборча 
комісія повідомила про зупинення 
розгляду питання щодо проведен-
ня виборів до ОТГ 28 жовтня цього 
року. На її думку, організації ви-
борів може зашкодити скасування 
Конституційним Судом закону «Про 
всеукраїнський референдум» від 
6 листопада 2012 року. За словами 
юриста Волинського Центру роз-
витку місцевого самоврядування 
Андрія Погорілого, таке штучне за-
тягування часу виникло через те, що 
Конституційний Суд України визнав 
таким, що не відповідає Конституції, 
закон про всеукраїнський референ-
дум часів Януковича. Тому в зако-
нодавстві тепер виникла юридична 
колізія у тому, що стосується прове-
дення референдумів. Усупереч ви-
могам українського законодавства, 
ЦВК навіть не звернулася до КСУ по 
офіційне роз’яснення щодо ухвале-
ного рішення. Вже 16 серпня члени 
ЦВК так і не спромоглися включити 
до порядку денного чергового за-
сідання питання про призначення 
виборів у ОТГ на 28 жовтня. Проект 
рішення набрав лише п’ять з восьми 
потрібних голосів.

складно сформувати кадровий по-
тенціал, утворити бюджет. Звісно, що 
ця громада потребувала підтримки, 
на щастя, це розуміли і голова Во-
линської обласної ради Ігор Палиця, 
і депутатський корпус. Точно можу 
сказати, що Волинська обласна рада 
не залишиться осторонь цих проце-
сів, усіляко підтримуючи людей, які 
понад усе прагнуть гідного життя», – 
підсумував Вячеслав Рубльов. 

Нагадаємо, на розгляд Цен-
тральної виборчої комісії подано 
документи щодо призначення поза-
чергових виборів в об’єднаних тери-
торіальних громадах Волинської об-
ласті. Так, перші вибори заплановано 
у дев’яти нових об’єднаних терито-
ріальних громадах Волині: Липин-
ській, Підгайцівській, Мар’янівській, 
Війницівській, Старовижівській, Гір-
кополонківській, Гуто-Боровенській, 
Ківерцівській та Привітненській.

Також Волинська облдержадмі-
ністрація подала звернення щодо 
призначення додаткових виборів до 
сільських та селищних рад ОТГ після 
приєднання. Йдеться про Забродів-
ську ОТГ (приєднується Замшанів-
ська сільська рада), Зимнівську ОТГ 
(приєднується Хобултівська сільська 
рада), Торчинську ОТГ (приєднується 
Городинівська сільська рада), Княги-
нинівську ОТГ (приєднується Іванчи-
цівська сільська рада), Павлівську 
ОТГ (приєднуються Милятинська, 
Радовичівська, Колонська сільські 
ради), Поромівську ОТГ (приєдну-
ються Морозовичівська, Староліш-
нянська сільські ради), Вишнівську 
ОТГ (приєднується Машівська сіль-
ська рада) тощо.

  Катерина ОСТАПЕНКО

  naglyad.org

ОТГ, Мар’янівська у Горохівському 
районі. Якщо вибори не відбудуться 
до кінця 2018 року, це призведе не 
лише до міжнародного резонансу, 
а й до того, що громади вже не по-
траплять у державний бюджет 2019 
року, відповідно, не зможуть мати 
прямі бюджетні відносини з дер-
жавним бюджетом, що призведе до 
величезних втрат. Наступного року 
починається президентська вибор-
ча кампанія, і ці громади просто за-
лишаться поза увагою», – зазначив 
депутат.

Укропівець переконаний, що на 
рішення ЦВК вплинула провладна 
більшість, адже пропрезидентська 
сила стрімко втрачає прихильність 
людей.

«Переконаний, що політичний 
аспект тут відіграє визначальну 
роль, бо проведення виборів в ОТГ 
абсолютно невигідне владі. Блок 
Петра Порошенка «Солідарність» 
втрачає позиції у всій країні, щоб не 
демонструвати слабкість,  вибори 
до ОТГ відтерміновують», – зазначив 

Вячеслав Рубльов. 
Експерт у сфері децентралізації 

Валентин Малиновський перекона-
ний, що реформу децентралізації 
гальмують усіма силами. Голови РДА 
намагаються підпорядкувати своїй 
волі рішення, які ухвалюють в ОТГ. 

«На жаль, є безліч прикладів. 
Наприклад, у Маневицькому районі 
хочуть утворити велику громаду, не 
прислухаючись до думки жителів, 
які прагнуть утворити кілька мен-
ших громад, – зазначає Вячеслав 
Рубльов. – Важливо розуміти, що ре-
форма, яку проводять під конкретну 
людину, спотворює саму свою суть, 
а новоутворені громади робить не-
життєздатними, адже їх доведеться 
підтримувати. Із такою вертикаллю 
влади нам і ворогів не треба». 

Попри всі невтішні прогнози, і 
депутат, і жителі майбутніх громад 
мають надію, що вибори у них все ж 
відбудуться. 

«Пригадуємо Затурцівську ОТГ, 
яка утворилася наприкінці року. 
У тих умовах їм було надзвичайно 

decentralization.gov.ua
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Â³òàþ âàñ ç ð³÷íèöåþ Íåçàëåæ-
íîñò³! Çè÷ó óñ³ì ìèðó, ëþáîâ³ é ãàð-
ìîí³¿. Â³ðþ, ùî ðàçîì ìè äîâåäåìî, 
ùî íàøà êðà¿íà – íàéêðàùà. ù

Äîðîã³ âîëèíÿíè! 
27 ðîê³â òîìó Óêðà¿íà îòðèìàëà Íåçàëåæí³ñòü ìèð-

íèì øëÿõîì, áåç êðîâîïðîëèòòÿ, ÿê âåëèêó íàãîðîäó. 

Ç ïîâàãîþ
íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè
²ðèíà Êîíñòàíêåâè÷

Шановні співвітчизники!

З повагою Ігор ПАЛИЦЯ, 
голова Волинської обласної ради, 
засновник Фонду «Тільки разом»

Сердечно вітаю вас із найвеличнішим націо-
нальним святом – Днем Незалежності України.

Українці вибороли омріяну державність ціною 
мільйонів життів, ціною скалічених доль, ціною по-
нівеченої землі. Це воістину народне свято великої 
нації, яка здолала усі історичні випробування, за-
свідчила силу духу, зберегла гідність. 

Пам’ятаймо подвиги наших предків, плекаймо 
національну єдність, гартуймо волю до боротьби. 

Ми різні, але єдині у прагненні жити в сильній та 
успішній європейській державі.

Тільки у єднанні й згуртованості наша сила. 
Тільки разом ми здатні на великі й малі перемо-
ги та світове визнання. І від зусиль кожного з нас 
залежить нинішнє благополуччя України й доля 

прийдешніх поколінь.
Щиро зичу усім нам злагоди, процві-

тання, щастя і миру! Любіть Україну!

Дорогі волиняни!
Незалежність – це те, що століттями 

виборювала наша нація. Це те, за що ги-
нули козаки, отамани, воїни УПА, те, що 
відстоювали Герої Небесної Сотні й за що 
сьогодні воюють наші батьки, брати, сини 
на сході країни. 

І попри те, що в Україні проголосили 
незалежність ще 27 років тому, наша 
держава та ми, українці, досі відсто-
юємо це право перед усім світом. У 
цьому прагненні ми маємо бути єдині.  
Бо лише сильна та неподільна нація 

може дати відсіч не тільки зовнішнім 
ворогам, а й внутрішнім.

З Днем Незалежності!
Будьмо єдині!

З повагою голова 
Волинського УКРОПу 

Вячеслав Рубльов

на сході країни. 
І попри те, 

незалежність
держава та 
юємо це пра
цьому прагне
Бо лише сил

може дати від
ворогам

«16 серпня у ЦВК був останній 
день, щоб призначити вибори. Про-
те члени комісії так і не зібралися 
на засідання. Не інакше, як стра-
хом програти в ОТГ, можу пояснити 
очевидну вказівку Банкової ЦВК не 
призначати чергових місцевих ви-
борів», – зазначає народний депутат, 
голова УКРОПу Тарас Батенко.

Очевидно, наголошує він, що 
місцеві вибори в Україні взагалі не 
відбудуться до переобрання Пре-
зидента. 

Восени цього року перші та до-
даткові місцеві вибори запланова-
но в 98 об’єднаних територіальних 
громадах. Проголосувати на них 
мають майже 900 тисяч українців. 
На Волині, зокрема, восени чекають 
виборів у 9 ОТГ та низці населених 
пунктів, які прагнуть доєднатися до 
вже чинних територіальних громад. 
А це – 75 тисяч жителів.

Очільник волинського УКРОПу, 
депутат облради Вячеслав Рубльов 
переконаний, що відтермінування 
виборів призведе до міжнародного 
резонансу, адже децентралізаційні 
процеси мали завершитися цього 
року.

«Понад 100 громад в Україні го-
тувалися до цих виборів, сільські 
ради узгоджували рішення про 
об’єднання, люди провели величез-
ну роботу, щоб тепер у них відняли 
шанс на нове життя. На Волині це 
громади Луцького району, зокрема 
Підгайцівська, Липинська сільські 
ради, готувалися до виборів у Ста-
рій Вижівці, в частинах Локачин-
ського та Володимир-Волинського 
районів – майбутня Війницівська 

Цьогоріч під час параду 
до Дня Незалежності 
на Хрещатику вперше 
пролунає нове офіційне 
вітання української армії. 
Замість радянського 
«Здрастуйте, товариші!» 
воїни вигукнуть «Слава 
Україні!». У чому 
важливість зміни й навіщо 
влада ухвалила таке 
рішення, з’ясовували 
експерти Центру 
громадського моніторингу 
та контролю.

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ 
ЗБРОЙНИХ СИЛ

На сьогодні офіційне привітання 
української армії звучить як «Здрас-
туйте, товариші!», а  відповідь – «Ба-
жаємо здоров’я!». Це привітання 
використовували у Радянській армії 
упродовж 1975-1991 років, воно ж і 
перекочувало до українського зако-

«СЛАВА УКРАЇНІ!» СТАНЕ 
ОФІЦІЙНИМ ВІТАННЯМ ЗСУ

як «Україні слава!», «Навіки слава!», 
«Віра! Слава!».

Відповідь на вітання «Героям сла-
ва!», яку українці використовують 
сьогодні, з’явилася в Легії українських 
націоналістів, що діяла в 1925-1929 
роках. У 1941 році ОУН ухвалила ва-
ріант «Слава Україні! Героям Слава!» 
як офіційне привітання організації.

Нове життя гасло отримало під 
час утвердження незалежної Укра-
їни, його активно використовували 
під час Революції на граніті, Пома-
ранчевої революції та Революції 
Гідності. Після початку війни на Дон-
басі 2014 року привітання набуло 
популярності у лавах військових та 
добровольців. 

«Йде внутрішня перебудова сві-
домості, усвідомлення військовим, 
що він – українець, що він захищає 
Україну та народ», – пояснює сучас-
не трактування гасла на фронті пол-
ковник ЗСУ Олег Бойко.

Військові та історики погоджу-
ються, що формування національної 
ідентичності української армії – про-
цес тривалий, кожна деталь важли-
ва. Нова форма, гасла і традиції – усе 
це формує імідж сучасного війська.

нодавства вже після проголошення 
Незалежності.

За останні чотири роки ЗСУ від-
мовилися від багатьох атрибутів ра-
дянського минулого. Вони отримали 
нову форму, техніку та навіть військо-
ві свята. Настав час для зміни офіцій-
ного привітання. На початку серпня 
Президент Петро Порошенко оголо-
сив, що цьогоріч на параді до Дня 
Незалежності до військових зверта-
тимуться «Слава Україні!», на що ті 
відповідатимуть «Героям слава!». 

Крім того, глава держави дору-
чив розробити відповідний законо-
проект. Тож офіційно в документах 
нове військове вітання буде закріп-
лене після початку чергової сесії 
Верховної Ради, оскільки потребує 
внесення змін, зокрема до статутів 
усіх військ ЗСУ.

«Наші солдати йдуть у бій під 
новими прапорами та емблемами, 
здобувають нові традиції. І дуже 
важливо, щоб вони відрізнялися від 
радянських. Потрібно кардинально 

змінювати символіку, але робити це 
продумано. Щоб це був український 
історичний підтекст і сенс», – заува-
жує військовий експерт Олександр 
Сурков.

ІСТОРІЯ 
НАЦІОНАЛЬНОГО 
ГАСЛА

Історики зауважують, що гасло 
«Слава Україні!» для Збройних сил 
було обрано не випадково. Воно за-
родилося ще на початку XX ст., мало 
багато інтерпретацій та вже сфор-
мувалося як суто українське приві-
тання.

Як ідеться у спогадах командира 
1-го кінного полку Петра Дяченка, в 
часи УНР вітання «Слава Україні! Ко-
закам слава!» використовували чор-
ні запорожці, які боролися проти 
більшовиків за самостійну Україну.  
У 1918-1922 роках були поширені 
різні відповіді на привітання, такі 

dpchas.com
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Армія позбувається радянщини 



Менеджмент – це ступінь ефективності подолання драбини до успіху; лідерство – розуміння, 
чи до тієї стіни цю драбину приставили. Стівен Кові www.volynnews.com
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транспортне питання ЯКЩО ШКІЛЬНИЙ 
АВТОБУС, ТО «БОГДАН»?

ПАСАЖИРІВ – 
У РЕМЕНІ 
БЕЗПЕКИ
В Україні заборонять 
використання 
для перевезення 
пасажирів 
транспортних засобів, 
які не оснащені 
ременями безпеки. 
За винятком тих, 
які здійснюють 
перевезення на 
міських маршрутах.

«Хоча статистика смер-
тей на дорогах скорочу-
ється, однак аналіз ДТП за 
участю автобусів показав, 
що найбільшу небезпеку для 
життя і здоров’я пасажирів 
становлять автобуси, пере-
обладнані з вантажних тран-
спортних засобів, і автобуси, 
які не оснащені ременями 
безпеки, – цитує міністра 
інфраструктури Володими-
ра Омеляна  УНІАН. – Велика 
частина ДТП трапляється на 
12-й, 16-й годині роботи во-
дія через зниження гостроти 
зору, швидкості реакції тощо. 
Саме тому Міністерство 
інфраструктури розробило 
проект постанови Кабінету 
міністрів про внесення змін 
до «Правил надання послуг 
пасажирського автомобіль-
ного транспорту».

Проект передбачає такі 
зміни: з 1 січня 2019 року 
буде заборонено викорис-
тання транспортних засобів 
для перевезення пасажи-
рів із кількістю місць для 
сидіння більш ніж дев’ять, 
з місцем водія включно, які 
не оснащені тахографом. З 
1 січня 2020 року буде за-
боронено використання для 
здійснення пасажирських 
перевезень автобусів, які 
були перероблені з вантаж-
них транспортних засобів. 
А з 1 січня 2021 року буде 
заборонено використання 
для перевезення пасажирів 
транспортних засобів, які не 
оснащені ременями безпеки, 
за винятком тих, які здійсню-
ють перевезення пасажирів 
на міських маршрутах.

Поступове введення об-
межень щодо використання 
переоснащених автобусів 
дасть можливість перевізни-
кам поетапно змінити авто-
буси на маршрутах далекого 
сполучення на більш безпеч-
ні та комфортні.

громадський транспорт

В Україні вже 15-й 
рік реалізовують 
програму «Шкільний 

автобус». Ідея забезпечити 
учнів та вчителів 
комфортним доїздом до 
школи належить уряду 
Віктора Януковича. Варто 
зазначити, що в перші 
роки впровадження 
програми транспорт для 
освітніх закладів надавали 
повністю за державний 
кошт. Згодом шкільні 
автобуси почали купувати 
за рахунок державного 
та місцевих бюджетів на 
умовах співфінансування.  

За інформацією департаменту 
управління освіти, науки та молоді 
Волинської облдержадміністрації, 
цьогоріч на Волині до школи підуть 
понад 134 тисячі учнів, понад 15 ти-
сяч із них – першокласники. У сіль-
ській місцевості навчається 11263 
учні, які потребують підвезення до 
навчальних закладів. Із них 9119 ді-
тей дістаються шкільними автобуса-
ми, решта доїжджають маршрутка-
ми або ж найманим транспортом.  

На сьогодні парк шкільних авто-
бусів в області налічує 191 одиницю. 
Переважно це транспортні засоби, 
виготовлені на ДП «Автоскладаль-
ний завод №1 ПАТ «Автомобільна 
компанія «Богдан Моторс». За опе-
ративними даними департаменту, 
це 83% від потреби. До початку но-
вого навчального року нові автобу-
си отримають 9 шкіл області. Частка 
співфінансування з місцевих бюдже-
тів становитиме 35%. Як зазначила 
міністр освіти і науки України Лілія 
Гриневич, цьогоріч для закупівлі ав-
тобусів із державного бюджету міс-
цевим виділено 200 млн грн.

Якими темпами впроваджують 
на Волині програму «Шкільний авто-
бус», чи задоволені освітяни якістю 
придбаного транспорту та що хотіли 
б змінити, розповідають наші рес-
понденти.    

Олександр Курилюк, депутат 
обласної ради (фракція «УКРОП»):

– Програму «Шкільний автобус» 
задумували у 2003 році як держав-
ну. Це вже зараз автобуси купують 
на умовах співфінансування. Тран-
спорт мав підвозити дітей до місця 
навчання, а також слугувати школам 
для екскурсій та виїздів. До 2014 
року все йшло без проблем. Перші 
автобуси, які надавали школам, ви-
робляли в Україні, але з російських 
запчастин. Це були ПАЗи – теплі та 
зручні, якісні й доступні за ціною. 
Потім почали купувати «Богдани», 
які іноді вручали з конвеєра з непо-
фарбованою ходовою частиною. За 
рік ці автобуси були непридатні до 
використання. І їхня вартість явно 
завищена – ну не може шкільний ав-
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тобус коштувати майже 2 млн грн! 
Галина Йовик, депутат облас-

ної ради (фракція «Батьківщина»), 
директорка ЗОШ І-ІІ ступенів села 
Гішин Ковельського району:

– Як  учитель зауважу, що «Богда-
ни» – автобуси не для сільських доріг. 
Поїздивши бездоріжжям, вони часто 
виходять з ладу і швидко зношують-
ся. Учні кажуть, що сидіння жорсткі, 
могли би бути і м’якші. А от батьки 
задоволені, що діток довозять на на-
вчання. Школярі не мерзнуть в доро-
зі, встигають на уроки. По закінчен-
ню занять молодші учні займаються 
в гуртках, чекаючи старших. Або ж за 
потреби водії роблять два рейси. 

Михайло Імберовський, де-
путат обласної ради (фракція 
«УКРОП»):

– Я переконаний, що до цьо-
го питання треба підходити по-
господарськи. Тобто спочатку ство-
рити ОТГ, тоді давати їм шкільний 
автобус, а не навпаки. Нині держава 
дає автобуси школам, де ще не від-
булася децентралізація. 

В ідеалі має бути так: депутати 
новоствореної ОТГ мають подивити-
ся, скільки шкіл і школярів туди вхо-
дить. Потім підрахувати субвенцію 
і вирішити, на що її витратити – на 
оновлення матеріально-технічної 
бази чи на інші речі. Такі рішення 
ухвалює громада, а не чиновники 
в райвно. А виконавча гілка влади 
має спочатку подбати про ремонт 
дороги. Бо нині у нас в державі так 
виходить, ніби ми допомагаємо ви-
конувати замовлення приватному 
підприємству Президента. До речі, 
за кордоном дітей до школи возять 
приватні перевізники. Це ефективні-
ше і дешевше, нема зайвого клопоту 
директору, бо це не його функція – 
дбати про автобус. 

«Богдани» на бездоріжжі лама-
ються, їх треба часто ремонтувати. 
Це мука для дітей, адже їм доводить-
ся о 7 ранку вже сидіти в автобусі, 
який до 9 години збирає дітей із су-
сідніх сіл. Школярі вже на перший 
урок приходять змучені.    

Юрій Поліщук, депутат облра-
ди (фракція «Свобода»), заступ-
ник голови Люблинецької ОТГ:

– Органи влади мають подба-
ти про доїзд дітей до школи. Однак 
останніми роками реалізація про-
грами нагадувала план продажу ав-
тобусів корпорації «Богдан-Моторс». 
Їх старалися максимально продати. 
Однак ці транспортні засоби не є іде-
альними. Навіть водії шкільних авто-
бусів зазначали, що старіші моделі 
були якісніші за нові. Бувало, взимку 
не могли завести двигун. А коштують 
ці автобуси недешево. Деякі дирек-
тори шкіл зазначають, що за такою 
ціною вигідніше купити вживаний 
Mersedes, ніж новий «Богдан». 

Ну і не забуваймо, якими дорога-
ми доводиться їздити цим автобусам.  
Місцевим бюджетам не по кишені 
співфінансувати якісні асфальтовані 
дороги, тому громади виходять зі 
своїх можливостей – засипають бі-
лощебеневим покриттям. 

Ігор Терещенко, голова При-
лісненської ОТГ Маневицького 
району:

– Наразі наша ОТГ не має шкіль-
ного автобуса, хоча потребує. Адже 
до опорної школи довозимо дітей 
із чотирьох сіл. Відстань – по 15 км 
в обидва боки. Щоб діти потрапляли 
на уроки вчасно, потрібно два авто-
буси. Тому торік вдавалися до послуг 
приватних перевізників. Відзначу, 
що автобус «Еталон» нам надали, але 
ми не встигли ним скористатися, бо 
він відразу ж вийшов з ладу. 

Цьогоріч хотіли купити надій-
ніший автобус турецького вироб-
ництва, пристосований до наших 
доріг. Облрада навіть виділила 
громаді 1 млн грн. Однак автобус 
коштує 1 млн 800 тис. грн. Де нам 
узяти 800 тис. грн? Адже школи по-
требують перекриття, ремонту кот-
лів. ВОДА не дозволила нам цього і 
забрала той мільйон для співфінан-
сування автобуса виробництва «Бог-
дан Моторс».  Заводу треба зробити 
передоплату, тоді він почне склада-
ти автобуси. Сподіваємося, до 20 ве-
ресня автобус буде. А до того часу 
діти поїздять старим.

Сергій Власюк, директор ЗОШ 
села Бобли Турійського району, 
депутат районної ради (фракція 
«УКРОП»):

– Шкільний автобус перевозить 
наших учнів близько п’яти років. Це 
транспортний засіб марки I-VAN. За 
цей час жодного разу не ламався, 
не виходив із ладу. Запізнитися до 
школи може лише за однієї причи-
ни – коли снігові перемети взимку. 
На уроки довозить дітей за 15 км. 
Щоправда, наш водій звільнився, бо 
його не влаштовує низька заробітна 
плата – 3 тис. грн. 

І наостанок. В ефірі каналу «Нова 
Волинь» очільниця департаменту 
управління освіти, науки та молоді 
ВОДА Людмила Плахотна наголо-
сила: освіта для школярів має бути 
доступною. Не варто підраховувати, 
що вигідніше: утримувати малокомп-
лектну школу чи придбати автобус 
для перевезення учнів. «В опорних 
школах діти здобувають якісну осві-
ту, там більше можливостей і умов 
для навчання й розвитку. Шкільний 
автобус гарантовано доставляє учнів 
у навчальний заклад за будь-якої по-
годи», – зазначила чиновниця.

ІЗ ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 
УКРАЇНЦІ!

Із нагоди найважливішого державного свята – Дня 
Незалежності України – хочу побажати нашій рідній 
Україні, усім жителям нашої держави миру і єдності. 

Можна лише уявити, яке полегшення відчуємо всі 
ми, коли мир запанує у країні, а матері зможуть бути 
спокійними за життя своїх синів – бійців, які щоден-
но ризикують собою, захищаючи нашу землю. 
Попросімо у Бога якнайшвидшого настання 
миру як основи майбутнього. А з миром не-
хай прийде віра у щасливу і заможну Україну. 
І навіть за складних умов сьогодення бажаю 
всім нам зберігати любов до Батьківщини, бо 
це наш спільний дім. Нехай новий рік життя 
незалежної України ознаменується її 
звільненням та розквітом і забез-
печить громадянам нашої держа-
ви добробут, злагоду, спокійне і 
захищене життя.

Із повагою Сергій Шкода,
депутат Луцької міської ради 

ІЗ ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди величних національних 

свят нашої державності – 27-ї річниці Незалежності та Дня прапо-
ра України!

День Незалежності – це не просто День народження держа-
ви. Це свято пам’яті про цілі покоління наших предків, що творили 
націю і боролися за державність. Це День, коли варто усвідомлю-
вати нашу відповідальність перед історією. Цього дня щорічно 
зустрічаються минуле і майбуття України. Минуле має вселяти 
мудрість. Творення щасливого майбуття країни – обов’язок кож-
ного з нас. Щиро бажаю усім нам якнайшвидшого 
настання миру на нашій землі, адже тільки мир і 
цілісність українських земель можуть повернути 
спокій у наші серця, віру в щасливіше завтра. А з 
миром нехай прийде процвітання і відродження 
економіки, аби кожен українець зміг забезпечи-
ти добробут для себе і своєї родини, реалізувати 
себе і свій потенціал на рідній землі. Щастя вам, 
дорогі українці, Божого захисту, миру, доб-
ра та любові вам і вашим родинам. 

Із повагою Григорій Недопад,
перший заступник
Луцького міського голови

я 

і, а матері зможуть бути 
инів – бійців, які щоден-
аючи нашу землю. 
идшого настання 

о. А з миром не-
заможну Україну.
огодення бажаю
Батьківщини, бо

овий рік життя
ується її 
абез-

ржа-
не і

а,
и 

тттттттття кя кя кя кя кя країраїраїраїраїраїни нинини ни нинин –– о– о– о– о– оо– ооообовбовбобобововововоовобобоовововв’яз’яз’яз’язяз’яз’яззяззяяззок ок ок окооок к кожкожкожкожкожккожкожж---
ааааайшвйшвйшвйшвйшвйшввшвшвидшидшидшидшидшидшидшидшидшидд огоогоогоогоогоогоогоогоогоогооо ооого  
ільільільльлькикикикии кикикики мирмирмирмимирмирмирмириррмирмми і і іі і   і ііііі 
попопоооовевевервервервереррверрвеервернутнуннутнутнутутнутнутнутутутнутути и иии и ииииии иииииии
ззззззавтавтавтавтавтавтаввттвтра.ра.ра.ра.ра.рара.ра.ра..рр . А А ААА  А А А  АА АААААААААА з зззз з з ззззззззз з
родрородродродро женженженжежеженжеженженнжеженнженння ня нняняяяяня няня няння няяня нянння няння

забзабабзабз езпезпезпезпзпззпзпззпз ечиечиечиечиечичччиииечиечиечичечиииеее ------
ререререр аліліаліліалал зувзувувувувуввзувзуввзувввувуввзуваааатааатиааттиатта и
асасассссастятятятя яя яя вамвамвамвамваммв ммм,,
добобобобббобобобоо --

Нині ми як ніколи усвідомлюємо безцінність миру, 
адже впродовж усього періоду незалежності ведемо не-
втомну боротьбу за право вільно жити у своїй країні. 

У випробуваннях останніх років зміцнів наш дух, 
утвердилася віра в неподільність та незламність нашого 
народу. Вірю, що разом нам вдасться подолати 
усі випробування та перепони, адже 
всепереможне прагнення українців бути 
вільними уже нікому не вдасться приспати. 
Щиро бажаю миру та добробуту, здоров’я 
та щастя, взаєморозуміння та мудрості, 
сил та наснаги в розбудові України 
вам та вашим родинам!  

З повагою голова 
фракції «УКРОП» 
у Луцькій міській раді 
Ігор Поліщук

Дорогі лучани!
Щиро вітаю з Днем 

Незалежності України!

uprom
.info

Гроші за шкільний транспорт 
осідають в кишенях Президента
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Успіх – це здатність рухатися від однієї невдачі до іншої без втрати ентузіазму. Уїнстон Черчилль

дороге задоволення ЗА ГАЗ ДОВЕДЕТЬСЯ 
ПЛАТИТИ БІЛЬШЕ

СКУПИЙ ПЛАТИТЬ 
ПОДВІЙНІ ШТРАФИ 

Багато хто вважає, що штраф 
за порушення ПДР можна не 

платити. Але це не завжди так – 
тих, хто вчасно не оплатив його, має 
переслідувати виконавча служба, 
інформує «24 канал».

При виїзді на відпочинок в іншу країну 
прикордонники можуть заборонити водієві 
перетин кордону, поліція може тимчасово 
затримати автомобіль на штраф-майданчику. 
Все це роблять на підставі постанови про 
відкриття виконавчого провадження.

І це лише окремі приклади прикрих 
несподіванок, що можуть статися з водієм, 
який не заплатив штраф. Цей перелік не є 
вичерпним, тому важливо знати, чим загро-
жує несплата штрафу за порушення правил 
дорожнього руху.

Після вручення постанови про порушен-
ня правил дорожнього руху порушникові да-
ють 15 днів, щоб він сам погасив суму штра-
фу. У такому разі справу не передають на 
виконання, а на майно не накладають арешт.

У разі несплати в цей термін постанову 
про накладення штрафу надсилають для при-
мусового виконання до органу державної ви-
конавчої служби за місцем проживання гро-
мадянина, роботи або за місцезнаходженням 
його майна.

У порядку примусового виконання по-
станови з правопорушника стягують  по-
двійний розмір штрафу та витрати на облік 
зазначених правопорушень.

При цьому в рамках виконавчого про-
вадження державний виконавець може при-
йти додому для опису майна, накласти арешт 
на майно, в тому числі автомобіль чи кварти-
ру, заарештувати частину заробітної плати, 
через суд заборонити виїзд за кордон.

Арешт державного виконавця, накладе-
ний на автомобіль, є підставою для тимчасо-
вого затримання його на штрафмайданчику 
інспекторами поліції.

правопорядок

інцидент для найменших

І АВТОМОБІЛЬНІ ВАГИ 
БУВАЮТЬ НЕТОЧНИМИ 

БЕЙБІ-БОКСИ 
ВИДАВАТИМУТЬ 
З ВЕРЕСНЯ

В Україні запропонували 
підвищити норми 
споживання природного 

газу для домогосподарств, які не 
мають лічильника. І розділити їх 
на групи залежно від пори року, 
повідомляє «112.ua».

«Якщо є газова плита і централізова-
не гаряче водопостачання, оплата з 
людини зросте на 75,76% у весняно-
літній період і на 166,67% у період 
опалювального сезону. За наявності 
газової плити й відсутності централі-
зованого гарячого водопостачан-
ня та газового водонагрівача – на 
53,70% і 153,70% відповідно. За 
наявності газової плити і водона-
грівача – на 90,48% і 138,10%», – 
повідомив начальник відділу 
досліджень ринків газу та енер-
гетики ДП «Держзовнішінформ» 
Любомир Васюник.

У серпні 2017 року Кабмін зни-
зив на 25% норми використання газу 
домогосподарствам без лічильників. Сьо-
годні споживач, який прописаний у квартирі 
сам, платить за газ 22,9 грн. Йдеться про до-
могосподарство без лічильника і газового 
водонагрівача, але з газовою плитою та цен-
тральним гарячим водопостачанням. Якщо 
тарифи зростуть, то платіжка становитиме 
40,3 грн навесні-влітку і 61,1 грн восени-
взимку. Тариф для домогосподарства з га-
зовим водонагрівачем та газовою плитою 
за місяць з людини становить 73 грн. Після 
нововведень зросте до 139 грн і 173,7 грн 
залежно від пори року.

За даними операторів газорозподіль-
них мереж, сьогодні норма газу вдвічі мен-
ша за фактичний обсяг споживання. Через 
це «Наф тогаз» і газзбути щорічно зазнають 
збитків 2,681 млрд грн.

У постанові Міненерговугілля йдеться, 
що споживачі в домогосподарствах без лі-

чильників не зацікавлені економити газ. 
«Коли норми споживання не були зани-
женими, споживачі були зацікавлені вста-
новити лічильник. А зараз усіма силами 
намагаються відмовитися і платити за нор-
мою. Бо так вигідніше», – каже метролог 
«Регіональної Газової Компанії» Олександр 
Титаренко.

Також держава покриває мінімальну 
платіжку за газ домогосподарств без лічиль-
ника, які оформили субсидію. Однак термі-
ни забезпечення лічильниками споживачів 
із газовою плитою в 2017 році продовжили 
до 2021-го. Тому до домогосподарств не мо-
жуть застосовувати санкції.

За даними Міненерговугілля, на 1 черв-
ня 2018-го підвищення норм споживан-
ня торкнеться 3,3 млн домогосподарств. 
Крім того, у 1,8 млн домогосподарств тер-
мін експлуатації лічильників вийшов. Їх 

потрібно замінити.
У відомстві наголошують, що підви-

щення норм споживання газу стимулю-
ватиме споживачів встановлювати лі-
чильники і раціональніше споживати газ. 
«Індивідуальні лічильники газу для по-
бутових споживачів встановлюють або за 
рахунок газорозподільної компанії, або за 
рахунок власних коштів споживача, який 
хоче оплачувати фактично спожитий газ. 
Ціна лічильника, залежно від моделі, ко-
ливається від 800 до 1000 гривень. Також 
доведеться сплатити вартість встановлен-
ня. Щоправда, споживачеві це окупиться 
лише через п’ять років», – каже Олександр 
Титаренко.

У Міненерговугілля не уточнили, коли 
проект постанови про підвищення норм 
споживання винесуть для затвердження на 
засіданні Кабміну.
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ріод 
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а 
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ни-
ня газу

narodna-pravda.ua

Із 1 вересня при народженні дитини кожна родина 
отримуватиме від держави спеціальний дитячий набір. 

Мінсоцполітики визначило деталізований перелік дитячих 
товарів загальною вартістю до 5000 грн, що входитимуть у па-
кунок малюка.

Як повідомляє прес-служба міністерства, до набору вхо-
дять 25 речей для новонароджених. Зокрема: підгузки (не 
менш як 94 штуки в упаковці), вологі серветки (не менш як 56 
штук в упаковці), ситцеві пелюшки (розмір 80x95 см), флане-
лева, муслінова, а також багаторазова вологостійка пелюшки 
(розмір 60х80 см), дві шапочки, боді з коротким рукавом та 
боді з довгим рукавом, штани-повзунки, «чоловічки» з довгим 
рукавом та штанцями, шкарпетки.

Також пакунок малюка включає: термометр для води; тер-
мометр для тіла електронний з гумовим наконечником; но-
жиці манікюрні дитячі; прокладки для лактації (не менш як 60 
штук), ковдра тепла/демісезонна та плед-ковдра; матрац для 
колиски; рушник махровий для купання з кутком; іграшка-
брязкальце; крем та рідке мило-шампунь дитяче.

Весь комплект має бути упакований в коробку-колиску з 
міцного картону розміром 43×70×27 см. Зазначену коробку ви-
готовлено з міцного гофрокартону з кашируванням та повноко-
лірним друком на дно та кришку. А для зміцнення конструкції у 
дно й бокові стінки мають бути додані окремі вставки.

Окрім одягу та інших важливих для дитини речей, паку-
нок також міститиме інформаційні матеріали, що допоможуть 
батькам у питаннях найкращого догляду за дитиною.

Пакунок малюка видаватимуть по одному на кожну дитину 
під час виписки з пологового будинку. Отримати його зможуть 
мати, батько, родичі або патронатний вихователь новонаро-
дженої дитини.

Львівщина, Волинь

Водія вантажівки, який 
повертався зі Львова 

до Луцька, працівники 
Управління Державної 
служби України з безпеки 
на транспорті у Львівській 
області оштрафували за 
буцімто перевантажене авто. 
Втім, зі слів лучанина, ваги 
були неліцензійні, а штраф 
йому виписали липовий. Адже 
контрольне зважування 
встановило, що машина не 
важила більше за норму.

Зі своєю проблемою лучанин Гри-
горій звернувся в редакцію ВН. Каже, 
таким чином хоче убезпечити інших 
водіїв від шахраїв, які хотіли обібрати 
його на 7 тис. грн.

«7 серпня мій водій фурою їхав тра-
сою Луцьк-Львів, він перевозив вантаж 
з вагою 19 тонн. Коли повертався додо-
му, біля Радехова працівники Укртранс-
безпеки змусили його зважити ванта-
жівку і казали, що вага становить понад 
42 тонни. Тож йому виписали штраф за 
перевантажене авто. Ми знаємо вагу 
машини та того товару, який веземо. 
Тож загальна вага має бути 36-37 тонн, 
але аж ніяк не 42. Водій дуже здивував-
ся, адже був переконаний у тому, що 
нічого не порушує. Тому в нього виник-
ла підозра, що працівники Управління 
Державної служби України з безпеки на 
транспорті діють нечесно.

Водій попросив провести повторне 
зважування та дати чек, адже за наяв-
ності якихось спекуляцій при повтор-
ному зважуванні вагу показало б знову 
іншу. Вочевидь так і було б, адже праців-
ники транспортної безпеки відмовили-

ся проводити повторні заміри й дати 
чек результату», – розповідає Григорій.

Згідно із замірами інспекторів, вага 
машини становить 42,05 тонни, що на 
2,05 тонни перевищує допустимі нор-
ми. Тому за буцімто перевантажене 
авто наклали штраф на суму €226,2.

«Зваживши на ситуацію, я поїхав 
на місце і виявив ще більш кричущий 
факт – для зважування використову-
вали несертифіковане обладнання. 
Адже серійні номери вимірювально-
го приладу та ваг не відповідали до-
кументам, які показували інспектори. 
Тому я викликав поліцію», – каже лу-
чанин. – При поліцейських працівни-
ки трансбезпеки вкотре відмовилися 
провести повторне зважування. Тому 
вони сфотографували авто й повідо-
мили, що ми можемо здійснити зважу-
вання в будь-якому іншому місці, де є 
сертифіковані прилади. Що ми і зро-
били. Так, згідно з результатами не-
залежного зважування від ТзОВ «ЛАД 

Батон», вага машини – 37,42 тонни».
Перевізник також провів конт-

рольне зважування у ДП «Волинський 
науково-виробничий центр стандар-
тизації, метрології та сертифікації» на 
сертифікованому обладнанні, де за-
фіксували вагу авто 37,45 тонни.

Насамкінець пан Григорій додав, 
що подав скаргу на дії інспекторів у 
правоохоронні органи й хоче, аби 
інші водії були обачними та не попа-
далися на гачок.

До слова, після публікації інформа-
ції про конфліктну ситуацію у Facebook 
користувачі мережі почали нарікати, 
що подібні ситуації траплялися й на 
Волині, зокрема на цуманському пе-
рехресті. Втім такі заяви спростував 
керівник обласного Управління Дер-
жавної служби України з безпеки на 
транспорті Віталій Конончук. Чинов-
ник запевнив, що в них є три вагові 
комплекси, усі сертифіковані та мають 
належну документацію.

Перевізник не побоявся 
довести свою правоту

Пакунок малюка видаватимуть 
по одному на кожну дитину

Споживачам буде вигідніше 
встановити газові лічильники

volynnew
s.com

pravda.if.ua
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Лікар має володіти поглядом сокола, руками дівчини, мудрістю змії і серцем лева. Авіценна

  Інна СЕМЕНЮК
Луцький район

компетентно СИНДРОМ ТАЗОВОГО БОЛЮ: 
ЯКЩО БОЛИТЬ – НЕГАЙНО ДО ЛІКАРЯ!

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

вул. Лісова, 1б
(між корпусом ВОКЛ і лісом)

(0332) 20-07-02 
(099) 44-55-404
(067) 851-79-38

bogolubu@gmail.com
bogolybu.com.ua

В УКРАЇНІ 
ПОМЕНШАЄ АПТЕК

Уряд подав на розгляд законопроект, 
згідно з яким ліки дозволять продавати 
тільки в аптеках і аптечних пунктах, ін-
формує «ТСН.ua».

Згідно з новими вимогами, аптеки 
можна буде відкривати не ближче, ніж за 
півкілометра одна від одної. Окрім того, 
в разі ухвалення закону скасують аптечні 
мережі. Окремим підприємцям дозволять 
тримати одну аптеку, а компаніям – не 
більш як чотири і в одній області. Вісім ап-
тек дозволять відкрити фірмам, якщо вони 
спеціалізуються на виробництві ліків.

Відкрити власну аптеку зможе лише 
той, хто має освіту магістра за спеціаль-
ністю «Фармація», а продавати таблетки 
можна буде тільки дипломованим прові-
зорам.

ініціатива

Багато жінок не 
зважають на біль 
унизу живота. Вони 

усувають неприємні 
відчуття знеболювальними 
препаратами й не 
звертаються до лікарів. І 
даремно! Чим небезпечний 
тазовий біль і про які 
захворювання може 
сигналізувати, розповідає 
головний лікар МЦ 
«Боголюби», акушер-
гінеколог, лікар першої 
категорії, кандидат 
медичних наук Вадим 
Петровський.

– Що таке синдром тазового 
болю? І чому жінок так часто не-
покоїть біль внизу живота?

– Синдром тазового болю – це 
діагноз, який увібрав багато інших 
діагнозів. Йдеться про будь-який 
дискомфорт і больові відчуття у ді-
лянці таза.

Цей синдром надзвичайно по-
ширений серед жінок і пов’язаний 
передовсім із тим, що анатомічно 
жіночий таз дуже інтенсивно крово-
постачається та іннервується. Тому 
будь-який патологічний процес або 
його відсутність (слід зауважити, що 
синдром тазового болю може бути 
зумовлений психологічними фак-
торами) порушує гомеостаз у жіно-
чому тазу, тож у жінки з’являються 
больові відчуття.

– Часто жінки не надають зна-
чення періодичному болю внизу 
живота...

– Жінки, які думають, що біль 
внизу живота – це нормально, по-
миляються. Хоча припустимо, що в 
жінок репродуктивного віку під час 
овуляції (це приблизно у середині 
менструального циклу) виникають 
больові відчуття внизу живота. Це є 
природним явищем.

Щоб диференціювати синдром 
тазового болю як патологію, фахів-
ці керуються часовим критерієм. 
Якщо живіт болить понад три дні й 
це не пов’язано з овуляцією – це не 
є нормою і означає, що треба звер-
нутися по медичну допомогу.

– А як щодо болю під час 
менструації: це норма чи пору-
шення?

шпаргалка для батьків

– Біль при менструації не є нор-
мою. У нормі менструація має бути 
безболісною. Біль є нормою в разі, 
якщо є фізіологічні особливості ор-
ганізму жінки, наприклад, загин між 
маткою і шийкою матки тощо. Хоча 
болюча менструація не є нормою.

Близько 80% жінок відчувають 
дискомфорт під час менструації. 
Але при цьому треба відрізняти біль 
і ниття. Ниття припустиме, а біль – 
ні. Жінкам, які відчувають біль під 
час менструації, треба обов’язково 
звернутися лікаря і з’ясувати при-
чину. Людині у нормі нічого не має 
боліти. Біль є маркером і сигналом 
того, що в організмі щось не так.

– Які захворювання можуть 
провокувати синдром тазового 
болю?

– Раніше синдром тазового 
болю нерозривно пов’язували з 
генітальним ендометріозом. Для 
цього захворювання характерні 

біль під час статевого життя, бо-
люча менструація тощо. Справді, у 
структурі поширеності хронічного 
тазового болю в 45% випадків його 
причиною є ендометріоз. Але у 55% 
випадків причина синдрому тазо-
вого болю криється в іншому.

Біль можуть провокувати будь-
які гінекологічні захворювання, а 
також деякі проктологічні, уроло-
гічні та захворювання, пов’язані з 
патологією або травмою хребта.

Найчастіше причиною болю 
внизу живота є запальні захворю-
вання геніталій, пухлини внутріш-
ніх статевих органів, генітальний 
ендометріоз. Треба відзначити, що 
при урологічних і проктологічних 
процесах біль у тазу зумовлюють ті 
ж чинники: пухлини (наприклад, се-
чового міхура, кишківника, нирок, 
хронічна кишкова непрохідність 
та деякі незапальні захворювання 
кишківника), а також запальні за-

хворювання.
– Чи можуть бути причиною 

болю в животі захворювання 
хребта?

– Так, неврологічна патологія, 
грижі та протрузії крижового або 
крижово-поперекового відділу 
хребта є причиною близько 35% 
випадків синдрому тазового болю. 
Тому в разі, коли лікарям хірургіч-
ного профілю не вдається з’ясувати 
причину тазового болю, варто 
звернутися до невропатолога. У 
діагностиці та правильному вста-
новленні діагнозу може допомогти 
МРТ хребта.

– Що робити жінці, якщо ні 
лікарі хірургічного профілю, ні 
невропатологи не можуть вста-
новити діагноз?

– Іноді причиною тазового 
болю може бути сексуальна дис-
функція. У жінки порожнина мало-
го тазу пронизана венами. Ці вени 
мають клапани, які відкриваються 
під час оргазму. Коли у жінки впро-
довж тривалого часу відсутнє ста-
теве життя або аноргазмія, венозна 
кров переповнює вени малого таза, 
вони починають механічно розду-
ватися і з’являється відчуття болю, 
ниття внизу живота. Це не таке вже 
й рідкісне явище, особливо, якщо 
жінка вела активне сексуальне 
життя і з якихось причин раптово 
припинила.

У це складно повірити, але до 
синдрому тазового болю має сто-
сунок хронічне недосипання. Якщо 
жінка спить менш як шість годин на 
добу, це спричиняє підвищене виді-

лення гормонів стресу, а вони, сво-
єю чергою, блокують відтік веноз-
ної крові з вен таза, що провокує 
больові відчуття.

Окрім того, набуває поширення 
синдром тазового болю, зумовле-
ний психологічними факторами. 
Біль внизу живота може бути ви-
явом депресії.

– Бувають випадки, коли на 
біль внизу живота скаржаться 
жінки, які сильно схудли. У чому 
причина?

– Нерідко синдром хронічного 
тазового болю виникає при гіпо-
трофії сідничних м’язів, наприклад, 
після дуже швидкого та інтенсив-
ного схуднення. Біль може спричи-
нити постійне подразнення крижо-
вого відділу хребта або куприка під 
час сидіння або лежання. Причому 
він може бути відчутним не тільки 
в тазу, а й мати досить широку ло-
калізацію. У такому разі жінка може 
відчути полегшення після коригу-
вання раціону, відвідування спорт-
залу і, як результат, нарощення сід-
ничних м’язів.

– Іноді лікарям не вдається 
знайти причину болю, лікування 
не допомагає. Що порадите та-
ким жінкам?

– Симптом болю внизу живо-
та дає багато захворювань, їх дуже 
складно віддиференціювати. Тому 
часто жінки, які потерпають від 
болю, потрапляють у горнило лікар-
ських помилок і хибних діагнозів. 
Вони обходять багато спеціалістів, 
починаючи від гінеколога й закін-
чуючи психіатром, причому кожен 
із лікарів, до яких звертається жін-
ка, ставить свій діагноз і призначає 
лікування, яке не дає результату.

Унаслідок того, що лікування 
безуспішне, жінки часто вдаються 
до нетрадиційних способів ліку-
вання або лікуються самостійно, що 
тільки погіршує ситуацію.

Не треба вдаватися до нетради-
ційних методів лікування і самолі-
кування, а звертатися до досвідче-
них лікарів, які зможуть встановити 
правильний діагноз. Хоча зауважу, 
що у 10% випадків не можна знайти 
причину тазового болю.

МОЗ нагадує, що слід 
зробити, аби школярі 
без паніки почали 
навчальний процес. 

Перед школою важливо про-
йти профогляд, щоби пересвід-
читися, що зі здоров’ям дитини 
усе гаразд, отримати довідку для 
школи і корисні поради від ліка-
ря про профілактику хвороб.

Лікар вашої дитини за по-
треби скерує на вакцинацію, 
базові аналізи чи до вузьких 
спеціалістів (це не обов’язково, 
якщо немає медичних показань) 
і видасть потрібну для школи до-
відку. У довідці про результати 
обов’язкового медичного про-
філактичного огляду лікар зазна-
чить групу для занять фізичною 
культурою. А в разі, якщо дитина 
має певне захворювання, то за 
рішенням одного з батьків у цій 
довідці може бути зроблено від-
повідний запис. Усі послуги у ва-
шого педіатра чи сімейного ліка-
ря – безплатні для вас, їх оплачує 
Нацслужба здоров’я. 

Перевірте, чи є у дитини всі 
щеплення. За потреби надо-
лужте пропущені. Усі вакцини, 

НА СТАРТ, УВАГА – ШКОЛА!

що входять до Національного 
календаря щеплень, Україна за-
куповує за кошти державного 
бюджету, тобто для дітей вони є 
безплатними. Це вакцини проти 
10 інфекційних хвороб: гепатиту 
В, туберкульозу, кору, паротиту, 
краснухи, дифтерії, правця, каш-
люку, поліомієліту і хіб-інфекції. 
Усі вакцини, потрібні для імуніза-
ції згідно з календарем щеплень, 
у країні є.

Придбайте потрібні для шко-
ли речі. Є чіткі вимоги до шкільно-
го одягу та приладдя. Наприклад, 
безпечний і якісний шкільний 
портфель має важити не більш як 
1 кг, мати ортопедичну спинку і 
світловідбивні елементи.

Загальна вага підручників із 
розрахунку на один навчальний 
день у комплекті з приладдям, не 
враховуючи вагу ранця, не має 
перевищувати:

• I-II клас – 1,5-2,0 кг;
• III-IV клас – 2,0-2,3 кг;
• V-VI клас – 2,3–3,0 кг;
• VII-VIII клас – 3,0-3,5 кг;
• IХ-ХII клас – 3,5-4,5 кг.
Шкільна форма має містити 

щонайменше на 50% натураль-
них волокон, а блузки й сорочки 
для дітей молодших і середніх 
класів мають бути суто натураль-
ними. Зверніть увагу, що шкільна 
форма не має обмежувати рухи 
дитини та має забезпечувати теп-
ловий комфорт організму відпо-
відно до сезону року.

Подбайте про робоче місце ди-
тини. Дуже важливо, щоб школярі 
вчилися у сприятливих умовах. Тут 
мають значення багато умов – від 
висоти парти і розміру шрифту в 
підручнику до освітлення. 

Привчіть дитину дотриму-
ватися гігієни. Мити руки перед 
їжею і після туалету – найпрості-
ше правило, яке захистить її від 
десятка хвороб. 

Налаштуйтеся психологічно. 
Психологічний комфорт дуже 
важливий і для дітей, і для бать-
ків. Зберігайте спокій та готуйте-
ся до школи!

m
ezhdunam

i.net

Вадим Петровський

Подбайте про здоров’я дитини

u-f.ru
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НАЛИВКА «ЧОТИРИ 
НА ЧОТИРИ»

По 4 скл. цукру, води, ягід, самогону.
Цукор залити теплою перевареною 

водою, почекати, щоб розчинився. У 
сироп засипати промиті сухі ягоди, не 
розминаючи. Додати горілку й перели-
ти в чисту трилітрову банку (посудина 
має бути скляна). Закрити капроновою 
кришкою і поставити на 14 днів у підвал. 
Потім обережно злити прозору наливку 
без осаду. 

До слова, готуючи наливку, можна 
додати дрібку апельсинових шкірок, ко-
рицю або гвоздику. Неповторного сма-
ку додадуть кілька ложок меду. 

НАСТОЯНКА ПРОТИ 
ВИСОКОГО ТИСКУ

10 середніх лимонів промити гаря-
чою водою, просушити. Нарізати ски-
бочками й викласти в трилітрову банку. 
Додати по 0,5 л меду, соку алое, горілки 
або коньяку. 

Закрити капроновою кришкою і по-
ставити в темне місце на 40 днів. На 41-й 
день почати курс лікування – пити по 
1 ст. ложці за півгодини до їди тричі на 
день. Покращення настає на 10-14 день. 

«ЇЖАЧКИ»
Підготувати 1 кг фаршу. Три пачки 

вермішелі «Мівіна» залити окропом. 
Коли набухне, відцідити й покласти до 
фаршу. Додати 3 яйця, перець, припра-
ву від вермішелі. Сформувати «їжачки» 
овальної форми, з одного боку виліпи-
ти носика. Ніс і очі зробити з духмяно-
го перцю. Змастити яйцем і випікати в 
духовці. Коли охолонуть, викласти на 
тарілки листя салату, покласти їжачки, 
порізати їх. Колючки можна зробити з 
майонезу. Збоку варто поставити «му-
хомора»: зварене яйце, накрите зверху 
частинкою помідора і прикрашене ма-
йонезом. 

ОГІРКИ ДО СТОЛУ

Помиті огірки викласти в посудину 
(емальовану каструлю, скляну банку, 
пластиковий контейнер). Сіль розчини-
ти у гарячій воді (50 г солі на 1 л води), 
залити огірки. Посипати посіченим 
кропом, зверху покласти промите лис-
тя смородини, хрону, кілька зубців час-
нику. Коли розcіл вистигне, посудину з 
огірками поставити у холодильник. За 
3-4 год можна споживати. 

БІСКВІТ
6 яєць, 1 скл. цукру, соди – на кінчи-

ку ножа, 1 скл. борошна (кинути в ньо-
го дрібку лимонної кислоти). Випікати 
один корж, розрізати його на 2-3 части-
ни. Перед тим як перемащувати кремом, 
коржі збризнути сиропом із коньяком 
чи ромом, проколоти виделкою. 

Крем може бути масляний або сме-
танний.

шість сотокпро запас

у записник

Щоб дерева і ягідні кущі 
заклали побільше 
квіткових бруньок для 

врожаю майбутнього року, про це 
слід подбати в серпні: своєчасно 
поливати, захищати від шкідників 
та підживлювати. 

Для вишні, абрикоса і сливи беруть 
по 2 ст. ложки подвійного суперфосфату, 
1 ст. ложку сірчанокислого калію на відро 
води. Під кожне дерево за проекцією крони 
виливають 4 відра такого розчину і по волого-
му ґрунту вносять літрову банку попелу.

На вишнях і черешнях наприкінці літа мо-
жуть розвиватися листові плямистості, коко-
мікоз, за якого велика частина листя жовтіє і 
опадає. Слід обробити дерева 1%-ю бордось-
кою сумішшю. 

Не залишайте під яблунями падалицю 
на ніч, збирайте її регулярно, інакше гусени-
ці розповзуться по деревах. Спекотне літо 
сприяє формуванню третього покоління 
плодожерки, небезпечної для пізніх сортів 
яблунь. Проти неї можна обприскати дерева 
біопрепаратом «Фітоверм» (достатньо однієї 
обробки).

У серпні посійте під грушами і яблунями 
гірчицю, краще білу. Через 1,5-2 місяці її мож-
на прикопати, піджививши дерева корисним 
органічним добривом. Крім того, гірчиця по-
збавить ґрунт від хвороб і шкідників. На сотку 
висівають 500 г насіння.

У кінці серпня садять полуницю. Викорис-
товуйте найсильніші розетки – першу і другу. 
Посаджені розетки поливайте вранці або вве-
чері через день і затіняйте їх від прямих со-
нячних променів. Перед висаджуванням ко-
ріння рослин на 1-2 год занурюють у розчин 
фітоспорину (2-3 г на 1 л води), гумату калію. 
Перше підживлення суниці проводять через 
два тижні після висаджування: 20 г сечовини, 
30 г суперфосфату й 15 г калійного добри-
ва на 1 м2. Ця підгодівля потрібна для наро-
щування листової маси та для майбутнього 

плодоношення. Видаляйте чотирирічні кущі 
одноразового плодоношення. 

Малину слід прорідити й підживити по-
двійним суперфосфатом (1 ст. ложка) + 1 ст. 
ложка сірчанокислого калію, розведених у 
10 л води. Поливають по 1 л під кожен кущ або 
на 1 погонний метр стрічкової посадки. Після 
проріджування стебла обприскують «Цирко-
ном» (дозування вказане на упаковці). 

Видаліть і спаліть уражені та хворі пагони. 
Слідкуйте, щоб ґрунт у малиннику був воло-
гим, оскільки коріння малини поверхневе. 
Молоді пагони, залишені під урожай наступ-

ного року, прищипніть і підживіть органікою 
з фосфорно-калійними добривами.

Проведіть обрізання плодових дерев. Ви-
ріжте всі вертикальні пагони у верхній части-
ні крони. Нижню частину не обрізайте.

Не забудьте підготувати до закладки но-
вого врожаю льохи та підвали. Ретельно очис-
тіть приміщення від сміття, добре провітріть, 
просушіть, побіліть гашеним вапном (1,5-2 кг 
вапна на 10 л води) з додаванням мідного ку-
поросу (від 150-200 г до 500 г). Знову просу-
шіть приміщення. Якщо треба, відремонтуйте 
тару або придбайте нову.

ДОМАШНІЙ ХЛІБЧИК
На 0,5 кг борошна: • 1 яйце 
• 1,5 ст. ложки олії • 20 г масла 
• 1 ст. ложка цукру • 1,5 ч. ложки солі 
• 300 г кефіру • 1,5 ч. ложки сухих дріжджів 

Замісити тісто, яке має двічі підрости. 
Формувати буханці й випікати.     

МАРИНОВАНІ СЛИВИ
• 10 кг слив • 3 кг цукру • 0,5 л винного оцту
• 40 г лаврового листя • 20 г гвоздики 

Висипати у пластиковий таз помиті сли-
ви, перекладаючи лавровим листям та гвоз-
дикою. Закип'ятити оцет, поступово додати 
цукор. Отриманим сиропом залити сливи. 
Вранці і ввечері зливати рідину, кип'ятити і 
знову заливати. Сливи перемішувати. Вони 
будуть готові через 5 днів. Гарячими закатати 
у банки.

m
ir-yagod.ru

dam
ex.ru

ecology.m
d

Зібрали врожай – подякуйте деревам  

У яєчній шкаралупі міститься 
багато вапна, потрібного для 

повноцінного зростання й розвитку 
рослин. Адже вапно знижує 
кислотність ґрунту, покращує його 
структуру і підвищує ефективність 
мінеральних добрив. Шкаралупу 
вносять під час перекопування 
землі або повторних посівів у 
грядки. 

Шкаралупу збирають у цупкі мішечки з 
натуральної тканини. Перед тим її добре про-

сушують. У мішечку подрібнюють до порош-
коподібного стану за допомогою скалки або 
ступки. Найкраще збирати шкаралупу від ва-
рених яєць, а від сирих бажано прокип’ятити 
2-3 хв. 

Дуже корисно вносити шкаралупу під 
моркву, капусту та огірки. Помідори можуть 
обійтися без цього добрива. Під картоплю 
шкаралупу не вносять, оскільки вона добре 
почувається на кислих ґрунтах. Серед плодо-
вих дерев вапна потребують вишні, черешні, 
сливи.

без відходів

смакота

ЯЄЧНА ШКАРАЛУПА ЗАМІСТЬ ВАПНА

poleznenko.ru

На такому добриві морква 
росте, як на дріжджах 

СОУС ДО М'ЯСА 
• 2 кг слив • головка часнику • 4 гіркі 
перчини змолоти • 1 ст. ложка солі 
• 1 скл. цукру • 1 ст. ложка приправи 
«Карі» • 3 ст. ложки томатної пасти 

Заварити пасту на малому вогні й го-
тувати півгодини. Викласти гарячу суміш 
у сухі банки і простерилізувати 15 хв. 

АДЖИКА 
2 кг солодкого перцю і 2 стручки гір-

кого перекрутити на м‘ясорубці. Додати 
по 1 скл. олії та цукру, 2 ст. ложки солі, 
100 г оцту. Суміш поставити на вогонь і 
проварити 10 хв. Розтовкти 7 великих зуб-
ців часнику й додати в аджику, проварити 
ще 5 хв. Гарячу аджику розкласти в банки 
і закатати. 

КЕТЧУП
Рецепт №1. 5 кг помідорів та 1 кг цибулі пе-

ремолоти, поставити на вогонь і проварити 15 хв. 
Потім протерти через сито, додати 1 ч. ложку ко-
риці, 0,5 л цукру, 2 ст. ложки солі (з чубком) і 200 г 
оцту. 

Проварити 1 год 15 хв. Додати 1 ч. ложку 
чорного меленого перцю і 1 ч. ложку червоного 
меленого перцю, 1 ст. ложку меленої паприки і 
8 бутонів гвоздики (їх зав’язують у марлю і потім 
виймають). Через 15 хв додати 3 ст. ложки крох-
малю, розведеного в 1 скл. холодної води. Лити 
цівкою, щоб не утворилося грудочок. Проварити 
ще 5 хв і розлити в сухі чисті банки, закатати. 

Рецепт №2.  5 кг помідорів змолоти, додати 
пачку приправи до шашлику «Мрія», 750 г цукру, 
5 ст. ложок солі, 1 ч. ложку чорного меленого 
перцю. Все перемішати, довести до кипіння й ва-
рити 20 хв.

150-200 г крохмалю розвести у 200 г холодної 
води і 160 г оцту. Влити у суміш і проварити 10 хв, 
помішуючи. Пропустити через прес велику голов-
ку часнику й проварити ще 15 хв, постійно помі-
шуючи. Розлити у стерилізовані банки і закатати.

СЕРПНЕВИЙ 
ДЕНЬ РІК ГОДУЄ

w
in-your-bonus.com

jisty.com
.u

tutknow
.ru
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ВІВТОРОК 28 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, 13.35, 15.10, 
16.30, 23.40 Погода

09.35 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.00 Хто в домі хазяїн?
10.35 Телепродаж
10.55, 22.45 Д/ц 

«Неповторна природа»
12.00 Д/ц «Смаки Культур»
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.45 Лайфхак 

українською
13.55 Складна розмова
15.20 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»
16.35 Д/ц «Гордість світу»
17.05 Т/с «Монро»
18.00, 00.15 Інформаційна 

година
19.00 Перший на селі
20.30 Наші гроші
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.45 Д/с «Таємниці 

людського мозку»
23.45, 04.05 #KіноWALL з 

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

культури»

UA: ПЕРШИЙ

03.10 Служба розшуку 
дітей

03.15, 02.20 Зона ночі
05.20 Абзац
07.09, 08.29 Kids Time
07.10 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
08.30 Половинки 16+
13.00 Т/с «Ми такі!»
17.00 Заробітчани
18.00 Шоу Оля
19.00 Хто проти 

блондинок 12+
21.00 Київ вдень та вночі 

16+
22.00 Х/ф «Блейд»
00.20 Х/ф «Нічого 

втрачати»

НОВИЙ КАНАЛ
06.15, 19.55, 22.45 

МастерШеф 12+

11.15 Т/с «Анатомія Грей»

13.05 Битва екстрасенсів 

16+

15.25 Містичні історії з 

Павлом Костіциним 16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Т/с «Здамо 

будиночок біля моря»

23.45 Один за всіх 16+

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

Решка. Шопінг»
12.00, 20.00 «Орел і 

Решка. Ювілейний 2»
13.00, 21.00 «Орел і 

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

Решка. Навколосвітня 
подорож»

22.00 «Вірю не Вірю»
01.45 «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-3»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

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

Маямі»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
07.10, 14.10 Правда життя
08.10 Дика природа Африки
08.45 Африканські річки: 

дари дощів
09.15, 17.00 Шалена 

подорож
10.15 Наші
11.15 Скарб.UA
12.15 Містична Україна
13.10 Скептик
15.05, 23.45 Великі битви
16.00, 21.50 Битва рибалок
17.50, 22.50 У пошуках 

інновацій
18.50 Фантастичні історії
20.45, 00.30 Речовий доказ
01.30 Академік Корольов
02.10 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, 05.20 
«ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
10.45, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.30, 14.10 «Міняю 

жінку»
15.45 «Сімейні 

мелодрами»
17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»
20.30, 21.30 Т/с «Школа. 

Недитячі ігри»
22.35 Х/ф «Усі в захваті 

від Мері»
01.00 Х/ф «Все одно ти 

будеш мій»

1+1

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»

13.00 Х/ф «Час 
відпочинку із суботи до 
понеділка»

14.50, 15.45, 16.45 
«Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» Спецвипуск до 
5-річчя програми

20.00, 05.15 «Подробиці»
20.40 Т/с «Східні солодощі 2»
00.25 Т/с «Лілії»
02.50 «Удачний проект»
04.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

ІНТЕР

05.35, 20.20 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Більше ніж правда
11.15 Антизомбі
12.05, 13.20 Х/ф «Січнева 

людина»
14.25, 16.20 Дизель-шоу 
17.25, 21.30 Т/с «Нюхач»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
22.45 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
23.55 Х/ф «З життя 

таємих агентів»
01.40 Т/с «У полі зору»
03.05 Топ-5
04.05 Скарб нації
04.10 Еврика!

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф 

«Румпельштільцхен»
11.00, 00.30 Т/с «Якось у 

казці»
12.00 Т/с «Домашній 

арешт»
13.00 Країна У
14.00, 20.00 Одного разу 

під Полтавою
15.00, 03.20 Віталька
17.00, 02.30 Панянка-

селянка
18.00 Чотири весілля
22.00 Одного разу в Одесі
23.00 ЛавЛавCar 2
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 «За 

службовим обов’язком»
13.40, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень «Модуль 

знань»
14.50 Світло
15.45 Wise Cow (100 років 

історії)
16.08 Д/с «Незвідані 

шляхи»
17.10 «До справи»
17.26 Д/ф «Сімдесятники. 

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

шляхи»
20.36 Погода
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 У фокусі Європа
06.30 На Часі 18.00. 

Повтор
07.00, 08.00, 09.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На Часі»

07.30 Добрий ранок
08.30 Добрий ранок
09.30 На Часі 21.00. 

Повтор
10.00 Уроки тітоньки Сови
10.05 М/с «Друзі янголів»
10.50, 18.30, 19.05, 20.50, 

03.45 Як це було
11.00, 17.00 Знай більше!
12.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
13.00 Завтра сьогодні
13.30 Все про спорт
14.15 Джем

АВЕРС 15.00, 23.00 Глобал 3000
15.30 Уроки тітоньки Сови
15.35 М/с «Друзі янголів»
16.15 Бандерштат 2018
18.00 На Часі 18.00
19.00, 20.45 Вголос
19.15 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 Культура

08.00, 02.45 «Облом.UA.»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений 

світ»
13.05 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

2+2 13.20 Х/ф 
«Некерований»

15.20 Х/ф 
«Універсальний агент»

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

21.40, 23.25 Т/с «Касл-6»
01.05 Т/с «Моссад-2 »
02.00 Т/с «Команда» Фільм «Нічого втрачати»

00:20
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06.00, 19.20 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, 13.35, 15.10, 
16.30, 23.40 Погода

09.35 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.00 Хто в домі хазяїн?
10.35 Телепродаж
10.55, 22.45 Д/ц 

«Неповторна природа»
12.00 Д/ц «Смаки Культур»
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.45 Лайфхак 

українською
13.55 Перша шпальта
15.20, 04.30 Фольк-music
16.35 Д/ц «Гордість світу»
17.05 Т/с «Монро»
18.00, 00.15 Інформаційна 

година
19.00 Д/ц «Пліч-о-пліч»
20.10 Д/с «Жива природа»
20.30 Посттравматичний 

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

людського мозку»
23.45, 04.05 #МузLove з 

Любою Морозовою
01.15 Розсекречена історія
02.10 Війна і мир
02.55 Світ навколо
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, 05.20 
«ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
10.45, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.30, 14.10 «Міняю 

жінку»
15.45 «Сімейні 

мелодрами»
17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»
20.30, 21.30 Т/с «Школа. 

Недитячі ігри»
22.45 «Танці з зірками»
02.00 Х/ф «Все одно ти 

будеш мій»

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 Х/ф «За двома 
зайцями»

12.25 «Великий концерт 
«Україна від А до Я»

16.10 «Чекай на мене. 
Україна»

18.00, 04.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

19.00 Д/п «Програма, яка 
змінює життя»

20.00, 05.15 «Подробиці»
20.40 Т/с «Східні солодощі 2»
00.25 Т/с «Лілії»
02.45 «Удачний проект»
04.45 «Top Shop»

05.45, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.35 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.15 Антизомбі
11.10, 13.20 Секретний 

фронт. Дайджест
14.30, 16.20 Х/ф «Гарлі 

Девідсон та ковбой 
Мальборо»

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

18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.30 Т/с «Нюхач»
22.55 «На трьох» 16+
23.55 Х/ф «Січнева 

людина»
01.50 Т/с «У полі зору»

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Джастін та 

лицарі доблесті»
11.00, 00.30 Т/с «Якось у 

казці»
12.00 Т/с «Домашній 

арешт»
13.00 Країна У
14.00, 20.00 Одного разу 

під Полтавою
15.00, 03.20 Віталька
17.00, 02.30 Панянка-

селянка
18.00 Чотири весілля
22.00 Одного разу в Одесі
23.00 ЛавЛавCar 2
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 «Сімдесятники. 

Володимир Дахно»
17.36 Д/ф «Іван 

Терещенко. Колекціонер 
справ благодійних»

18.31 Д/с «Незвичайні 
культури»

19.46 «Сонар»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.25 МастерШеф 12+

11.10 Т/с «Анатомія Грей»

13.00 Битва екстрасенсів 

16+

15.25 Містичні історії з 

Павлом Костіциним 16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Т/с «Здамо 

будиночок біля моря»

20.00, 22.45 Хата на тата 

12+

23.35 Один за всіх 16+

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 2»
13.00, 21.00 «Орел і 

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

Навколосвітня подорож»
22.00 «Вірю не Вірю»
23.00 Х/ф «Випадковий 

чоловік»
01.35 «Нічне життя»

04.50 Абзац
06.49, 08.29 Kids Time
06.50 М/ф «Синбад: 

Легенда семи морів»
08.30 Х/ф «Погана 

компанія»
10.50 Х/ф «Без почуттів»
12.50 Х/ф «Нічого 

втрачати»
14.50 Х/ф «Інфоголик»
16.40 Х/ф «Відпадний 

препод»
19.00 Х/ф «Відпадний 

препод 2»
21.20 Х/ф «Відпадний 

препод 3»
23.30 Х/ф «Механік»
01.20 Х/ф «Шалена 

карта»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

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

09.30, 03.20 Зірковий шлях
10.30, 04.40 Реальна 

містика
12.30 Т/с «Черговий 

лікар-2»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Затемнення»
23.30 Х/ф «Потрошителі»
02.00 Телемагазин

06.00 Бандитська Одеса
07.10, 14.10 Правда життя
08.10 Дика природа 

Африки
09.15, 17.00 Шалена 

подорож
10.15 Наші
11.15 Скарб.UA
12.15 Містична Україна
13.10 Скептик
15.05, 23.45 Великі танкові 

битви
16.00, 21.50 Битва рибалок
17.50, 22.50 У пошуках 

інновацій
18.50 Фантастичні історії
20.45, 00.30 Речовий доказ
01.30 Таємниці 

кримінального світу

ПОНЕДІЛОК 27 серпняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Огляд світових 
подій

06.30 На Часі 18.00. 
Повтор

07.00 Новини «На Часі» 
Підсумки тижня

07.30 Добрий ранок
08.00 Новини «На часі». 

Підсумки тижня
08.30 Добрий ранок
09.00 Новини «На часі». 

Підсумки тижня
09.30 На Часі 21.00. 

Повтор
10.00 Уроки тітоньки Сови
10.05 М/с «Друзі янголів»
10.50, 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 подій
13.30 Євромакс

АВЕРС 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
19.15, 03.00 Т/с «Справа 

Дойла»
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
05.30 Культура

06.00 Мультфільми
08.00 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
10.10, 02.05 Т/с 

«Команда»
14.05 Х/ф «Кіборги»
16.20 Х/ф «Загнаний»

2+2 18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАІ»
19.25, 20.35 Т/с «Опер за 

викликом-3 »
21.40 Т/с «Касл-6»
23.25 Х/ф «Вуличний 

воїн»
01.10 Т/с «Моссад-2 »
02.50 «Облом.UA.»

НТН

05.10 «Top Shop»
06.10 Х/ф «Казка про 

жінку та чоловіка»
08.00 «Свідок. Агенти»
08.35 Х/ф «Під прицілом 

кохання»
10.35 «Україна вражає»
11.30 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.50 «Свідок»
12.50 Х/ф 

«Сорочинський 
ярмарок на НТН»

14.30, 03.30 «Речовий 
доказ»

15.50, 16.50 «Легенди 
карного розшуку»

19.30 Т/с «Коломбо»
21.10, 01.15 Т/с «Дуель під 

сонцем»
23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»
03.20 «Випадковий 

свідок»
04.00 «Правда життя. 

Професії»

НТН

05.00 «Top Shop»
06.00 Х/ф «Жіноча 

робота з ризиком для 
життя»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Алмази для 

Марії»
10.40 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.50 «Свідок»
12.50, 19.30 Т/с 

«Коломбо»
14.25, 03.40 «Речовий 

доказ»
15.50, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»
21.10, 01.15 Т/с «Дуель під 

сонцем»
23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»
03.20 «Випадковий 

свідок»
04.10 «Правда життя. 

Професії»

Фільм «Січнева людина»

23:55

ua.kinorium
.com



www.volynnews.com
Будинок тепер позаду тебе. Світ – попереду. Фільм «Хоббіт: несподівана подорож»

ТЕЛЕПРОГРАМА10 www.volynnews.com№ 33 (132)  23 серпня 2018 року

Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й

ЧЕТВЕР 30 серпня

СЕРЕДА 29 серпня
06.00 Д/ц «Спільноти 

тварин»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 
21.00, 03.00 Новини

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

09.30, 10.50, 13.35, 15.10, 
16.30, 20.50, 23.40, 
01.10, 02.50 Погода

09.35 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.00 Хто в домі хазяїн?
10.35 Телепродаж
10.55 Д/ц «Неповторна 

природа»
12.00 Д/ц «Смаки Культур»
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.45 Лайфхак 

українською
13.55 Наші гроші
15.20 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»
16.35 Д/ц «Гордість світу»
17.05 Т/с «Монро»
18.00 Інформаційна година
19.00 Спецпроект до 

річниці Іловайської 
трагедії

19.35 Документальна 
програма

21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.45 Д/ф «Війна химер»
23.45, 04.05 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим
01.15 Розсекречена історія
02.10 Війна і мир
02.55 Світ навколо
04.30 Фольк-music
05.30 Д/ц «Незвичайні 

культури»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.40 Зона ночі
05.00 Абзац
06.59, 08.19 Kids Time
07.00 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
08.20, 18.00 Шоу Оля
09.20 Половинки 16+
13.10 Т/с «Ми такі!»
17.00 Заробітчани
19.00 Кохання на 

виживання 16+
21.00 Київ вдень та вночі 

16+
22.00 Х/ф «Блейд 2»
00.10 Х/ф «Блейд»
02.30 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
05.55, 20.00, 22.45 

МастерШеф 12+

11.15 Т/с «Анатомія Грей»

13.05 Битва екстрасенсів 

16+

15.25 Містичні історії з 

Павлом Костіциним 16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Т/с «Здамо 

будиночок біля моря»

23.40 Один за всіх 16+

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

Решка. Шопінг»
12.00, 20.00 «Орел і 

Решка. Ювілейний 2»
13.00, 21.00 «Орел і 

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

Решка. Навколосвітня 
подорож»

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-3»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

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

Маямі»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса
07.10, 14.10 Правда життя
08.10 Африканські річки: 

дари дощів
09.15, 17.00 Шалена 

подорож
10.15 Місця сили
11.15 Скарб.UA
12.15 Містична Україна
13.10 Скептик
15.05, 23.45 Великі танкові 

битви
16.00, 21.50 Битва 

рибалок
17.50, 22.50 У пошуках 

інновацій
18.50 Фантастичні історії
20.45, 00.30 Речовий доказ
01.20 Підроблена 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, 05.20 
«ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
10.45, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.30, 14.10 «Міняю 

жінку»
15.45 «Сімейні 

мелодрами»
17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»
20.30, 21.35 Т/с «Школа. 

Недитячі ігри»
22.40 Х/ф «Любов зла»
00.50 Х/ф «Шанс на 

кохання»

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, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.20, 12.25 Т/с 
«Гречанка»

13.00 Х/ф «Двоє під 
однією парасолькою»

14.50, 15.45, 16.45 
«Речдок»

18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00, 05.20 «Подробиці»
20.40 Т/с «Східні солодощі 

2»
00.25 Т/с «Лілії»
02.50 «Удачний проект»
04.50 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

05.35, 10.00 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.30 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

11.00, 17.30, 21.30 Т/с 
«Нюхач»

12.10, 13.20 Х/ф «З життя 
таємих агентів»

14.35, 16.20 Дизель-шоу 
12+

18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.50 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
00.00 Х/ф «Божевільня»
01.50 Т/с «У полі зору»
03.15 Топ-5
04.10 Скарб нації
04.15 Еврика!

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Русалонька»
11.00, 00.30 Т/с «Якось у 

казці»
12.00 Т/с «Домашній 

арешт»
13.00 Країна У
14.00, 20.00 Одного разу 

під Полтавою
15.00, 03.20 Віталька
17.00, 02.30 Панянка-

селянка
18.00 Чотири весілля
22.00 Одного разу в Одесі
23.00 ЛавЛавCar 2
01.30 Теорія зради
05.50 Корисні підказки

ТЕТ06.00, 16.15, 23.00 Глобал 
3000

06.30 На Часі 18.00. 
Повтор

07.00, 08.00, 09.00, 18.45, 
21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На Часі»

07.30 Добрий ранок
08.30 Добрий ранок
09.30 На Часі 21.00. 

Повтор
10.00 Уроки тітоньки Сови
10.05 М/с «Друзі янголів»
10.50, 16.45, 18.30, 19.05, 

20.45, 03.45 Як це було
11.00, 17.00 Знай більше!
12.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
13.00 У фокусі Європа

АВЕРС 13.30 Відкрита влада. 
МІСТО

15.00 Євромакс
15.30 Уроки тітоньки Сови
15.35 М/с «Друзі янголів»
16.55, 19.00, 20.55 Вголос
18.00 На Часі 18.00
19.15 Т/с «Справа Дойла»
21.00 На Часі 21.00
22.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
23.30 На Часі 18.00. 

Повтор
00.30 Завтра сьогодні
01.00 Бандерштат 2018
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
03.00 Т/c «Справа Дойла»
04.00 Дзеркало історії
05.00 Відділ кадрів
05.30 Культура

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»
13.20 Х/ф «День, коли 

2+2 Земля зупинилася»
15.20 Х/ф «Ікар»
17.10 «Загублений світ»
19.25, 20.35 Т/с «Опер за 

викликом-3 »
21.45, 23.30 Т/с «Касл-6»
01.10 Т/с «Моссад-2 »
02.05 Т/с «Команда»
03.35 «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 «За 
службовим обов’язком»

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

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

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

Рибчинський. Музика 
слів»

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

природа»
20.10 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
20.36 Погода
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

05.10, 04.45 «Top Shop»
06.10 Х/ф «Провінційний 

анекдот»
06.55 Х/ф «Добрі 

наміри»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Небезпечно 

для життя!»
10.45 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

03.05 «Свідок»
12.50, 19.30 Т/с 

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

карного розшуку»
21.20, 01.15 Т/с «Дуель під 

сонцем»
23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»
03.35 «Випадковий 

свідок»
03.45 «Правда життя. 

Професії»

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, 13.35, 15.10, 
16.30, 20.25, 23.40, 
01.10, 02.50 Погода

09.35 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.00 Хто в домі хазяїн?
10.35 Телепродаж
10.55 Д/ц «Неповторна 

природа»
11.55 Енеїда
12.25 Д/ц «Смаки Культур»
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.45 Лайфхак 

українською
13.55 До справи
15.20 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»
16.35 Д/ц «Гордість світу»
17.05 Т/с «Монро»
18.00, 00.15 Інформаційна 

година
19.00 #ВУКРАЇНІ
20.30 Схеми
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.45 «Мустафа»
23.45, 04.05 #NeoСцена з 

Олегом Вергелісом
01.15 Розсекречена історія
02.10 Війна і мир
02.55 Світ навколо
04.30 Фольк-music
05.30 Д/ц «Незвичайні 

культури»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.30 Зона ночі
05.10 Абзац
06.49, 08.09 Kids Time
06.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
08.10, 18.00 Шоу Оля
09.10 Половинки 16+
13.10 Т/с «Ми такі!»
17.00 Заробітчани
19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Київ вдень та вночі 

16+
22.00 Х/ф «Блейд: 

Трійця»
00.10 Х/ф «Блейд 2»
02.25 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.45 МастерШеф 12+

11.10 Т/с «Анатомія Грей»

13.00 Битва екстрасенсів 

16+

15.25 Містичні історії з 

Павлом Костіциним 16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Т/с «Здамо 

будиночок біля моря»

20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі 12+

00.05 Один за всіх 16+

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

Решка. Шопінг»
12.00, 20.00 «Орел і 

Решка. Ювілейний 2»
13.00, 21.00 «Орел і 

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

Решка. Навколосвітня 
подорож»

22.00 «Вірю не Вірю»
01.45 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 03.45 
Сьогодні

09.30 Зірковий шлях
10.30, 04.30 Реальна 

містика
12.30 Т/с «Черговий 

лікар-2»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Затемнення»
23.20 Контролер
00.00, 02.15 Т/с «CSI: 

Маямі»
01.45 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.10, 14.10 Правда життя
08.10 Африканські річки: 

дари дощів
09.15, 17.00 Шалена 

подорож
10.15 Підроблена історія
11.15 Скарб.UA
12.15 Містична Україна
13.10 Скептик
15.05, 23.45 Великі танкові 

битви
16.00, 21.50 Битва рибалок
17.50, 22.50 У пошуках 

інновацій
18.50 Фантастичні історії
20.45, 00.30 Речовий доказ
03.00 Бандитська Одеса

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, 05.20 
«ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
10.45, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.30, 14.10 «Міняю 

жінку»
15.45 «Сімейні 

мелодрами»
17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»
20.30, 21.45 Т/с «Школа. 

Недитячі ігри»
22.45 Х/ф «Ржевський 

проти Наполеона»
00.30 Х/ф «Здійнятися 

над сонцем»
04.40 Х/ф «Шанс на 

кохання»

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, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.20, 12.25 Т/с 
«Гречанка»

12.50 Х/ф «Ідеальний 
чоловік»

14.50, 15.45, 16.45 
«Речдок»

18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00, 05.15 «Подробиці»
20.40 Т/с «Східні солодощі 

2»
00.25 Т/с «Лілії»
02.50 «Удачний проект»
04.45 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Секретний фронт
11.10, 17.35, 21.30 Т/с 

«Нюхач»
12.15, 13.20 Х/ф 

«Божевільня»
14.30, 16.20 Дизель-шоу 

12+
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.40 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
23.50 Х/ф «Дівчина з тату 

дракона»
02.45 Т/с «У полі зору»
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Зоряні 

таляри»
11.00 Т/с «Якось у казці»
12.00 Т/с «Домашній 

арешт»
13.00 Країна У
14.00, 20.00 Одного разу 

під Полтавою
15.00, 03.20 Віталька
17.00, 02.30 Панянка-

селянка
18.00 Чотири весілля
22.00 Одного разу в Одесі
23.00 ЛавЛавCar 2
02.00 БарДак
05.50 Корисні підказки

ТЕТ
06.00 Завтра сьогодні
06.30 На Часі 18.00. 

Повтор
07.00, 08.00, 09.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На Часі»

07.30 Добрий ранок
08.30 Добрий ранок
09.30 На Часі 21.00. 

Повтор
10.00 Уроки тітоньки Сови
10.05 М/с «Друзі янголів»
10.50, 18.30, 19.05, 20.50, 

00.45, 03.45 Як це було
11.00, 17.00 Знай більше!
12.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
13.00 Євромакс
13.30 Т/c «Справа Дойла»

АВЕРС 15.00 Завтра сьогодні
15.30 Уроки тітоньки Сови
15.35 М/с «Друзі янголів»
16.15 Все про спорт
18.00 На Часі 18.00
19.00, 20.45 Вголос
19.15 Запитай у депутата
21.00 На Часі 21.00
22.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
23.00 Глобал 3000
23.30 На Часі 18.00. 

Повтор
00.30 Життя в цифрі
01.00 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 Культура

06.00 Мультфільми

08.00, 13.05 Відеобімба

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений 

2+2 світ»

15.00, 01.05 Х/ф 

«Термінова доставка»

19.25 ЛЄ «Лейпциг»-

«Зоря»

21.25, 23.15 Т/с «Касл-6»

03.05 «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 «За 
службовим обов’язком»

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

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

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

Смолоскип»
18.31 Д/с «Незвичайні 

культури»
19.46 Д/с «Неповторна 

природа»
20.10 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
20.36 Погода
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

05.45 Х/ф «Дрібниці 
життя»

07.00 Х/ф «Шкіра»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Сім днів до 

весілля»
10.40 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

03.05 «Свідок»
12.50, 19.30 Т/с 

«Коломбо»
14.40 «Речовий доказ»
15.55, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»
21.20, 01.15 Т/с «Дуель під 

сонцем»
23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»
03.35 «Випадковий 

свідок»
03.45 «Правда життя. 

Професії»
04.45 «Top Shop»

$50 ТИС. – ЗА 
ПЕРШИЙ КІНОПОСТЕР   

Аукціонний будинок Sotheby’s 
виставив на продаж перший в 

світі кінопостер, датований 28 грудня 
1895 року. Він анонсував вихід 
короткометражних фільмів Огюста і 
Луї Жана Люм’єрів, повідомляють на 
сайті аукціону.

Початкова ціна кіно-
постера складає $50 тис. 
Автором малюнка став 
художник Анрі Бріспот, 
який зобразив на постері 
натовп людей перед кіно-
сеансом. Тоді глядацький 
зал в паризькому «Гранд-
кафе» зібрав лише 30 гля-
дачів.

Торги за унікальний та перший у своєму 
роді кінопостер триватимуть з 28 серпня до 
4 вересня. Мистецтвознавці очікують, що 
плакат піде з молотка за $51-76 тис. Варто 
додати, що на аукціон Sotheby’s також ви-
ставили 163 інші плакати, серед яких по-
стери до фільмів «2001: Космічна одіссея», 
«Джеймс Бонд», «Зоряні війни». 

з молотка

Фільм «Блейд»

00:10

telegraf.com
.ua

Фільм «Термінова доставка»

15:00

lisichansk.com
.ua

СКАРЛЕТТ ЙОХАНССОН – 
НАЙБАГАТША 
За даними Forbes, найбагатшою 
акторкою світу стала 33-річна 
Скарлетт Йоханссон. З червня 2017-
го до червня 2018 року вона заробила 
$40,5 млн. 

На другому місці – Анджеліна Джолі 
з $28 млн. Знаменитість поповнила свій 
бюджет завдяки авансовому гонорару за 
фільм «Малефісента-2».

Трійку найбагатших акторок закриває 
Дженніфер Еністон. Їй вдалося збагатитися 

на $19,5 млн. Таку 
суму зірці принесли 
рекламні контракти. 

Далі розмістили-
ся Дженніфер Лоу-
ренс ($18 млн), Різ Ві-
зерспун ($16,5 млн), 
Міла Куніс ($16 млн), 
Джулія Робертс 
($13 млн), Кейт Блан-
шетт ($12,5 млн), 
Мелісса Маккарті 
($12 млн) та Галь Га-
дот ($10 млн). 

зіркові гроші

24tv.ua

segodnya.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  

У ДЕСЯТЬОХ ЛУЦЬКИХ ДВОРАХ 
ВСТАНОВИЛИ ТЕНІСНІ СТОЛИ

МАЛЯРСТВО ЛЕОНІДА ЛИТВИНА

Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» продовжує 

реалізовувати проекти, 
що розвивають спортивну 
інфраструктуру Луцька й 
області. У 2017 році в рамках 
проекту «Тенісний стіл у ваш 
двір» було облаштовано 18 
столів для гри в пінг-понг. 
Цьогоріч установлено ще 10 
таких столів на прибудинкових 
територіях міських 
багатоповерхівок. 

На відкриття тенісного столу в 
дворі будинку, що на проспекті Від-
родження, 39, прийшли місцева ма-
леча та дорослі. Розділити радість 
свята завітали й вихованці кому-
нального закладу «Луцький міський 
центр фізичного здоров’я населен-
ня «Спорт для всіх» Луцької місь-
кої ради» (приміщення «Олімпії»). 
Директор закладу Наталія Назарук 
каже: облаштування тенісних сто-
лів – це хороша можливість забра-
ти дітей від комп’ютерів, гаджетів 
та залучити до спорту. Стіл служи-
тиме не лише місцевим жителям, а 
й тим, хто тренується у «Спорті для 
всіх». Адже одне з відділень закладу 
розташоване в цьому ж дворі.

– Ми працюємо з усіма кате-
горіями населення. Хай хто до нас 
приходить, ми завжди готові ви-
слухати, підтримати, навчити. До 
спорту стараємося залучати й дітей, 
і молодь, і навіть людей поважного 
віку. Наші провідні фахівці працю-
ють з населенням, аби дати можли-
вість себе реалізувати та змістовно 
провести дозвілля. Адже здорова 
нація – це перспективна нація, – за-
значила пані Наталія.

Цього дня ракетки в руки взя-
ли всі присутні – і дорослі, й ма-
леча. Хтось уже мав навички гри 
в пінг-понг, а для тих, хто вперше 
спробував себе в цьому виді спор-
ту, представники Луцької феде-
рації настільного тенісу Валентин 
Юнчик та Андрій Котік провели 

Яскраві пейзажі, глибокі портрети, 
теплі натюрморти – за п’ять десятків 
років Леонід Литвин має в арсеналі 
різноманітні за жанрами та тематикою 
картини. Днями в Галереї мистецтв 
НСХУ відкрилася виставка робіт митця. 
Імпреза присвячена 50-річчю його 
творчої діяльності.

Леонід Литвин – Заслужений художник 
України, член Національної спілки художни-
ків України. Митець  не лишається осторонь 
важливих історичних подій, пропускаючи  їх 
крізь призму власних думок та уяви.  

Леонід Єгорович каже: художник має зві-
тувати про свою роботу кожні три-чотири 
роки. Цього правила й дотримується впро-
довж творчої діяльності. 

– Натхнення черпаю із життя. Вийдеш на 
вулицю, глянеш на дружину, дітей, квітку... і 
малюєш. Починав з пейзажу, потім спробував 
портрет. Спочатку не виходило. Учився, та й 
нині вчуся. Мені близька козацька тематика. З 
дитинства захоплювався повістю про Тараса 
Бульбу, історіями про визвольну війну Богдана 
Хмельницького. На виставку ми вибрали най-
кращі роботи, – розповідає Леонід Литвин. 

Розділити радість митця та привітати з 
визначною датою прийшли друзі, родина, 
колеги, поціновувачі творчості художника. 

майстер-клас. 
– Ми показали елементарну 

техніку гри: як правильно трима-
ти ракетку, як вводити м’яч у гру, 
відпрацьовувати удар. Адже, щоб 
грати в теніс, потрібно мати певні 
навички, – розповідає член збірної 
команди України Валентин Юнчик. 

– Теніс розвиває концентрацію, 
увагу, швидкість, координацію, 
ігрове мислення, адже гра дуже ди-
намічна, потрібно швидко ухвалю-
вати рішення. 

Після презентації проекту всі 
присутні отримали смаколики та 
сувеніри від Фонду Ігоря Палиці 

«Тільки разом». А вихованці центру 
«Спорт для всіх» – ще й новий ін-
вентар для гри в настільний теніс.

Відтепер цікавішим буде дозвіл-
ля і в лучан, що проживають на Со-
борності, 23 та в сусідніх будинках. 
Кілька років тому у їхньому дворі 
Фонд облаштував майданчик для 

занять у стилі street workout. Цього-
річ жителі взяли участь у конкурсі 
«Тенісний стіл у ваш двір» та пере-
могли.

 Голова ОСББ «Ліліт», що на 
Соборності, 25 Б, Галина Мельник 
каже, що лише в їхньому будинку 
понад 300 дітей різного віку. Тож 
стіл без діла точно не стоятиме. 

Презентація проекту, як і го-
диться, відбулася з повітряними 
кульками, цікавими подарунками, 
солодощами та веселим настро-
єм. Активна дітвора навіть в чергу 
вишикувалася, аби зіграти в пінг-
понг.

– Настільний теніс – доступний, 
зручний, масовий вид спорту, який 
не потребує додаткових затрат. Ра-
зом з тим, діти можуть себе в ньому 
реалізувати. Тож цілком можливо, 
що серед присутніх хлопчиків і 
дів чаток є майбутні чемпіони, – за-
уважив керівник програми Фонду 
«Волинь спортивна» Дмитро Під-
дубний.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Поряд із Леонідом Литвином – онучка Маша. 
Дівчинка дуже любить фотографувати. Вона 
відзнімковує картини художника на невелич-
кий фотоапарат. Та понад усе любить малю-
вати разом з дідусем. 

Донька Леоніда Єгоровича Люба каже: 
скільки пам’ятає батька, він завжди малює. 

– У мене яскраве дитинство було, – при-
гадує  жінка. – Тато теплий душею й серцем, 
до всіх проблем підходить творчо. Кожна його 
робота – пам’ятна для мене та найулюбленіша. 

Колега митця, художниця Тетяна Мял-

ковська переконана: Леонід Литвин – народ-
ний художник, адже людям до вподоби його 
роботи. 

– Надзвичайно талановитий, працелюб-
ний, відданий своїй справі. Його роботи – 
неоднозначні. У картинах дуже багато маньє-
ризму, містицизму, народного примітивного 
зрізу. Окрім того, Леонід зачіпає величезний 
діапазон тем. Його сюжетна і тематична кар-
тина – багатогранна, – ділиться думками 
Тетяна Мялковська. – Мені Леонід Литвин 
імпонує багатьма своїми рисами характеру і 

творчості. Я маю до нього великий пієтет як 
до особистості та художника. 

Уже стало традицією, що Фонд Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» долучається до мистець-
ких подій Луцька та області. Виставка, при-
свячена 50-річчю творчої діяльності Леоніда 
Литвина, відбулася за його підтримки. Про-
грама Фонду «Культура і духовність» спрямо-
вана на популяризацію митців Волинського 
краю та їхньої творчості. 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Подарунки від Фонду отримали всі присутні Дозвілля стане цікавішим

Відкриття тенісного столу на Соборності, 23

Козацька тематика близька художнику Леонід Литвин з донькою та онучкою
Митець має в арсеналі різноманітні 
за жанрами та тематикою картини
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У ЛУЦЬКУ З ВЕРЕСНЯ 
ЗАПРАЦЮЄ НОВЕНЬКА ШКОЛА

ВОЛИНСЬКИЙ ВОЛОНТЕР ПЕРЕДАВ 
СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ БРУКІВКУ

НОВОСІЛЛЯ

ТРИМАЄМО СЛОВО

У школу села Немир 
Рожищенського району 
депутат Луцької міської ради, 
укропівець Сергій Балицький 
привіз бруківку, бордюри та 
цемент для облаштування 
відмостки. Місцеві жителі не 
могли приховати здивування 
від того, що допомога в 
ремонті освітнього закладу 
надійшла так швидко.

Нагадаємо, тиждень тому 
депутат разом із очільником 
волинського УКРОПу Вячесла-
вом Рубльовим відвідали село, 
аби вручити від Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» ноут-
бук для навчального закладу 
та обговорити з громадою на-
болілі проблеми. Виявилося, їх 
у селі – сила-силенна. Місцеві 
жителі стверджують: про них усі 
просто забули. Особливо потер-

пають селяни через аварійний 
стан клубу, що є єдиним місцем, 
де можна зібратися, та усіма си-
лами прагнуть відремонтувати 
школу. 

Вячеслав Рубльов перекона-
ний:  спільними зусиллями можна 
навести лад і маленькими кроками 
зробити життя в селах комфорт-
нішим.

Наразі освітній заклад готують 
до нового навчального року. За 
словами директора школи Галини 
Нікітіної, тут здобувають освіту 
понад 30 учнів, цьогоріч очіку-
ють сім першачків та наступного 
року – ще стільки ж. 

Сергія Балицького надто вра-
зив стан відмостки навколо шко-
ли – через воду, яка збирається 
після дощу, фундамент освітнього 

закладу взявся тріщинами. Тому 
відразу попросив порахувати, 
скільки потрібно матеріалів, аби 
навести лад. Сільські жителі зго-
дилися самі провести ремонтні 
роботи. А ще депутат готовий за-
безпечити школу потрібним для 
навчального процесу приладдям, 
яке волонтери «Серця патріота» 
спробують знайти як благодійну 
допомогу. 

– Безпека дітей – понад 
усе, – переконаний укропівець. 
– Не можу залишитися байдужим 
до проблем цього села. Особли-
во хочеться допомогти дітям, які 
мають здобувати знання в ком-
фортних умовах із відповідним 
навчальним обладнанням. Пере-
конаний, варто зробити усе, що 
можемо, аби додати людям віри у 
власні сили  і не згасити бажання 
розвивати село. 

Світлана ЧУНЬ,
Рожищенський район

На позачерговій сесії 
Луцької міської ради 

депутатський корпус ухвалив 
рішення про виділення 7,2 млн 
грн для завершення робіт у 
школі №27. Частину коштів, 
а саме 5 млн грн, зняли з 
центру реабілітації для бійців 
АТО. Міська та обласна влади 
запевнили, що їх повернуть 
вже у вересні. Тим більше, 
що кошти лежатимуть на 
рахунках центру аж до 
листопада, поки триватиме 
експертиза проекту. 

Як відомо, школа №27 – пер-
ша, яку почали зводити в місті за 
роки незалежності. Її будівництво 
розпочалося у вересні 2011 року. 
Зі слів радника луцького місь-
кого голови, очільника фракції 
«УКРОП» у Луцькраді Ігоря По-
ліщука, заклад мали будувати за 
кошти держбюджету й за підтрим-
ки нардепа від обласного центру. 
Втім цього не сталося й виникла 
загроза не відкрити школу до 1 ве-
ресня.

– До нас звернулася ОДА, яка є 
замовником будівництва школи, й 
повідомила, що бракує коштів на 
завершення будівельних робіт та 
на закупівлю обладнання, аби вже 
з 1 вересня там могли навчатися 
діти. Розуміючи, що школа має пра-
цювати вже цього року, ми почали 
шукати джерела фінансування. Цей 
район щільно забудований, є багато 
молодих сімей, якщо школу не від-
крити, то для 500 дітей довелося б 
екстрено шукати нові місця, робочі 
місця втратили б чимало працівни-
ків освіти. А простій школи потяг-
нув би за собою чимало витрат на 
опалення, охорону об’єкта, – роз-
повідає Ігор Поліщук.

За кошти держбюджету та за 
підтримки нардепа в Луцьку мали 
зводити ще один об’єкт – реабілі-
таційний центр для атовців, який 
так само планували будувати ще в 
2014 році. 

– Однак ні в 2014, ні в 2015, 
2016 чи 2017 роках коштів так і не 
надійшло. Більше того, коли закла-
дали будівництво 27-ї школи, його 
мали фінансувати з Державного 
фонду регіонального розвит ку. 
Натомість звідти надійшли копій-
ки. Тож фактично місто будувало 
заклад своїми силами: торік з місь-
кого бюджету виділили 10 млн, 
цьогоріч – 10 млн, удруге – 7,2 млн 
і 1,5 млн на побудову під’їзних 
шляхів та вкладання бруківки, – 

розповів Ігор Поліщук.
Аби 1 вересня навчальний за-

клад відчинив двері для школярів, 
депутатам довелося ухвалювати 
непросте рішення. 

– Кошти, передбачені на будів-
ництво реабілітаційного центру, 
нині не використовують, адже 
проектно-кошторисна докумен-
тація поки лише на стадії експер-
тизи, крайній термін якої – кінець 
жовтня. Фактично, до початку 
оголошення тендеру й виконання 
робіт ці гроші просто лежали б на 
рахунку. Ми запропонували ва-
ріант, аби тимчасово перекинути 
ці 5 млн на будівництво школи, – 
каже укропівець.

Під час обговорення Ігор По-
ліщук закликав усіх до конструк-
тивного діалогу та порозуміння, 
запевнивши, що всі кошти, які 
знімуть із будівництва реабіліта-

ційного центру, найближчим ча-
сом буде повернуто. 

– Ми свідомі того, що реабі-
літаційний центр також вкрай 
потрібен місту та області. Облас-
на рада гарантує повернення цих 
коштів. Також гарантом виступає 
й міська рада. Можна створити 
тимчасову контрольну комісію, 
до якої увійдуть учасники АТО, 
аби контролювати хід будівництва 
центру, – наголосив він.

Голова бюджетної комісії 
Луцькради Борис Смаль зазначає, 
що на темі будівництва 27-ї школи 
та Центру реабілітації було дуже 
багато спекуляцій.

– Найбільш прикро те, що оби-
два питання політизовані штучно. 
Насправді опоненти щиро хочуть, 
щоб у нас не склалося ні з школою, 
ні з центром. Вже давно були го-
тові палкі промови про бездіяль-

ність, які мали прозвучати напере-
додні 1 вересня, якби навчальний 
заклад не запрацював. Автори цих 
текстів (ті, хто п’ять попередніх 
років намагався виконати те, що 
ми зробили за рік) сподівалися, 
що посмакують фразами «не-
спроможна влада», «діти не мають 
школи», «неправильно розподілені 
кошти» тощо. А тут раптом школу 
відкривають. Що залишається, аби 
хоч якось насолити? Поговорити 
про те, що тепер не буде реабіліта-
ційного центру. І от палкі критики 
шкільного питання вмить стають 
захисниками центру. Оскільки ді-
йові особи ті самі, то й рівень ци-
нізму не менший. Бо ж для того, 
щоб знищити успішного політич-
ного конкурента, не нехтують спе-
кулювати на, здавалося б, недотор-
канних темах, що стосуються дітей 
та війни, – каже Борис Смаль.

– Введення в експлуатацію 
школи цього навчального року 
стало можливим завдяки не-
простому, але вкрай потрібному 
рішенню, яке ухвалила наша ко-
манда на позачерговій сесії місь-
кої ради. Це був єдиний вихід зі 
складної ситуації, на кону стояло 
відкриття навчального закладу, 
на який з великою надією чекали 
сотні луцьких сімей. Такий виму-
шений крок як єдиний можливий 
на сьогодні варіант розв’язання 
питання жодним чином не зашко-
дить відкриттю реабілітаційного 
центру для воїнів АТО, адже 5 млн 
грн буде повернуто на будівни-
цтво центру за кілька місяців. З 
усією повагою до бійців АТО і з 
розумінням потреби в будівництві 
реабілітаційного центру обрано 
найоптимальніший варіант, який 
не зашкодить будівництву центру 
і при цьому дозволить відчинити 
двері для майбутніх учнів довго-
жданої школи, – додає укропівець 
Сергій Шкода.

Голова облради Ігор Палиця 
запевнив, що кошти для реабілі-
таційного центру надасть облрада 
спільно з ОДА під час сесії у верес-
ні. Крім того, аналогічну гарантію 
надав виконувач повноважень 
луцького міського голови Григорій 
Пустовіт. 

Зрештою, після дискусій депу-
тати фракції «УКРОП» та кілька 
позафракційних підтримали ви-
ділення коштів, аби школа могла 
прийняти учнів уже цього на-
вчального року.

Анна ВОЛОЩУК,
Луцьк

Уже з 1 вересня для школярів мікрорайону 
відчинить двері школа-довгобуд

Бруківку для школи за власний кошт 
придбав та привіз Сергій Балицький

Незабаром коридори школи наповнить дитячий сміх У школі передбачено басейн для занять плаванням
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Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

ДОБРА СПРАВА У СЕЛІ ЦЕВЕЛИЧІ ПРЕЗЕНТУВАЛИ 
ВІДРЕМОНТОВАНИЙ ФАП

ДЛЯ ГРОМАДИ

АКТИВІСТИ СІЛ СТЕНЖАРИЧІ 
ТА БІЛИЧІ ОТРИМАЛИ 
ПОДАРУНКИ ВІД ФОНДУ ІГОРЯ 
ПАЛИЦІ «ТІЛЬКИ РАЗОМ»
19 серпня відзначали дні 
сіл у Стенжаричах, що 
належать до Устилузької 
об’єднаної територіальної 
громади, та Біличах 
Любомльського району. 
Привітати жителів 
завітали представники 
місцевої влади, депутати, 
священики. Традиційно з 
нагоди свята найактивніші 
селяни отримали 
подарунки від Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом».

Для місцевого 
фельдшерсько-

акушерського пункту 
придбали медичні 
інструменти, а також замінили 
там вікна та двері.

– До відновлення ФАПу долу-
чилися всі, – каже голова Козлів-
ської сільської ради, куди входить 
село Цевеличі, Олег Трофимюк. 
– Завдяки Фонду «Тільки разом», 
з яким ми активно співпрацюємо, 
в нашій сільраді вже реалізували 
чотири проекти.

– У нас всі вікна були дерев’яні, 
з них постійно дуло, було холодно. 
Тож змогли замінити всі вікна, 
вхідні й міжкімнатні двері та при-
дбати медобладнання – вагу для 
дорослих, вагу для немовлят, небу-
лайзер для інгаляцій, штатив, сум-
ку для фельдшера, тест-смужки 
для глюкометра. До проведення 
робіт і втілення проекту долучи-
лися всі, – каже завідувачка ФАПу 
Наталія Форманюк.

Перші кроки до реалізації про-
екту зробили ще у лютому цього 
року – в селі створили ініціативну 
групу, яка почала писати проект 
та спільно шукати кошти на реалі-
зацію.

– Дякуємо за те, що ваша гро-
мада небайдужа. У нашій країні 
такі часи, що всім важко, проте 
одні нарікають на те, що важко, а 
інші прагнуть цю ситуацію зміни-
ти. Але для того, щоб щось почати 
змінювати в своєму населеному 
пункті, це потрібно робити тіль-
ки разом, – наголошує Вячеслав 
Рубльов.

Під час зустрічі з депутатом се-
ляни просили Вячеслава Рубльова 
допомогти із заміною водопоста-
чання в селі. Мовляв, у Цевели-
чах є своя водопровідна система, 
проте труби старі й потребують 
заміни. Відповідний проект за-
планували і склали ще у 2011 році, 
проте досі за його втілення ніхто 
не брався – ціни застаріли. На 
щастя, сільський голова написав 
звернення в обласну раду щодо 
важливості проведення робіт із 
заміни систем водопостачання, 
тож це питання включили в облас-
ну програму «Питна вода», яка діє 
до 2020 року. 

– У нас є водопровід, водопро-
відна вежа, які облаштовували ще 
за колгоспу. Труби неякісні, по-

стійно тріскають, бо їх проклали 
просто посередині дороги. Ми 
вже неодноразово просили, аби 
нам хоча б частинами допомогли 
прокласти нові труби. Головне – 
відремонтувати центральну трубу, 
а далі вже кожен до своєї домівки 
проведе воду, – розповідає місцева 
жителька Раїса Пашко.

Люди додають: такі роботи по-
трібно проводити почергово, за 
прикладом Затурців – проект із 
водопостачання цього населеного 
пункту зробили за два роки. Най-
важливіший і найпроблемніший 
шматок водопроводу потрібно за-
мінити першим, а далі поступово, 
за наявності коштів, проводити 
заміну труб на інших відрізках. 

Також людям болить питання 

дороги. Мовляв, у селі, коли тем-
но і дощова погода, пройти нема 
як. Шкільний автобус, за словами 
людей, не може виїхати і забрати 
дітей до школи.

– Ще на початку року ми від 
Локачинського району підготу-
вали перелік комунальних доріг, 
які потрібно було відремонту-
вати, і ваше село теж було в цьо-
му переліку. Адже  область мала 
отримати 390 млн грн на ремонт 
доріг місцевого значення. Проте 
в облдержадміністрації виріши-
ли по-іншому і перекроїли пере-
лік. Всі гроші, які мали надійти в 
район, мають піти тільки на одну 
дорогу – Локачі-Загорів, – розпо-
вів голова локачинського УКРОПу 
Василь Демидюк.

Тим часом місцеві школя-
рі просять депутата допомогти 
з облаштуванням футбольного 
поля. Дітлахи кажуть: попри те, 
що в їхньому селі немає фут-
больної команди, вправлятися у 
цьому виді спорту хочуть і люб-
лять – м’яч приносять з дому, а 
ворота зробили із підручних ма-
теріалів. 

– Ми будемо просити батьків, 
аби зварили з труб гарні ворота, 
на які можна повісити сітку, – пе-
реконує Максим.

Вячеслав Рубльов каже: якщо 
тут обладнають футбольні ворота, 
то 1 вересня для дітей укропівці 
передадуть м’ячі та сітку.

Анна ВОЛОЩУК,
Локачинський район

До реалізації проекту долучилась уся громада
Місцеві футболісти просять депутата допомогти 
із облаштуванням футбольного поля

СПІЛЬНЕ СВЯТО

НА ЛЮБОМЛЬЩИНІ 
СВЯТКУВАЛИ ДНІ СІЛ
У Штуні, Нудижі та 
Красноволі весело 
відзначили дні сіл. 
Під час святкування 
в Штуні 
першокласники 
місцевої 
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів 
Вишнівської 
об’єднаної 
громади отримали 
сертифікат на 
нову дошку від 
Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». 

За словами директора школи, де-
путата Вишнівської ОТГ Світлани Бу-
лавчук, навчальному закладу, в якому з 
вересня стартує програма Нової укра-
їнської школи, такий подарунок був 
украй потрібен. 

– Школу звели в 1971 році, тож 
оновлення матеріально-технічної бази 
надзвичайно актуальне. Нині навчаль-
ний заклад готується до старту Нової 
української школи. Ми вже відремон-
тували клас, замовили стільці, одно-
місні парти, плазмовий телевізор та 
ноутбук. Бракувало лише нової дошки, 
тому вирішили звернутися у Фонд Іго-
ря Палиці «Тільки разом», – розповіла 
Світлана Булавчук.

Вже у вересні до школи прийдуть 
15 першокласників. Усього тут навча-
ється 106 учнів.

Святкування продовжилося кон-
цертом та спортивними змаганнями. 
Найменших жителів села розважали 
аніматори. Прибули на свято й аматор-

ські колективи із сусідніх сіл.
Цими ж днями урочистості відбу-

валися у селах Нудиже Головненської 
ОТГ та Красноволя Любомльської 
ОТГ. Привітав жителів заступник лю-
бомльського міського голови, керівник 
районної організації політичної партії 
УКРОП Микола Оніщук.

– Переконаний, що миті, коли гро-
мада єднається навколо приємних, 
світлих речей, допомагають повірити 
в нашу єдність та неподільність. Голова 
Волинської обласної ради Ігор Палиця 
і депутати від УКРОПу вірять в актив-
ні громади, у ваш потенціал, тому й 
підтримують ідеї та починання, – за-
значив Микола Оніщук. 

За сприяння Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» найактивнішим міс-
цевим жителям вручили подарунки – 
техніку та приладдя. 

Катерина ОСТАПЕНКО,
Любомльський район

Свою назву село Стенжаричі отримало від 
річки Стенжі, яка була колись повноводною, 
та нині від неї залишився маленький рівчачок. 
Першу згадку про село датовано 1565 роком, 
і є воно одним з найстаріших сіл Володимир-
Волинського району. Три роки тому Стенжари-
чі, що налічують майже 500 жителів, увійшли до 
складу новоутвореної Устилузької ОТГ, тож тепер 
уже є можливість звітувати про певні досягнен-
ня. У селі є загальноосвітня школа I-III ступенів, 
клуб, бібліотека, дитячий садок, фельдшерсько-
акушерський пункт та відділення зв’язку.

Керівник володимир-волинського міського 
осередку УКРОПу, депутат міської ради Сер-
гій Радкевич, який долучився до святкувань, 
побажав жителям реалізації усіх задумів для 
розвит ку рідного села.

– Ніхто не може дбати про громаду краще, 
ніж ті, хто в ній живе, – зазначив під час уро-
чистостей депутат. – Активність, небайдужість, 
ініціативність допоможуть зробити життя у 
селі зручним і комфортним. Фонд «Тільки ра-

зом» та укропівці підтримують прагнення сіль-
ських жителів, які готові працювати на благо 
своєї громади. У День села ми відзначаємо по-
дарунками тих, хто впродовж минулого року 
виявив власні ініціативи, реалізував певні за-
думи на користь рідного населеного пункту. 
Сподіваюся, новий рік для вашої громади буде 
багатим на нові досягнення, цікаві проекти і 
впроваджені ініціативи. А ми допомагатимемо 
та сприятимемо вам у цьому.

Того ж святкового дня подарунки від Фон-
ду в різних номінаціях отримали й жителі не-
величкого села Біличі, що на Любомльщині. 
Місцевим школярам вони особливо згодяться 
в новому навчальному році. 

Для гостей свят у двох селах місцеві амато-
ри сцени підготували чудові концертні програ-
ми, родзинками яких стали художні номери у 
виконанні місцевої дітвори.

Світлана ЧУНЬ,
Володимир-Волинський, 

Любомльський райони

Подарунки дісталися і 
наймолодшим жителям громади

Найактивніші жителі села отримали 
подарунки від Фонду «Тільки разом»
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Фонд Ігоря Палиці

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

нська обласна регіональна 
УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

Центральний офіс Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом»: 

чи вони мені. Набираюся від цих людей доб-
ротворчої енергії.

Коли ти спілкуєшся з людьми, відчуваєш, 
як їм важливо, щоб їхні питання, проблеми 
чули!

– Хто з народних депутатів-волинян – 
ваші друзі, хто – вороги?

– У мене немає такого активного спілку-
вання, тривалих дружніх стосунків за винят-
ком Ігоря Гузя. Справді багато запозичувала 
корисного з його досвіду. Переважно спілку-
юся з ним, також із Юрієм Савчуком.

Звичайно, є приклад, коли нам, народним 
депутатам від Волині, вдалося об’єднатися. 
Об’єднувальним фактором стала Леся Україн-
ка. Тоді готували відповідну постанову, яку ми 
з колегами від УКРОПу зареєстрували. Вона пе-
редбачала фінансування відзначення 150-річчя 
від дня народження Лесі Українки. Але через те, 
що ми в меншості, цей проект постанови й далі 
лежав, справа не рухалася. У кулуарах вдалося 
довідатися, що так може тривати довго.

Тоді я звернулася до Сергія Мартиняка та 
Ігоря Гузя, попросила об’єднати наші зусил-
ля в ім’я Лесі Українки. Cпільно нам вдалося 
проект постанови проголосувати.

Є ще один приклад – придбання дорогого 
медичного обладнання для Луцької міської 
лікарні. Спільно ми зібрали три мільйони. І 
справді, хто по півмільйона, хто по 600 тисяч 
виділили з соцеконому. Це – Ігор Гузь, Степан 
Івахів, Сергій Мартиняк, Юрій Савчук і я.

«ЩОБ ЦІ ДОБРІ СПРАВИ 
СТАЛИ ПРИКЛАДОМ ДЛЯ 
НАСЛІДУВАННЯ»

– Приклад яких попередників, тих, хто 
представляв виборців нашого краю у ВР 
попередніх скликань, повчальний? 

– Багато спілкуюся з Миколою Григо-
ровичем Жулинським. Він – мій науковий 
консультант, науковий керівник, президент 
ГО «Волинське братство». Спілкуюся з усім 

Волинським братством! А передовсім – із 
Сергієм Шевчуком, який також свого часу 
був народним депутатом. За порадою Сергія 
Володимировича я стала співавтором законо-
проекту, що стосується медичної сфери. Для 
мене ці люди, безперечно, є справді автори-
тетними і з огляду на те, що вони зробили під 
час своїх депутатських каденцій, і на те, ким 
ці люди є для Волині, всієї України зараз.

Взірцем того, як можна, маючи різнома-
нітні можливості, їх ефективно використати 
в інтересах області та держави загалом, є Ігор 
Петрович Палиця. Він – політик, який пере-
буває на передовому рубежі впродовж остан-
нього десятиліття.

– Особливо, коли був головою Одеської 
ОДА. Адже всупереч напрацьованому ал-
горитму Кремля зумів утримати ситуацію, 
не допустити не просто ще однієї «народ-
ної республіки», а втілення путінської мрії 
про «Новоросію», цілковитий контроль над 
Чорним морем.

– Ігоря Петровича я знаю відтоді, коли він 
очолив Наглядову раду нашого університету. 
Згодом стала частиною його команди. Мені 
імпонує ця яскрава особистість і тому, що чіт-
ко мислить не просто якимись середньостро-
ковими часовими відтинками, а має здатність 
(як політик, економіст, фаховий історик) ба-
чити на дуже далеку перспективу. Він бачить 
та розуміє суспільно-економічні процеси 
глибоко і прагматично. Маючи такий потуж-
ний фінансовий ресурс, він багато робить для 
Волині, Луцька. Власне оці конкретні справи і 
стали своєрідним алгоритмом дій для інших. 
Це гарний приклад для наслідування. Йдеть-
ся не тільки про депутатів, а загалом про тих, 
хто визначає парадигму нашого суспільного 
життя. Якби таких прагматиків, які водночас 
мають міцну моральну основу, світоглядні 
принципи, в українському парламенті було 
більше, то, мені здається, ситуація була б на-
багато оптимістичнішою.

 «ЗАРАЗ УЖЕ ВСІ НАЛАШТОВАНІ 
НА ВИБОРИ»

– На початку вересня розпочне робо-
ту чергова сесія Верховної Ради восьмого 
скликання. Парламент зможе, на вашу дум-
ку, працювати ефективно? 

– Погоджуюся з вами у тій тезі, що зараз 
уже всі налаштовані на вибори. Передовсім 
президентські. Відбувається перегрупування 
сил, мобілізація. Мені здається, що більшою 
мірою зусилля будуть спрямовані на те, щоб 
правильно побудувати виборчі кампанії, 
аніж на розв’язання проблем, які стосують-
ся економічного чи соціального, ширшого 
суспільного контексту. На жаль. Буде бага-
то маніпуляцій, популізму. Це недобре. А 
фінансово-економічна ситуація дуже непрос-
та: немає траншу від МВФ, у Пенсійному 
фонді – дірки, в бюджеті – дірки...

– ВР, за вашим припущенням, ухвалить 
новий виборчий Кодекс? Чи, можливо, за 
нього не варто голосувати, бо у підсумку 
виборці невеликих областей (як наша Во-
линська) можуть де-факто не мати своїх на-
родних депутатів?

– У першому читанні Кодекс ухвалили 
випадково. Це сталося неочікувано для біль-
шості. Тому що там багато таких прихованих 
речей, які не дадуть можливості провладним 
партіям зберегти домінантне на сьогодні ста-
новище. Для Волині, як і для інших малих 
областей, Кодекс може стати також проблем-
ним. Буде внутрішня конкуренція між канди-
датами у депутати. І не факт, що цей Кодекс 
дасть більше позитивів, ніж є зараз. Та при 
цьому, хочу сказати, виборче законодавство 
треба змінювати.

«ШУКАТИ ШЛЯХИ 
ПОРОЗУМІННЯ»

– Як ви розцінюєте ситуацію на Волині, 
де обласну раду контролюють структури, 
близькі до Ігоря Палиці, а головою ОДА 
призначено Олександра Савченка. Як уточ-
нював в інтерв’ю для «ВП» Ігор Гузь, це при-
значення відбулося на прохання «Континіу-
му». Київ вирішив «поділити» область між 
двома потужними політико-бізнесовими 
групами? Від цього виграє Волинь?

– Не буду коментувати те, чим керували-
ся Президент і його команда, призначаючи 
головою Волинської облдержадміністрації 
Олександра Ілліча Савченка. Я можу говори-
ти за фактом. Якщо порівнювати нинішнє ке-
рування областю з тим, що робив Володимир 
Гунчик, то воно має прогресивні ознаки. Цей 
стиль керівництва – значний крок уперед. 
Екс-губернатор у багатьох питаннях зайшов 
уже в глухий кут. Адже результат залежить і 
від вміння домовлятися, відстоювати інтере-
си Волині. При цьому треба враховувати, що 
є депутати й голова обласної ради, народні 
депутати, що треба шукати шляхи порозу-
міння.

Мені прикро про це говорити. Але через 
таку нездатність екс-голови Волинської ОДА 
принципово відстоювати перед Києвом ін-
тереси області ми втратили четвертий госпі-
тальний округ. На жаль, у багатьох важливих 
речах він не був активним.

– У якому сенсі?
– У відстоюванні власне волинської проб-

лематики. Натомість Савченко виявляє рішу-
чість і наполегливість. Я не можу коменту-
вати те, які у нього завдання. Але конкретні 
справи переконують, що це призначення було 
правильним. Кілька разів я спілкувалася з 
Олександром Іллічем. Щодо тих питань, які 
стосувалися округу, ми знайшли порозумін-
ня. Принаймні, чітко розділяємо виконавчу 
та законодавчу влади. Якщо, наприклад, у 
мене є проблема з нездатністю Маневицької 
РДА налагодити ефективну боротьбу з са-
могоноварінням, то я звертаюся до голови 
ОДА – і він допомагає. Відбуваються наради, 
рейди. Натомість я беру зобов’язання, що на 
законодавчому рівні вийду з депутатською 
ініціативою.

Правильно було б, якби вдалося знайти 
рівновагу сил: ОДА, облрада, народні депу-
тати. Якби була така синергетична дія (коли 
один одного підсилює), то від цього тільки 
виграли б волиняни.

Віктор ВЕРБИЧ, 
Луцьк

Єдина жінка з шести волинських 
народних депутатів ВР восьмого 

скликання. Одна з тих небагатьох, 
хто пройшов етапи політичного 
становлення: депутат міської ради, 
член міськвиконкому, депутат облради, 
парламентар. Так, ідеться про Ірину 
Констанкевич, доктора філологічних 
наук, професора. Нині вона – народний 
депутат України від виборчого округу 
№23.

Днями Ірина Констанкевич спілкувалася 
з журналістами видання «Волинська правда». 
Подаємо скорочену версію інтерв’ю. 

«СИЛИ, МУДРОСТІ, ВПЕВНЕНОСТІ 
МЕНІ ДОДАЮТЬ ВИБОРЦІ»

– З 2016 року ви, маючи досвід роботи 
депутатом міської, відтак обласної ради, 
члена луцького міськвиконкому, – народ-
ний депутат України ВР восьмого скликан-
ня. Наскільки вам, пані Ірино, вдається ре-
алізовувати себе у парламенті? 

– Я прийшла у парламент, коли він уже був 
сформований. Моє місце як позафракційного 
депутата, який представляє партію УКРОП, 
уже апріорі було визначене. Розуміла: не бу-
дучи у більшості, мені буде дуже складно 
впливати і на розв’язання багатьох питань 
округу. Але якби я заспокоїлася на цьому та 
прийняла таку позицію, то, очевидно, відразу 
мала б скерованість на неефективну роботу. 
Тому моє питання стояло так: і відстоювати 
свій округ, і працювати над тими питаннями, 
які генеруються, народжуються в окрузі та є 
визначальними для України. У цьому сенсі – 
і проблематика, що стосувалася пенсійного 
законодавства, й освітній сегмент. А також 
питання (воно особливо актуальне для Мане-
вицького, Камінь-Каширського районів) реа-
лізації молока, оскільки йдеться про демпін-
говані ціни на цю продукцію. Тут – проблема 
монополістів загалом по Україні. З огляду 
на те, що наша держава є аграрною, ці проб-
леми актуальні не тільки для округу, а й для 
всієї країни. Ми зараз вийшли на питання 
сучасного фермерства, спільних українсько-
німецьких проектів щодо реалізації агрополі-
тики загалом в Україні.

Тому в парламенті, який було сформо-
вано 2014 року, я знайшла своє місце, воно 
визначене проблематикою 23-го округу, ро-
ботою в комітеті з питань науки і освіти та 
моєю передвиборною програмою. І, вважаю, 
ця перспектива не обмежується каденцією 
Верховної Ради восьмого скликання.

– Будете балотуватися до ВР дев’ятого 
скликання на виборах, які заплановано на 
27 жовтня 2019 року?

– Так. І буду йти до парламенту від 23-го 
округу. Я полюбила свій округ, цих людей. 
Найголовніше, що саме вони дають мені за-
ряд енергії, впевненості, політичної відпові-
дальності. Адже коли прийшла до Верховної 
Ради, то була парламентським новачком. Ма-
ючи досвід роботи в міській, обласній радах, 
у парламенті мусила розпочинати все з нуля, 
багато чого вчитися. Але сили, мудрості, 
впевненості мені додають виборці. Я тепер не 
знаю, хто кому більше потрібен: я виборцям 

Андрй М
ош

кун

23-й округ має сильного й відповідального представника в парламенті
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СУБОТА 1 вересня

П’ЯТНИЦЯ 31 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, 10.45, 13.35, 15.10, 
16.30, 23.40 Погода

09.35 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.00 Хто в домі хазяїн?
10.30 Телепродаж
10.55 Д/ц «Неповторна 

природа»
11.55 Енеїда
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.45 Лайфхак 

українською
13.55 Схеми
15.20 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»
16.35 Д/ц «Гордість світу»
17.05 Т/с «Монро»
18.00 Інформаційна година
18.50 VoxCheck
19.00 Букоголіки
20.30 Перша шпальта
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.45 «Батурин. Ренесанс 

Незалежності»
23.45 Як дивитися кіно
01.10 Д/ц «Пліч-о-пліч»
01.30 Роздягалка
02.00 Д/ц «Орегонський 

путівник»
04.30 Фольк-music
05.30 Д/ц «Незвичайні 

культури»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.15 Зона ночі
04.00 Абзац
05.49, 07.09 Kids Time
05.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
07.10, 18.00 Шоу Оля
08.10, 21.30 Київ вдень та 

вночі 16+
11.10 Хто зверху? 12+
17.00 Заробітчани
19.00 Топ-модель 16+
22.20 Кохання на 

виживання 16+
00.20 Х/ф «Не дихай»
02.10 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.55 Х/ф «Вам і не 

снилося»

08.50 Х/ф «Жереб долі»

13.00 Х/ф «Тільки не 

відпускай мене»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Т/с «Здамо 

будиночок біля моря»

19.55 Цієї миті рік потому 

12+

22.45 Ультиматум 16+

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

Решка. Ювілейний 2»
13.00, 21.00 «Орел і 

Решка. Рай та пекло 2»
14.00, 00.00 «Орел і 

Решка. Навколосвітня 
подорож»

22.00 «Бєдняков+1»
23.00 «Вірю не Вірю»
01.00 «Вечірній квартал»
02.35 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 03.00 
Сьогодні

09.30, 05.20 Зірковий шлях
10.20, 03.45 Реальна 

містика
12.20 Х/ф «Її серце»
14.20, 15.30 Т/с «Будинок 

Надії»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Х/ф «Паперові 

квіти»
23.20 Слідами
00.00, 02.15 Т/с «CSI: 

Маямі»
01.45 Телемагазин

УКРАЇНА
07.10, 14.10 Правда життя
08.10 Африканські річки: 

дари дощів
09.15, 17.00 Шалена 

подорож
10.15 Підроблена історія
11.15 Скарб.UA
12.15 Містична Україна
13.10 Скептик
15.05, 23.45 Великі танкові 

битви
16.00, 21.50 Битва рибалок
17.50, 22.50 У пошуках 

інновацій
18.50 Фантастичні історії
20.45, 00.30 Речовий 

доказ
03.00 Теорія Змови

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 «ТСН»

09.30 «Чотири весілля»

10.45, 12.20 «Одруження 

наосліп»

12.30, 14.10 «Міняю 

жінку»

15.45 «Сімейні 

мелодрами»

17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»

20.15, 22.25, 00.35 «Ліга 

сміху»

04.40 Мультфільм

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, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.20, 12.25 Т/с 
«Гречанка»

12.50 Х/ф «Коли настає 
вересень...»

14.50, 15.45, 16.45, 00.30 
«Речдок»

18.00, 03.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00 «Подробиці»
20.40 Х/ф «Дім, милий 

дім!»
03.45 Д/п «Євген Леонов. 

Я король, дорогі мої!»
04.25 «Україна вражає»
04.50 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 02.20 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Інсайдер
11.10, 17.40 Т/с «Нюхач»
12.15, 13.20 Х/ф 

«Бездоганна 
репутація»

15.05, 16.20, 21.30 Дизель-
шоу 12+

18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
00.20 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
02.40 Т/с «У полі зору»
03.20 Стоп-5

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Герцог»
11.00, 00.30 Т/с «Якось у 

казці»
12.00 Т/с «Домашній 

арешт»
13.00 Країна У
14.00, 20.00 Одного разу 

під Полтавою
15.00, 03.20 Віталька
17.00, 02.30 Панянка-

селянка
18.00 Чотири весілля
21.00 М/ф «Льодовиковий 

період 5: Курс на 
зіткнення»

22.45 Х/ф «Підняти 
перископ»

02.00 БарДак
05.50 Корисні підказки

ТЕТ
07.00, 07.35, 08.05, 08.35 

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

17.00, 19.00 Новини
09.00 Серіал «За 

службовим обов’язком»
13.40, 19.20 Тема дня
14.10 «Модуль знань»
14.50 Світло
15.45 Wise Cow (100 років 

літератури)
16.08 Д/с «Неповторна 

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
17.10 «Схеми. Корупція в 

деталях»
17.36 «Розсекречена 

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

природа»
20.12 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Євромакс
06.30 На Часі 18.00. 

Повтор
07.00, 08.00, 09.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На Часі»

07.30 Добрий ранок
08.30 Добрий ранок
09.30 На Часі 21.00. 

Повтор
10.00 Уроки тітоньки Сови
10.05 М/с «Друзі янголів»
10.50, 15.00, 18.30, 19.05, 

20.45, 22.00 Як це було
11.00, 17.00 Знай більше!
12.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
13.00 Глобал 3000

АВЕРС 13.30 Запитай у депутата
15.15 Життя в цифрі
15.30 Уроки тітоньки Сови
15.35 М/с «Друзі янголів»
16.15 Бандерштат 2018
18.00 На Часі 18.00
19.00, 20.55 Вголос
19.15, 03.00 Т/с «Справа 

Дойла»
21.00 На Часі 21.00
22.10 Європа в концертах
23.00 Завтра сьогодні
23.30 На Часі 18.00. 

Повтор
00.30 Бандерштат 2018
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
04.30 Дзеркало історії
05.00 Відділ кадрів
05.30 Завтра сьогодні

06.00 Мультфільми
08.00, 04.35 «Облом.UA.»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55 «Загублений світ»
13.00 Т/с «Поки цвіте 

папороть»

2+2 17.15 «Загублений світ»
19.25 Х/ф «Погоня»
21.10 Х/ф «День, коли 

Земля зупинилася»
23.10 «Змішані 

єдиноборства. UFC FN 
Gaethje vs. Vick »

01.25 «Цілком таємно»
03.05 Т/с «Зустрічна 

смуга»

НТН

05.45 Х/ф «Ярослав 
Мудрий»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.05 Х/ф «Один шанс із 

тисячі»
10.40 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 03.20 

«Свідок»
12.55, 19.30 Т/с 

«Коломбо»
14.40, 04.00 «Речовий 

доказ»
15.55, 16.55 «Легенди 

карного розшуку»
21.10, 01.30 Т/с «Дуель під 

сонцем»
23.15 Свідок
23.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»
03.55 «Випадковий 

свідок»
04.30 «Правда життя. 

Професії»

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, 03.00 
Новини

09.30, 14.15, 16.25, 23.20, 
02.00, 03.20 Погода

09.35 М/с «Гон»
10.05 «Відкривай Україну з 

Суспільним»
10.30 Чудова гра
11.00, 22.10 Сильна доля
12.00 Х/ф «Генріх VIII»
13.55 Телепродаж
14.20 Д/ц «Фестивалі 

планети»
15.25, 23.10, 01.30 Д/ц 

«Незвичайні культури»
16.35 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»
18.55 Д/ц «Неповторна 

природа»
19.55 Д/с «Дивовижні 

міста світу»
21.25 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком 16+
23.50 Д/ц «Незвідані 

шляхи»
00.45 Д/ц «Гордість світу»
02.00 Світ навколо
02.10 Д/ц «Смаки 

Культур»
03.25 Світло
04.20 Війна і мир
05.05 Розсекречена історія

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.00 Зона ночі
05.19, 06.29 Kids Time
05.20 М/с «Лунтик і його 

друзі»
06.30 Х/ф «Відпадний 

препод»
09.00 Шоу Оля
13.00 Хто проти 

блондинок 12+
15.00 Хто зверху? 12+
17.00 М/ф «Бебі-бос»
18.50 Х/ф «П’ята хвиля»
21.00 Х/ф «Дивергент»
23.50 Х/ф «Керрі»

НОВИЙ КАНАЛ
06.10 ВусоЛапоХвіст

07.45 Караоке на Майдані

08.45 Все буде смачно!

10.50 Зважені та щасливі 

12+

14.10 Цієї миті рік потому 

12+

16.10 Хата на тата 12+

19.00 Х-Фактор

21.50 Т/с «Здамо 

будиночок біля моря»

СТБ
07.40 «TiBi Абетка»

07.50 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 «Орел і Решка. 

Шопінг»

11.10 «Ух ти show»

12.10 М/ф «Воруши 

ластами 2»

14.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»

00.15 Х/ф «Моє велике 

грецьке весілля 2»

02.00 «Бєдняков+1»

02.40 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

07.15, 04.00 Зірковий шлях

09.10, 15.20 Т/с 

«Затемнення»

17.00, 19.40 Т/с «Настане 

світанок»

21.45 Х/ф «Її серце»

23.45, 02.00 Т/с «CSI: 

Маямі»

01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ

07.30 Прихована 

реальність

09.10 Фантастичні історії

10.00, 18.30 У пошуках 

істини

11.40 Великі танкові битви

13.30, 21.00 Суперзаводи

16.30 Африканські річки: 

дари дощів

00.00 Містична Україна

01.40 Брама часу

МЕГА

06.00, 19.30, 05.30 «ТСН»

06.40 «Гроші »

08.00 «Сніданок. 

Вихідний»

10.00 «Життя без обману»

11.25 «Світське життя. 

Дайджест 2018»

12.40 Х/ф «Інша жінка»

16.30, 21.45 «Вечірній 

квартал»

18.30 «Розсміши коміка»

20.10 «Неминуча війна»

00.00 «Світське життя 

2018»

01.05 «Ліга сміху»

05.05 Мультфільм

1+1

06.45 «Мультфільм»
07.10 «Чекай на мене. 

Україна»
08.45 Х/ф «Чотири нуль 

на користь Танечки»
10.30 Х/ф «Пригоди 

Електроніка»
14.30 Х/ф «Невловимі 

месники»
16.10 Х/ф «Дім, милий 

дім!»
18.10 Х/ф «Півзахисник»
20.00, 02.45, 05.25 

«Подробиці»
20.30 «Концерт Олега 

Винника «Я не 
втомлюся»

23.00 Т/с «Шкідливі ради»
03.15 Д/п «Семен Фарада. 

Уно моменто!»
04.10 Ток-шоу «Стосується 

кожного»
04.55 «Top Shop»

ІНТЕР

05.25, 04.25 Скарб нації
05.30, 04.35 Еврика!
05.40, 04.45, 12.45 Факти
06.00 Більше ніж правда
07.45 Я зняв!
09.30 Дизель-шоу 12+
10.45 Особливості 

національної роботи-2
11.45 Особливості 

національної роботи-3
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
16.20 Х/ф «Чорна діра»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Хроніки 

Ріддіка»
22.15 Х/ф «Ріддік»
00.40 Х/ф «Дівчина з тату 

дракона»
03.30 Провокатор

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
11.20 М/ф «Король 

Сафарі»
12.50 Х/ф «Русалонька»
14.00 Чотири весілля
17.30 Х/ф «Підняти 

перископ»
19.00, 20.30, 22.00 Одного 

разу під Полтавою
19.30, 21.00, 22.30, 23.30 

Країна У
20.00, 21.30 Казки У
23.00 Казки У Кіно
00.30 Т/с «Якось у казці»
02.00 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька
05.50 Корисні підказки

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

Волині»
09.34 «Енеїда»
13.30 «Едера»
13.40, 19.30 Тема дня
14.32 «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
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, 21.45, 00.15, 

02.45 Як це було
10.30, 23.00 Євромакс
11.00 М/с «Друзі янголів»
12.00 Завтра сьогодні
12.30 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»
17.00 Все про спорт

АВЕРС 17.45 ГУРМАН І Я
18.00 На Часі 18.00
18.40 Вголос
18.45, 21.30, 00.00, 02.30 

Новини «На Часі». 
Спецвипуск

19.00 Завтра-сьогодні
19.30 Огляд світових 

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

обов’язками»
23.30 На Часі 18.00. 

Повтор
00.30 Бандерштат -2018
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
03.00 Т/ф «Фіалка 

терору»
04.00 Дзеркало історії
05.00 Відділ кадрів
05.30 Культура

06.00 Мультфільми
08.00 «102. Поліція»
08.55 «Загублений світ»
15.10 Х/ф 

«Некерований»
17.10 Х/ф «Морський 

піхотинець»

2+2 19.00 Х/ф «Морський 
піхотинець-2»

20.55 Х/ф «Морський 
піхотинець-3: Тил»

22.40 Т/с «Величний Джо»
01.40 «Цілком таємно»
03.20 Т/с «Зустрічна 

смуга»
04.05 «Облом.UA.»

НТН

05.00 «Top Shop»
05.30 Х/ф «Інспектор 

карного розшуку»
07.10 Х/ф «Будні карного 

розшуку»
08.50 Х/ф «Останнє 

полювання»
10.20 Х/ф «Каблучка з 

Амстердама»
12.00 «Свідок. Агенти»
12.35, 02.45 «Речовий 

доказ»
15.30 «Склад злочину»
17.10 «Таємниці 

радянського дефіциту»
19.00, 02.15 «Свідок»
19.30 Х/ф «За двома 

зайцями»
21.00 Х/ф «Королева 

бензоколонки»
22.30 Х/ф «Онг Бак: 

тайський воїн»
00.30 «Таємниці 

кримінального світу»
04.15 «Легенди 

бандитської Одеси»
04.45 Х/ф «Грачі»

МАДОННІ – 60  

Американській поп-діві Мадонні 
виповнилося 60 років. Співачку 

називають королевою поп-музики. 
Вона найбільш продавана виконавиця 
у світі. Зірка потрапила до Книги 
рекордів Гіннеса як найбільш 
комерційно успішна співачка в історії 
звукозаписної індустрії.

У світі на но-
сіях всіх форматів 
(касетах, компакт-
дисках і пластин-
ках), а також у 
вигляді цифрових 
копій було про-
дано понад 300 
мільйонів записів 
Мадонни. 

Вона є най-
багатшою жінкою в музичному бізнесі. За 
даними видання Forbes, сума статків Медж 
складає $580 млн.

А ще співачка – щаслива мама. Вона ви-
ховує шістьох дітей. У неї двоє біологічних 
і четверо названих дітей з Малаві. Двох з 
них – дівчаток-близнючок – Мадонна вдо-
черила на початку 2017 року.

ювілей

kino-teatr.ru

Фільм «Підняти перископ»

22:45

ПОМЕР СИН МАЙКЛА 
ДЖЕКСОНА 

У Лас-Вегасі помер син легендарного 
співака Майкла Джексона Девід 

Ротенберг, повідомляє УНІАН. 

Поліцейські кажуть, що Дейв помер 
15 липня в лікарні медичного центру Сан-
райз. Причину смерті не розголошують. 
Виявили Ротенберга без свідомості в чужій 
квартирі. Йому було 42 роки і він писав 
картини під псевдонімом Дейв Дейв.

Девід Ротенберг – не рідна дитина 
Джексона. Спотворений зовнішній вигляд 
художника пов’язаний з тим, що його рід-
ний батько намагався вбити малого. Зокре-

ма, він дав синові сно-
дійне, після чого облив 
ліжко гасом і підпалив. 
Потому – зник.

Хлопчик дістав опі-
ки 90% тіла. Лікарі тоді 
казали – з таким не 
виживають. Почувши 
про жахливу історію, 
Майкл Джексон ви-
рішив взяти опіку над 
хлопцем.

memento mori

Фільм «П’ята хвиля»

18:50

stuklopechat.com

zik.ua
startsat60.com
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ФУТБОЛ 1

ПН 27 серпня ВТ 28 серпня СР 29 серпня ЧТ 30 серпня ПТ 31 серпня СБ 1 вересня НД 2 вересня
06.00, 08.00, 11.45, 05.30 
Топ-матч 06.10 Вулвергемптон 
– Ман Сіті. Чемпіонат Англії 
08.10 Маріуполь – Львів 10.00 
«Великий футбол» 11.55 Інтер 
– Торіно. Чемпіонат Італії 13.45 
Чорноморець – Динамо 15.30 
Ньюкасл – Челсі. Чемпіонат 
Англії 17.20 Чемпіонат Італії. 
Огляд туру. Прем’єра 18.15 
Олександрія – Ворскла 20.00 
Ювентус – Лаціо. Чемпіонат 
Італії 21.45 LIVE. МЮ – 
Тоттенгем. Чемпіонат Англії 
00.00 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру 00.55 Олімпік – Шахтар 
02.45 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру 03.40 Рома – Аталанта. 
Чемпіонат Італії 

06.00 Арсенал – Вест Гем. 
Чемпіонат Англії 07.45, 18.45, 
03.30 Передмова до турніру. 
Ліга Націй УЄФА 08.15 Наполі 
– Мілан. Чемпіонат Італії 
10.00, 15.40, 22.45 Футбол 
NEWS 10.20 Олімпік – Шахтар 
12.05 «Великий футбол» 13.50 
МЮ – Тоттенгем. Чемпіонат 
Англії 16.00 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру 16.55 Маріуполь 
– Львів 19.15 Аякс – Динамо 
(К). Плей-оф. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 21.00, 23.55 «Ніч Ліги 
Чемпіонів» 21.45 LIVE. Динамо 
(К) – Аякс. Ліга Чемпіонів УЄФА 
00.45 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру 01.40 Ньюкасл – Челсі. 
Чемпіонат Англії 04.00 Інтер – 
Торіно. Чемпіонат Італії 

06.00, 08.00, 13.40 Топ-матч 
06.10 Чорноморець – Динамо 
08.10, 23.55 Динамо (З) – Янг 
Бойз. Ліга Чемпіонів УЄФА 
10.00, 15.40, 22.45 Футбол 
NEWS 10.20 Огляд вівторка. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 10.55 Ювентус 
– Лаціо. Чемпіонат Італії 12.45 
Чемпіонат Англії. Огляд туру 
13.50 Олімпік – Шахтар 16.00, 
18.35 «Ніч Ліги Чемпіонів» 
16.45 Динамо (К) – Аякс. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 19.25, 
01.45 «Сіткорізи» 19.55 МЮ 
– Тоттенгем. Чемпіонат Англії 
21.45 LIVE. Зальцбург – Црвена 
Звезда. Ліга Чемпіонів УЄФА 
02.15 Олександрія – Ворскла 
04.05 Вотфорд – Кристал Пелес. 
Чемпіонат Англії 

06.00 Маріуполь – Львів 07.45, 
05.15 «Сіткорізи» 08.15, 22.50 
ПАОК – Бенфіка. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.20, 16.00, 04.30 Огляд 
середи. Ліга Чемпіонів УЄФА 
10.55 Арсенал – Вест Гем. 
Чемпіонат Англії 12.45, 04.15, 
05.00 Топ-матч 13.00 Динамо 
(К) – Аякс. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 14.50, 00.40, 02.00 «Ніч 
Ліги Чемпіонів» 16.30 Олімпік 
– Шахтар 18.20 Зальцбург – 
Црвена Звезда. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 20.10 Огляд вівторка. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 20.40 Динамо 
(З) – Янг Бойз. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 00.55 Жеребкування 
групової стадії. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 02.25 Вулвергемптон – 
Ман Сіті. Чемпіонат Англії 

06.00, 08.00, 17.50 Топ-матч 
06.10, 23.55 Динамо (К) – Аякс. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 08.10 
Олександрія – Ворскла 10.00, 
15.40, 22.15 Футбол NEWS 10.20 
ПАОК – Бенфіка. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 12.05 МЮ – Тоттенгем. 
Чемпіонат Англії 13.45, 14.45 
«Шлях до Баку» 14.00 LIVE. 
Жеребкування групової 
стадії. Ліга Європи УЄФА 15.05 
Коефіцієнти ФІФА/УЄФА 15.10 
Передмова до турніру. Ліга 
Націй УЄФА 16.00 Динамо 
(З) – Янг Бойз. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 18.00 Чемпіонат Італії. 
Передмова до туру 18.30, 
20.55 «Тур ONLINE» 18.55 LIVE. 
Ворскла – Чорноморець 19.45 
Футбол Tables 21.25 LIVE. Мілан – 
Рома. Чемпіонат Італії 23.25 Світ 
Прем’єр-Ліги 01.45 Чемпіонат 
Італії 02.15 Рома – Аталанта

06.00 ПАОК – Бенфіка. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 07.45, 16.00 
Чемпіонат Італії. Передмова до 
туру 08.15 Зальцбург – Црвена 
Звезда. Ліга Чемпіонів УЄФА 
10.00, 15.40, 22.15 Футбол 
NEWS 10.20 Динамо (К) – Аякс. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 12.10 
Ворскла – Чорноморець 13.55 
Мілан – Рома. Чемпіонат 
Італії 16.30 Чемпіонат Англії. 
Передмова до туру 16.55 LIVE. 
Вест Гем – Вулвергемптон. 
Чемпіонат Англії 17.55 Футбол 
Tables 19.00, 23.25, 01.25 
Топ-матч 19.20 LIVE. Ман Сіті 
– Ньюкасл. Чемпіонат Англії 
21.25 LIVE. Парма – Ювентус. 
Чемпіонат Італії 23.35 Лестер 
– Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
01.35 Шахтар – Маріуполь 
03.25 Світ Прем’єр-Ліги 03.55 
Болонья – Інтер

06.00 Вест Гем – Вулвергемптон. 
Чемпіонат Англії 07.45 Світ 
Прем’єр-Ліги 08.15 Парма 
– Ювентус. Чемпіонат Італії 
10.00, 16.15 Футбол NEWS 
10.20, 00.50 Передмова до 
турніру. Ліга Націй УЄФА 10.50 
Ман Сіті – Ньюкасл. Чемпіонат 
Англії 12.40 Топ-матч 12.55 
Огляд вівторка. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 13.30, 15.55, 16.35, 
18.55 «Тур ONLINE» 13.55 LIVE. 
Десна – Олімпік 14.45, 17.45, 
20.15 Футбол Tables 16.55 LIVE. 
Львів – Олександрія 19.25 
LIVE. Арсенал-Київ – Зоря 
21.20 «Великий футбол» 23.00 
Аталанта – Кальярі. Чемпіонат 
Італії. Прем’єра 01.20 Кардіфф 
– Арсенал. Чемпіонат Англії 
03.10 Фіорентина – Удінезе. 
Чемпіонат Італії 05.00 
Профілактика 

НЕДІЛЯ 2 вересня
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, 16.30, 21.55, 

23.20 Погода
09.35 Х/ф «Генріх VIII»
11.30 Д/с «Дешевий від-

починок»
12.10 Перший на селі
12.40 Енеїда
13.40, 00.45 Д/ц «Китай-

ський живопис»
14.00 Телепродаж
14.20 Фольк-music
15.30, 22.50, 01.30 Д/ц 

«Незвичайні культури»
16.35 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»
18.55, 21.25 Д/ц «Непо-

вторна природа»
20.00 Промінь живий
22.05 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком 16+
23.50 Д/ц «Незвідані 

шляхи»
02.00 КАНАЛУ!!!

05.10 Інсайдер
07.00 Т/с «Відділ 44»
11.45, 13.00 Х/ф «Чорна 

діра»
12.45 Факти
14.15 Х/ф «Хроніки 

Ріддіка»
16.20 Х/ф «Ріддік»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Шерлок 

Холмс»
23.10 Х/ф «Шерлок 

Холмс-2: Гра тіней»
01.30 Х/ф «Бездоганна 

репутація»
03.00 Провокатор

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
12.45 Х/ф «Бібі та Тіна»
14.00 Чотири весілля
17.20 М/ф «Льодовико-

вий період 5: Курс на 
зіткнення»

19.00, 20.30, 22.00 Одного 
разу під Полтавою

19.30, 21.00, 22.30, 23.30 
Країна У

20.00, 21.30 Казки У
23.00 Казки У Кіно
00.30 БарДак
01.30 Х/ф «Тримайся, 

козаче!»
03.00 Віталька
05.50 Корисні підказки

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

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

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

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

природа»
18.32 Д/с «Таємниці під-

водного світу»
19.00 «Розсекречена 

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

шляхи»

06.15 Т/с «Коли ми вдо-
ма»

07.15 Х/ф «Вам і не 
снилося»

09.05 Все буде смачно!
10.00 Караоке на Майдані
11.00 Хата на тата 12+
13.05 МастерШеф 12+
19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
21.00 Один за всіх 16+
22.20 Х-Фактор
02.00 Профілактика

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 лас-

тами 2»

12.20 «Орел і Решка. Пере-

завантаження»

00.40 «Вечірній квартал»

02.25 «Нічне життя»

06.00 Бандитська Одеса

07.30 Прихована реаль-

ність

09.10 Фантастичні історії

10.00, 18.30 У пошуках 

істини

11.40 Великі танкові битви

13.30, 21.00 Суперзаводи

16.30 Африканські річки: 

дари дощів

00.00 Скептик

05.10 Містична Україна

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.10 «Неминуча війна»
08.00 «Сніданок. Ви-

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

ведмідь»
10.00, 11.15 «Світ нави-

воріт – 5: Індонезія»
12.30 Х/ф «Усі в захваті 

від Мері»
15.00 Х/ф «Великий 

дружній велетень»
17.30 Х/ф «Фантастична 

четвірка»
19.30, 05.00 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Танці з зірками»
00.00 «Ліга сміху 2017»
02.00 «Аргумент кiно»
04.30 Мультфільм

06.00 «Мультфільм»

06.25 Х/ф «Любочка»

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 «Далі нікуди»

14.10, 20.30 Т/с «Друге 

життя»

20.00 «Подробиці»

23.10 Х/ф «Ой, мамонь-

ки!»

01.05 «Речдок»

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

03.00, 01.30 Зона ночі
04.40 Стендап-шоу
05.39, 06.59 Kids Time
05.40 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
07.00 Х/ф «Відпадний 

препод 2»
09.10 Х/ф «Відпадний 

препод 3»
11.30 М/ф «Фердинанд»
13.30 Х/ф «П’ята хвиля»
15.40 Х/ф «Дивергент»
18.30 Х/ф «Інсургент»
21.00 Х/ф «Дивергент, 

частина 3: Віддана»
23.20 Х/ф «Злиття двух 

місяців»

06.00 Джем
07.00, 08.00, 09.00 Новини 

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

20.05, 20.50 Як це було
07.30 На Часі 18.00. Повтор
08.30 На Часі 21.00. Повтор
09.15 Ландшафтний бум
09.30 На Часі 18.00. Повтор
10.00 ГУРМАН І Я
10.30 Огляд світових подій
11.00 М/с «Друзі янголів»
12.00 Євромакс
12.30 Т/c «Справа Дойла»
14.00 ГУРМАН І Я
14.25, 20.00, 20.45 Вголос
15.30 Огляд світових подій
16.00 М/с «Друзі янголів»
17.00 Поліське літо з 

фольклором

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

Підсумки тижня
19.05 Європа в концертах
20.15 Глобал 3000
21.00 На Часі 21.00
21.30 Новини «На Часі». 

Підсумки тижня
22.00 Т/с «За службовими 

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

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

Підсумки тижня
03.00 Т/ф «Фіалка терору»
04.00 Дзеркало історії
05.00 Відділ кадрів

06.00 Мультфільми
08.00 «Він, вона та теле-

візор»
11.10 Х/ф «Морський 

піхотинець»
13.00 Х/ф «Таємниця 

татуйованої мумії»
15.00 Х/ф «Після 

2+2 шторму»
17.05 Х/ф «Храм че-

репів»
19.20 7 тур ЧУ по футболу 

«Динамо» – «Карпати»
21.25 Х/ф «Погоня»
23.10 «ПРОФУТБОЛ»
00.10 «Змішані єдинобор-

ства. UFC № 210 »
02.40 «Облом.UA.»

НТН

06.10, 09.00 «Страх у 

твоєму домі»

08.00 «Україна вражає»

11.00 Х/ф «За двома 

зайцями»

12.35 Х/ф «Королева 

бензоколонки»

14.05 Х/ф «Оцеола»

16.10 Х/ф «Полум’я»

19.00 Х/ф «Інтердів-

чинка»

22.00 Х/ф «Незапере-

чний – 3»

23.55 Х/ф «Онг Бак: 

тайський воїн»

02.00 «Речовий доказ»

Фільм «Дивергент»

15:40

hdrezka.ag

06.30 Сьогодні
07.10 Зірковий шлях
08.45 Х/ф «Якби да 

каби»
10.50 Т/с «Настане сві-

танок»
14.45 Х/ф «Паперові 

квіти»
16.45, 21.00 Т/с «Бабка»
19.00, 03.10 Сьогодні. 

Підсумки з Олегом 
Панютою

20.00 Головна тема
23.20, 02.20 Т/с «Випро-

бування вірністю»
01.50 Телемагазин
04.00 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

УКРАЇНСЬКОГО 
ЗВУКОРЕЖИСЕРА 
НОМІНОВАНО НА 
ПРЕМІЮ «ЕММІ» 

Звукорежисера з України Олега 
Кульчицького номінували на 

новинну і документальну премію 
«Еммі», яку щорічно вручають за 
досягнення в програмах національних 
новин і документальних фільмах.

Олега Кульчицького 
висунули в категорії «Най-
кращий звук» за роботу над 
документальною стрічкою 
«Плач із Сирії» режисера Єв-
гена Афінеєвського. 

Фільм розповідає про 
п’ятирічний збройний кон-
флікт на Близькому Сході 

очима сирійських активістів і мирного на-
селення. У центрі сюжету – прості люди, 
які пережили жахи війни. 

У 2016 році Кульчицький був у чис-
лі претендентів на нагороду Golden Reel 
Awards в категорії «Найкращий монтаж 
звуку» в документальному фільмі «Зима у 
вогні». У фільмі було показано українську 
Революцію Гідності 2013-2014 років.

кіно

а ви знали? ТЕЛЕКАНАЛ «112 УКРАЇНА» ПРАЦЮЄ НА РОСІЮ 

Новий генпродюсер 
телеканалу «112 
Україна», якого 

призначили після зміни 
власника, пов’язаний із 
кумом президента Росії 
Віктором Медведчуком, 
повідомляє «Радіо 
Свобода». 

У квітні 2018 року 99% влас-
ності каналу стали належати швей-
царській фірмі АТ «Плірофоріес 
АГ». Нею володіє громадянин Ні-
меччини Едуард Катц. Натомість на 
справжнього власника вказує но-
вий менеджмент, який прийшов на 
канал цього літа і має тісні зв’язки з 
політсилою Віктора Медведчука. 

Едуард Катц проживає в ма-
ленькому селищі Кюнцелль у цен-
тральній частині Німеччини. За 
інформацією ЗМІ, в його родини є 
лише один бізнес – фірма Exclusive 
Cars Katz, що продає вживані авто-
мобілі. Зараз на її сайті представле-

но 13 автівок середньою вартістю у 
$40 тис. 

Катц обіцяв надати журналістам 
письмовий коментар, однак пере-
став відповідати на їхні дзвінки та 
повідомлення. Журналісти ствер-
джують, що знайшли конкретні 
свідчення, які вказують на зв’язок 
телеканалу «112 Україна» з лідером 

проросійської організації «Україн-
ський вибір» Віктором Медведчу-
ком. Йдеться про нового генераль-
ного продюсера, 30-річного Артема 
Марчевського. Телеканал повідомив 
про його призначення на початку 
червня. Марчевський 2015 року 
балотувався до Київської міськради 
від партії «Право народу». Очолював 

24tv.ua

її Віктор Чорний. Він же претендував 
на посаду міського голови.

«Публікації і світлини групи в 
мережі Facebook партії «Право на-
роду», яку досі адмініструє сам Вік-
тор Чорний, натякають на те, хто є 
справжнім політичним лідером для 
цієї сили», – пишуть журналісти.

2013 року Чорний від імені 
«Українського вибору», очолюва-
ного Медведчуком, висловлювався 
про те, що потрібен референдум 
щодо підтримки вступу України в 
тодішній Митний союз під егідою 
Росії.

Крім того, Чорний – віце-
президент Федерації бойового сам-
бо в Україні. Її почесним президен-
том є кум Володимира Путіна.

Чорний також очолює «Де-
тективне охоронне агентство 
«Шторм». За даними видання, саме 
на цю фірму зареєстровані автомо-
білі, якими їздять охоронці Віктора 
Медведчука.

Марчевський зазначив, що на 
посаду його призначив Єгор Бен-
кердорф після особистих перего-
ворів з Едуардом Катцом. На запи-
тання журналістів щодо зв’язку з 
Віктором Медведчуком продюсер 
сказав: «Я не хочу у свій вихідний 
день відповідати на запитання без 
сенсу».

Найбільше про зв’язок «112 
Україна» і Медведчука свідчать 
згадки про нього в ефірі. Телеканал 
цитує Медведчука, а журналісти ви-
світлюють діяльність його руху та 
дружини Оксани Марченко.

У зв’язку з журналістським роз-
слідуванням телеканал «112 Укра-
їна» в односторонньому порядку 
розірвав співпрацю з «Радіо Свобо-
да». Юридичні особи, що представ-
ляють «112 Україна», пояснили, що 
запускають нові проекти про  акту-
альні події суспільно-політичного 
життя, тому телевізійний час виді-
лять саме на це.

nv.ua
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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

ліки з підвіконня очевидне-неймовірне

варто знати

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.

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.

 Копання криниць, септиків, автономної 
каналізації. Продаж та доставка бетон-
них кругів. Чистка та поглиблення криниць. 
050-508-39-09.

 КП «Волинський обласний центр здоров’я» 
оголошує про намір передати майно в орен-
ду, а саме – актовий зал площею 101,7 м2, 
м. Луцьк, вул. С. Бандери, 5. 066-29-85-420 
(Олександр Володимирович).

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.

 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-

У листі й квітах герані 
міститься багато 
корисних для людини 

речовин. Саме тому ї ї 
активно застосовують у 
народній медицині. 

Якщо листок цієї рослини 
розім’яти пальцями і покласти на 
зап’ястя руки, де прослуховується 
пульс, через 10 хв тиск помітно зни-
зиться. 

Розтерті у ступці стебла й лист-
ки герані позбавлять від симптомів 
радикуліту. Зелену кашку треба на-
нести на хворе місце і зафіксувати. 
Через годину зняти й змити залиш-
ки теплою водою. 

Розтертий у долоні листок герані 
закладають у вухо при отитах. А якщо 
потримати його на щоці біля хворого 
зуба, надокучливий біль вщухне. 

Зарадить листя і за такої делі-
катної проблеми, як геморой – лис-
тя прикладають до гемороїдальних 
шишок. А проти закрепів готують 
цілющу трав’яну настоянку – 2 ч. 
ложки листочків заливають 2 скл. 
охолодженої перевареної води. На-
стоюють 8 год і п’ють протягом дня.  

Проти акне і вугрів помічна кашка 
з листків герані. Розтерти 2-3 листоч-
ки, у кашку додати 1 ст. ложку смета-
ни. Нанести на обличчя й витримати 
10-15 хв. Змити теплою водою. Якщо 
у вас нема алергії на герань, то такі 
маски можна робити щоденно. Пе-
реконатися у цьому можна, втерши 
кілька крапель геранієвого соку в 

ліктьовий згин – якщо виник ли по-
червоніння і свербіж, маска про-
типоказана.

Окремо фітотерапевти ви-
діляють геранієву олійку. Вона 
прекрасно допомагає при пору-
шеннях менструального циклу 
та мігренях. У сфері косметології 
ця олія просто незамінна. Якщо у 
воду для вмивання додати кілька 
крапель геранієвої олійки, про-
цедура глибоко очистить шкіру. 
Тому олійку можна сміливо ви-
користовувати для приготування 
різних натуральних масок (на 5 г 
продукту беруть не більш як 1 г 
олійки). Геранієву олійку можна 

поєднувати з лавандовою, лимон-
ною або апельсиновою. Її можна 
придбати в аптеці або приготува-
ти власноруч: 50 г зелених листків 
розтовкти в дерев’яній ступці, ви-
класти у півлітрову банку і залити 
200 г рафінованої олії, щоб трава 
була повністю покрита. 
ПРОТИПОКАЗАННЯ

Герань не радять застосову-
вати вагітним і людям, які мають 
хронічні хвороби травної систе-
ми. Не варто захоплюватися ліка-
ми з герані тим, у кого густа кров, 
адже ця рослина здатна підвищу-
вати її в’язкість. 

Здано 2-гу чергу!!!

frt.lutsk.ua  098 660 63 03 
066 660 63 03

íà 9 ïîâåðñ³ 

БЕЗ ВІДСОТКІВ

РОЗПРОДАЖ 
КВАРТИР ВIД

 ЗАБУДОВНИКА!

РОЗСТРОЧКА
íà ï³âðîêó – 9000 ãðí

ТИСК ЗНИЗИТЬ ГЕРАНЬ 

 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.

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 

Енергетичні 
вампіри – це зазвичай 

люди з дефіцитом 
енергії, які замість того, 
аби гармонізувати свій 
стан, поповнити запаси 
своєї енергії самостійно, 
відбирають ї ї в оточення. 

Здебільшого вони роблять це 
несвідомо, їм після цього стає лег-
ше. А ось людина, енергетику якої 
об’їли, лежить без сил, із гіперто-
нічним кризом чи головним болем. 
Найчастіше вампіри провокують  
конфлікт, щоб людина почала сер-
дитися, сваритися, підвищувати го-
лос, занадто емоційно реагувати. У 

цей час вони отримують свою дозу 
енергії.

Інший тип енерговампіризму – 
люди-жалібники. Усі їхні розмови 
точаться навколо теми, як усе пога-
но в житті та у країні. Вони виклика-
ють людину на емоцію співчуття й у 
цей момент енергетично підживлю-
ються.

Або – люди-повчальники. Вони 
нав’язливо розповідають, кому та 
як жити, дають непрохані поради 
наставницьким тоном. 

Аби не підживити своєю енергі-
єю вампіра, слід вчасно зупинитися, 
не виявити реакцію, на яку вас про-
вокують, не грати в їхню гру.

Довгі виснажливі поїздки нерідко 
провокують сонливість, але є 
кілька способів підбадьоритися. 

Виїжджайте до світанку.
Разом зі сходом сонця проки-

дається і людський організм, навіть 
якщо ви встаєте набагато пізніше.

Робіть гімнастику.
Щодві години намагайтеся зупи-

нятися на 10-15 хв. Вийдіть з маши-
ни, порухайтеся, провітріть салон, 
відпочиньте. Це додасть сил.

Запасіться лимоном і апельсином.
Цитрусові аромати зарядять вас 

бадьорістю й підвищать гостроту 
нічного зору.

Їжа, що має тонізувальний ефект.
Автолюбителям варто запастися 

в дорогу фруктами, горіхами та на-
сінням. Така їжа дає приплив енер-
гії, на деякий час активізує мозкову 
діяльність організму.

Сон – найкращі ліки.
Найкращий і найбільш дієвий 

спосіб – поспати 15-20 хв. Отрима-
ного після цього заряду бадьорості 
вистачить мінімум на 2-3 год керму-
вання.

ЯК НЕ СТАТИ ЖЕРТВОЮ 
ЕНЕРГЕТИЧНОГО ВАМПІРА

ЯК НЕ ЗАСНУТИ ЗА КЕРМОМ

Звична кімнатна рослина – ліки проти багатьох недуг 

rostok.info
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суспільне мовлення

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, 

яка підлягає оцінці 
впливу на довкілля 

Державного підприємства 
«Волиньторф» 

Маневицького району 
Волинської області 

(код ЄДРПОУ 00426302)
1. Інформація про суб’єкта господа-

рювання Юридична адреса: Державне 
підприємство «Волиньторф», директор – 
Киричик Іван Миронович.

Поштова адреса: 44614, 
вул. Сойне 15, с. Прилісне 

Маневицького району Волинської області 
тел./факс (03376) 40963, 

e-mail: torf@ukr.net сайт: www.volyntorf.org.

2. Планована діяльність, її характе-
ристика, технічні альтернативи: Планова 
діяльність її характеристика. Розробка тор-
фородовища «Засвіття-Ситнелюк» (ділянка 
№1) для видобутку фрезерного торфу з 
метою виготовлення паливного брикету, 
залучення місцевих паливних ресурсів в 
економіку області. ДП Волиньторф має спе-
ціальний дозвіл на користування надрами 
№ 785 від 13. 02. 1997 р. (продовжено строк 
дії на 18 років)наказ Державної служби та 
надр України від 26 січня 2017року №36 
на добування, продовження видобування 
торфу для виробництва брикетів та при-

готування компостів, родовища «Засвіття-
Ситнелюк».

Технічні альтернативи.
Державним підприємством «Волинь-

торф» розглядався екскаваторний та фре-
зерний спосіб видобутку торфу на ділянці 
№1, торфородовища «Засвіття-Ситнелюк». 

 Згідно опису способу видобутку тор-
фу, при екскаваторному «кусковому» спо-
собі отримують торф’яне паливо у вигляді 
великих шматків вагою по 500-1000 грам.

 Процес заготівлі кускового торфу не 
дуже відрізняється від фрезерного, але 
менше залежить від погодних умов. У від-
мінності від екскаваторного фрезерний 
спосіб відноситься до шаро-поверхневого, 
так як торф’яна порода розробляється 
одночасно не на повну або максималь-
ну можливу глибину, а тонкими шарами 
з поверхні за короткі цикли. Цей спосіб в 
порівнянні із іншими має найменшу трудо-
місткість і собівартість продукцїі і дозволяє 
проводити рекультивацію із невеликими 
витратами.

 Фрезерний спосіб видобутку є най-
поширенішим але найчутливішим до 
зміни погодних умов. Гідрогеологічні та 
інженерно-геологічні умови родовища 
встановлені як сприятливі для видобутку 
торфу і дозволяють сезонне проведення 
експлуатаційних робіт впродовж 129 днів, 
тому ДП «Волиньторф» планує фрезерний 
спосіб добування торфу. 

3. Місце провадження планованої 
діяльності: Місце провадження планової 
діяльності визначено наявністю на даній 
території корисних копалин, а це тери-
торія за межами населених пунктів Кара-
синської, Городоцької та Прилісненської 
сільських рад Маневицького район Волин-
ської області. 

4. Соціально-економічний вплив 
планованої діяльності: Збільшення 
мінерально-сировинної бази області, 
збільшення робочих місць для населення, 
яке проживає в межах даного адміністра-
тивного району, забезпечення комуналь-
них підприємств, закладів освіти та грома-
дян сировиною для палива та наповнення 
місцевих бюджетів..

5. Загальні технічні характеристи-
ки, у тому числі параметри планованої 
діяльності (потужність, довжина, пло-
ща, обсяг виробництва тощо): Площа ді-
лянки №1 родовища «Засвіття – Ситнелюк» 
становить – 209,5 га.

Середня глибина покладу 1,39 м. Екс-
плуатаційні запаси повітряно-сухого тор-
фу – 661,4 тис. т. Річний видобуток торфу 
75,0 тис. т.

6. Екологічні та інші обмеження 
планованої діяльності за альтернати-
вами: Щодо технічної альтернативи 1 
– Дотримання екологічних, санітарно – гі-

гієнічних, протипожежних, містобудівних і 
територіальних обмежень згідно з діючих 
нормативних документів в т. ч. ДСП-173, 
дотримання нормативі ГДВ та ГД та вимог 
Водного кодексу України. Планова діяль-
ність не повинна спричиняти розвиток за-
хворюваності місцевого населення. 

 7. Необхідна еколого – інженерна 
підготовка і захист території за альтер-
нативами: 
– польове обстеження земельної ділянки 
наміченої для видобування торфу;
– інженерно – топографічні вишукування;
– проведення культуртехнічних робіт;
– влаштування осушувальної сітки;
– будівництво гідротехнічних споруд;
– улаштування охоронних протипожежних 
зон.

 Територіальної альтернативи не має.
8. Сфера, джерела та види можли-

вого впливу на довкілля:
на мікроклімат – в результаті осушен-

ня відбудуться зміни річного випаровуван-
ня з поверхні боліт, їх водного і теплового 
балансу;

на атмосферне повітря – викиди 
пилу в результаті добування торфу, валу-
вання, збирання, штабелювання, а також 
продуктів спалювання при роботі тран-
спорту. Шумовий вплив техніки і механіз-
мів при розробці торфородовища;

на водні ресурси – зміна рівня і дина-
міки грунтових вод на торфовищі і приле-
глих територіях;

на грунти – порушення природного 
рельєфу,знищення болотної флори і фауни 
на ділянці видобутку;

на надра – зменшення торф’яних ре-
сурсів в даному регіоні.

Щодо територіальної альтернативи 
1 – не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 
2 – не розглядається.

9. Належність планованої діяльнос-
ті до першої чи другої категорії видів 
діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підляга-
ють оцінці впливу на довкілля: Планова-
на діяльність належить до першої категорії 
видів діяльності та об’єктів - видобування 
торфу на площі 209.5 га. При неправильно-
му веденні видобувних робіт вони можуть 
справляти значний вплив на довкілля, а 
тому підлягають оцінці впливу, розробці і 
здійсненню природоохоронних заходів.

10. Наявність підстав для здійснення 
оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля: Підстав для здійснення оцінки тран-
скордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень 
та рівень деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля: Планований обсяг дослі-
джень та рівень деталізації інформації, що 

підлягає включенню до звіту з ОВД при-
ймається у відповідності із ст., 6 ЗУ «Про 
оцінку впливу на довкілля» №2059- VIII від 
23 травня 2017р. 

12. Процедура оцінки впливу на 
довкілля та можливості для участі в 
ній громадськості: Планована суб’єктом 
господарювання діяльність може мати зна-
чний вплив на довкілля і відтак підлягає 
оцінці впливу на довкілля згідно Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля». 

Оцінка впливу на довкілля – це проце-
дура, що передбачає: 

1) підготовку суб’єктом господарюван-
ня звіту з оцінки впливу на довкілля;

2) проведення громадського обгово-
рення планової діяльності;

3) аналіз уповноваженим органом зві-
ту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 
додаткової інформації, яку надає суб’єкт 
господарювання, а також інформації, отри-
маної від громадськості під час громад-
ського обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного впли-
ву, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом 
мотивованого висновку з оцінки впливу на 
довкілля, що враховує результати аналізу, 
передбаченого попереднім підпунктом; 

5) врахування висновку з оцінки впли-
ву на довкілля у рішенні про провадження 
планованої діяльності, вказаного у пунк-
ті 14 цього повідомлення. У висновку із 
оцінки впливу на довкілля уповноважений 
орган, виходячи з оцінки впливу на до-
вкілля планованої діяльності, визначає до-
пустимість чи обґрунтовує недопустимість 
провадження планованої діяльності та ви-
значає екологічні умови її провадження. 
Забороняється розпочинати провадження 
планованої діяльності без оцінки впливу на 
довкілля та отримання рішення про прова-
дження планованої діяльності. Процедура 
оцінки впливу на довкілля передбачає пра-
во і можливості громадськості для участі 
у цій процедурі, зокрема на стадії обгово-
рення обсягу досліджень та рівня деталі-
зації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу планованої діяль-
ності на довкілля, а також на стадії роз-
гляду уповноваженим органом поданого 
суб’єктом господарювання звіту із оцінки 
впливу на довкілля. На стадії громадського 
обговорення звіту із оцінки впливу на до-
вкілля протягом щонайменше 25 робочих 
днів громадськості надається можливість 
подавати будь-які зауваження і пропозиції 
до звіту та планованої діяльності, а також 
взяти участь у громадських слуханнях. Де-
тальніше про процедуру громадського об-
говорення на стадії звіту зі оцінки впливу 
на довкілля буде повідомлено у оголошен-
ні про початок громадського обговорення. 

13. Громадське обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інфор-

мації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу планованої діяльності 
на довкілля: Протягом 20 робочих днів з 
дня офіційного оприлюднення цього по-
відомлення на веб-сайті Єдиного реєстру 
із оцінки впливу на довкілля громадськість 
має право надати уповноваженому органу, 
зазначеному у пункті 15 цього повідомлен-
ня, зауваження і пропозиції до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. Подаю-
чи такі зауваженні і пропозиції вкажіть реє-
страційний номер, присвоєний справі щодо 
планованої діяльності при реєстрації цього 
повідомлення у Єдиному реєстрі із оцінки 
впливу на довкілля (зазначений у шапці по-
відомлення). Це значно спростить процес 
реєстрації та розгляду Ваших зауважень та 
пропозицій. У разі отримання таких заува-
жень і пропозицій громадськості вони бу-
дуть розміщені у Реєстрі та передані суб’єкту 
господарювання (протягом трьох робочих 
днів з дня їх отримання). Особи, що подають 
зауважень і пропозицій, своїм підписом за-
свідчують свою згоду на обробку їх персо-
нальних даних. Суб’єкт господарювання при 
підготовці звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахува-
ти частково або обґрунтовано відхилити за-
уваження і пропозиції громадськості, надані 
в процесі громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації. 
Детальна інформація про це включається до 
звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Вид рішення про проваджен-
ня планованої діяльності, яка підлягає 
оцінці впливу на довкілля та орган до 
вповноважень якого належить при-
йняття цього рішення: відповідно до за-
конодавства рішенням про впровадження 
даної планової діяльності буде висновок з 
оцінки впливу на довкілля, у якому визна-
чено допустимість провадження планової 
діяльності (ч. 3 ст. II Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля»).

15. Найменування уповноважено-
го територіального органу, а у випадку 
зазначених частиною третьою і четвер-
тою цієї статті – уповноваженого цен-
трального органу до якого подається 
повідомлення про планову діяльність, 
яка підлягає оцінці впливу на довкілля 
та якому надсилається зауваження та 
пропозиції громадськості до планової 
діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля:

Міністерство екології 
та природних ресурсів України, 

вул. Митрополита Василя 
Липківського, 35, м. Київ, 03035, 

відділ оцінки впливу на довкілля.
m.shimkus@menr.gov.ua 

(044)206-20-89.

ДОДАТОК 2
до Порядку передачі документації 

для  надання висновку з оцінки впливу 
на довкілля  та фінансування оцінки 

впливу на  довкілля
__________________________________

(дата офіційного опублікування в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на  
довкілля  (автоматично генерується 

програмними засобами ведення 
Єдиного реєстру з оцінки впливу на  
довкілля, не зазначається суб’єктом 

господарювання)
__________________________________

(реєстраційний номер справи 
про оцінку впливу  на довкілля  

планової  діяльності (автоматично 
генерується програмними засобами 

ведення Єдиного реєстру з оцінки 
впливу на  довкілля, для паперової  

версії зазначається суб’єктом  
господарювання)

Голова правління «Суспільного» 
Зураб Аласанія уже втретє 
став гостем фестивалю 

патріотичного духу «Бандершат». 
Він каже, що саме тут йому вперше 
довелося виступити українською 
мовою. Відтоді він дуже любить 
«Бандерштат». 

На одній з гутірок фестивалю він розпо-
вів про розвиток українських медіа, про по-
літичну рекламу, а також про успіхи та невдачі 
«Суспільного».  

«В Україні «Суспільне» створено на вимо-
гу світової спільноти, – каже він. – Бо держа-
ві воно непотрібне. Головна відмінність між 
державним та суспільним мовленням поля-
гає в тому, що державне мовлення належало 
владі, а суспільним керує наглядова рада, яку 
обирають люди». 

Зураб Аласанія розповів, як раніше пра-
цювали обласні телерадіокомпанії: директор 
мав тісні стосунки з головою ОДА, мером, ін-
шими політиками, які приїздили і платили або 
просто використовували адмінресурс.

Найбільші українські медіа належать олі-
гархам, які їх спонсорують. «Суспільному» ж 
гроші виділяє держава.

«Колись було модно мати власну футболь-
ну команду, тепер модно мати телеканал, – 
каже Зураб Аласанія. – Найчастіше телеканали 
перед виборами використовує чинна влада. 
Більшість українців отримують інформацію з 
телебачення, і це дуже дивно. Адже основні 
телеканали належать олігархам. Бізнес дуже 
пов’язаний з владою, без цього ніяк. Найбіль-
ше цим ресурсом послуговується чинна вла-
да. Канал належить олігарху, чотири роки він 
працює за комерційними правилами, а потім 

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ «СУСПІЛЬНОГО»: 
«ГЛЯДАЧІ МАЮТЬ ОТРИМУВАТИ 
НЕСПОТВОРЕНУ  ІНФОРМАЦІЮ» 
настають вибори і приходить олігарх зі слова-
ми: «Те кажи, а те не кажи». 

За словами голови правління «Суспіль-
ного», економіка України не дозволяє медіа 
працювати так, щоб вони були вільними. Весь 
світ заробляє на рекламі. В Україні це зробити 
годі. Тому й знаходяться олігархи, які купують 
медіа, а коли вони добре платять, то й отри-
мують те, що хочуть. 

За словами журналіста, в цьому є провина 
і самих українців, бо людей цікавить усе скан-
дальне. Вони це ненавидять, але все одно 
будуть дивитися такі новини. Тому суспільне 
телебачення – це ідея, як люди мають отриму-
вати чисту інформацію.

«Ми вважаємо суспільство рівним з жур-
налістами і хочемо давати чисту інформацію 
людям, а вони хай роблять з нею все, що захо-
чуть. Ми унеможливили доступ влади до ке-
рування контентом», – каже Зураб Аласанія.

«На жаль, людей цікавить те, що є скан-
дальним та брудним, кривавим та жовтим», 
– каже медіаменеджер. – Щодо фінансуван-
ня «Суспільного», то у законі прописано про 
0,2% від держбюджету, тобто 1,534 млрд грн 
на цей рік. Це лише $54 млн. Я не знаю жод-
ного суспільного мовника у світі, який мав 
би такий малий бюджет. Наприклад, у Чехії 
суспільне телебачення має два телеканали і 
бюджет у $265 млн. В Україні «Суспільне» має 
31 канал. 

«Суспільному» надали лише половину від 
цієї суми, тобто 770 млн грн, на які зараз теле-
каналу годі вижити. 

«Місцевий телеканал має мати щомісяця 

$40-50 тис., центральні – мінімум $120-130 тис. 
на місяць, – каже Зураб Аласанія. – Частину з 
цих грошей комерційні телеканали заробля-
ють нечесним шляхом, рекламою, джинсою. 
А глядачі будуть дивитися телешоу «Зважені і 
щасливі», а потім те, що вважатиме за потріб-
не власник каналу. Після новин про трагедії та 
смерті показують найважливіші меседжі, які 
власник хоче донести до глядача».  

Зураб Аласанія каже, що рейтинги «Сус-
пільного» були на низькому рівні після того, 

як там перестали показувати Поплавського та 
маніпулятивні політичні шоу на кшталт «Шус-
тер Live». 

«Є багато інших програм. Але людям це 
нецікаво, – каже він. – Броколі – дуже корисна 
і класна їжа, але не всі її люблять. Так і з «Сус-
пільним». Наразі глядачі так і не зробили ви-
бір на його користь».

На «Суспільному» відмовилися від по-
літичної реклами у проміжку між виборами, 
адже, згідно з законом, такої реклами просто 
не може бути. Втім решта українських теле-
каналів і досі це роблять. Політичну рекламу 
на «Суспільному» розміщують лише з відпо-
відним маркуванням під час передвиборчої 
кампанії.

«Парламент ненавидить «Суспільне». 
Адже саме нардепи вирішують, надавати 
йому гроші чи ні. Їм це невигідно, бо вони не 
зможуть приїздити на обласні телеканали і по 
20 хвилин промивати людям мізки. Політи-
ки мають для цього 15 хвилин, але наступні 
15 хвилин вони змушені будуть відповідати 
на запитання журналістів та експертів».

Зураб Аласанія каже, що з «Суспільного» 
прибрали весь непотрібний контент: джинсу, 
немарковану політичну рекламу. 

«Влада більше не має вільного доступу до 
«Суспільного», – наголошує він. – Для цього 
довелося відмовитися від 70% контенту. Для 
виробництва нового якісного продукту по-
трібні гроші, яких у «Суспільного» наразі не-
має. На жаль, суспільство поки не розуміє, 
чому має утримувати за свої гроші суспільне 
мовлення».

Зураб Аласанія завітав на 
фестиваль «Бандерштат»

stv.detector.m
edia
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ХТО РОЗПРАВИВСЯ З ПОЛЯКАМИ 
У ГРАБОВОМУ: СЕЛЯНСЬКИЙ 
КОМІТЕТ ЧИ БАНДА ЯБЛОНСЬКОЇ?Напередодні Другої 

світової війни в 
селі Грабовому, що 

на Старовижівщині, був 
маєток шляхтича Євстахія 
Нечуй-Вербицького, який 
мав українське коріння. 
Після смерті власника 
майно розподілили між 
дочками Анною, яка була 
заміжньою за капітаном 
Війська Польського 
Юзефом Бжозовським, та 
Марією, яка вийшла заміж 
за Стефана Носковського. 
Останній був комендантом 
пожежної охорони. Пани 
ні з ким не ворогували, 
давали людям роботу й 
непогано за неї платили. 
Але це було доти, доки 
в Західній Україні не 
розпочалися процеси, що 
передували ї ї приєднанню 
до СРСР. Їх заручниками 
стали і українці, і поляки. 

ДЕ ЗНАЙШЛИ 
СПОЧИНОК УБІЄННІ, 
НЕВІДОМО Й ДОНИНІ

– 20 вересня 1939 року в маєтку 
Грабів було чотирнадцять осіб, – 
розповідає вчителька ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів імені Юхима Ярощука села 
Сереховичі Катерина Каленчук, яка 
досліджує подробиці трагедії своїх 
земляків. – Анна Бжозовська та її 
півторарічна донька Софія, Марія 
Носковська та її двоє дітей (чотири-
річна дочка Анна та тримісячний 
син), шістдесятирічна Броніслава 
Носковська, що опікувалася садом, 
така ж за віком Марія Носковська та 
її чоловік Ян, двадцятидев’ятирічна 
Софія Клющинська (з Носковських) 
з дочками Марією та Яною (її чоло-
вік Мечислав був адміністратором у 
резиденції президента Ігнатія Мос-
ціцкого в місті Спала), пані Свірчев-
ська (імені не вдалося встановити) з 
вісімнадцятирічним сином та оди-
надцятирічною донькою (її чоловік 
Мариан служив капітаном 50-го 
полку піхоти в Ковелі), колишній 
управитель маєтку сімдесятидво-
річний Володимир Фіялковський та 
вісімнадцятирічна Наталія Трофім-
чук з Грабового, яка няньчила пан-

Олександра Арсенік дотримується 
думки, що це люди, які прагнули 
встановити в селі радянську владу. 

– Після 17 вересня 1939 року 
в Грабовому міг діяти так званий 
«селянський комітет» (територі-
ально село входило до ґміни в Не-
сухоїжах), – каже жінка, – або він 
був в іншому населеному пункті. 
Тільки після трагедії в Грабовому 
на вустах у моїх односельців були 
прізвища трьох людей, що могли 
бути безпосередньо причетні до 
неї. Найімовірніше, ці особи так 
перейнялися комуністичною ідеєю, 
що забули про Бога та все людське. 
Вплинули на їхню свідомість і полі-
тичні листівки, які розкидав над се-
лами у той час радянський літак. А 
в них був прямий заклик позбутися 
гнобителів.

Отож, комітетчики, що розпра-
вилися з невинними жертвами, і 
далі сиділи в панському маєтку, ви-
ставили там вартового, який зробив 
засідку на дереві.

 – 23 вересня через село в бік 
Сереховичів проходила велика ко-
лона Війська Польського, що від-
ступало, – провадить Олександра 
Василівна. – Вартовий вистрелив 
з карабіна і вцілив у польського 
військового, що їхав на коні. Коло-
на оточила маєток. Комітетчики 
втекли, а вартового поляки стягну-
ли з дерева і допитали. Так вони й 
довідалися про вбивство в маєтку. 
З оточеного села того дня хотіли 
вибратися троє чоловіків з родини 
Хлуд, але військові відкрили по них 
вогонь. Потім солдати підпалили в 
Грабовому дуже багато осель, воно 
заледве не згоріло. Не зачепили 
лише вулицю, де жила польська 
вчителька. Це вона попросила вій-
ськових припинити підпали.

У ПОШУКАХ УБИВЦЬ 
– На сільському кладовищі й 

донині зберігся пам’ятник Мефо-
дію Трофімчуку, – каже Катерина 
Каленчук. – Дехто із людей вважає, 
що саме цей чоловік і застрелив 
польського солдата. Після приходу 
радянської влади в кінці вересня 

1939 року Ян Носковський намагав-
ся знайти вбивць своєї родини, але 
розслідування нічого не дало. Міс-
цеві жителі не хотіли казати правди, 
вони стверджували, що пани ку-
дись виїхали з польським військом, 
що відступало.

На цьому розслідування й за-
кінчилося. Але Ян Носковський 
аж до 1944 року шукав винуватців 
трагедії. Його далекі родичі в Поль-
щі стверджують, що він встановив 
імена та прізвища всіх убивць, але 
нікого з них до того часу вже не 
було серед живих. Ян Носковський 
був переконаний, що саме їздовий 
Селівейстер привів до маєтку банду 
вбивць, але це документально не 
доведено.

Син колишнього управителя 
Микола Фіялковський в 1939 році 
також приїздив у Грабове кілька 
разів. Але його залякали, і чоловік 
мусив припинити пошуки вбивць. 

Ширилися чутки, що після вій-
ни в селі нібито з’являвся й Стефан 
Носковський, який пройшов сталін-
ські табори, за іншою інформацією, 
він з цих таборів не повернувся.

– Ніхто не знав, де поділася 
очільниця банди Яблонська, та й 
взагалі – ким вона була і чи була, – 
каже Катерина Филимонівна. 

З кожним роком все менше й 
менше залишається в селі людей, 
які могли б розповісти те, що почули 
від старших родичів про трагедію в 
польському маєтку у вересні 1939 
року, про очевидців годі й казати. 
Люди досі бояться: одні розголосу, 
що їхні родини мог ли бути причет-
ними до розправи, інші – помсти. 
Але сміливіші розповідають, що 
після війни справді убивць нібито 
не залишилося серед живих (з етич-
них міркувань не називаємо імен 
підозрюваних), а один з них втра-
тив розум і деякий час жив у муках. 
А колишня няня Наталія Трофімчук 
підтвердила, що один із комітет-
чиків, який брав участь у кривавій 
розправі, за радянської влади обі-
ймав досить високу посаду в ком-
партійних органах у одному з райо-
нів Волинської області.

ських дітей. Перші дев’ять осіб були 
між собою родичами. Натомість 
Свірчевська з дітьми приїхала з Ко-
веля, рятуючись від бомбардувань 
міста німецькою авіацією. Чоловіки 
полячок були офіцерами й пішли 
на війну, тому перебували далеко 
від дому. Володимир Фіялковський 
6 вересня приїхав у маєток, щоб 
допомогти самотнім жінкам копати 
картоплю та в інших польових ро-
ботах. Їздовий садиби Селівейстер 
проживав у селі, тож зазвичай на 
ніч ішов додому. 

Озброєна група з 5-7 осіб пиль-
нувала маєток із самого ранку. Всі 
вони була відверто вороже налаш-
товані до мешканців панського 
двору. Згадуючи ті тривожні події, 
колишня служниця Наталія Тро-
фімчук лише у 2003 році розповіла, 
що того дня їй наказали йти на ніч 
додому. Але хто їй це порадив, не 
сказала. 

– Старенька розповідала, що 
всіма цими діями керувала нібито 
якась пані Яблонська, – провадить 
Катерина Филимонівна. – Нападни-
ки почали вимагати від власників 
маєтку залишити садибу з майном 
та забиратися геть. Ян Носковський 
хотів запрягти коней, але зробити 

це чоловікові не дозволили. Тоді 
він пішов у сусіднє село Сереховичі. 
Услід йому почали стріляти. Коли на 
світанку Носковський повернувся 
в маєток, нікого там вже не застав. 
Пізніше від сусідів він довідався, що 
всіх, хто був у домі, жорстоко вби-
ли: когось в будинку, когось – біля 
школи.

Де загиблі знайшли вічний спо-
чинок, невідомо й донині. За одними 
розповідями, в ставку чи саджавці, 
за іншими – тіла вивезли фурманка-
ми під буцинську гору й закопали. 
Селом ширилися чутки, що в ніч 
убивства таки саме під буцинською 
горою зупинилися підводи і якісь 
озброєні люди вимагали в хуторян, 
що мешкали неподалік, дати їм ло-
пати. Останні так злякалися, що не 
вгледіли, куди поїхали ті підводи. Є 
також версія, що загиблих поховали 
біля дороги з Грабового в Серехо-
вичі у ямі, з якої брали пісок.

ВІД СПАЛЕННЯ 
СЕЛО ВРЯТУВАЛА 
ВЧИТЕЛЬКА

То хто ж по-звірячому розпра-
вився з мирними поляками, які не 
мали жодного стосунку до політики? 
Вісімдесятисемирічна грабівчанка 

У їхній родині є вчителі, 
журналісти, дизайнери, 

медики, правоохоронці, 
будівельники – всіх і не 
злічити. Життя розкидало 
родину не лише по Україні, 
а й Росії, Польщі, Швейцарії 
та навіть США. Однак всі 
ї ї представники цього дня 
вітали Єпистимію Датчук зі 
столітнім ювілеєм. 

– Хіба я знала, що доживу до 
такого віку? – і сама дивується ста-
ренька. – Народилася в селі Вужись-
ку Ратнівського району. У сім’ї було 
чотири сини й стільки ж доньок. 
Вийшла заміж у село Поліське. Усе 
життя працювала в колгоспі то на 
тваринницькій фермі, то в ланці. До 
того ж, через хворобливість чоло-
віка ще й домашні справи лягали в 
основному на мої плечі, адже утри-
мували корову, коня та багато іншої 
живності, сіяла, садила. На схилі віку 
донька забрала в Стару Вижівку.

У гостях в старенької вже си-
дять родичі, а вона заглядає в дзер-
кальце: 

НА СТОЛІТНІЙ ЮВІЛЕЙ ЄПИСТИМІЇ ДАТЧУК 
ПРИЇХАЛИ НАВІТЬ ОНУКИ ЗІ ШВЕЙЦАРІЇ

Усі вони – мій неоціненний скарб.
Рідні ювілярки розповідають, що 

старенька не дуже хотіла гамірного 
святкування ювілею. А як нагадали, 
що зберуться всі родичі, то радо 
погодилася. Окрім рідні, завітали 
до Єпистимії Датчук і друзі з Луць-
ка та Пінська. Привітали ювілярку й 
представники районної влади.

Кілька років тому бабуся пере-
їхала з одного будинку в інший.

 – За попередньою адресою ми 
з мамою мешкали на другому по-
версі багатоповерхівки, – розпо-
відає донька ювілярки Катерина 
Нойниць. – Матері було важко спус-
катися сходами на вулицю. Тож дві 
мої доньки з чоловіками придбали 
заради неї нам цю чудову квартиру 
на першому поверсі будинку із за-
тишним двориком.

Того дня за святковим столом на 
адресу Єпистимії Датчук лунало ба-
гато щирих привітань від рідні, зна-
йомих та сусідів. Зичили старенькій 
прожити в здоров’ї та при добрій 
пам’яті ще чимало літ, щоб цей юві-
лей був для неї не останнім.

– Такої хустини у мене ще 
не було, – по-жіночому радіє, 
зав’язуючи подарунок племіннико-
вої дружини. 

Єпистимія Датчук народила й 
виховала трьох хороших дітей, має 
шестеро онуків та дев’ятеро пра-
внуків. На столітній ювілей приїха-
ли рідні з Ковеля, Москви, одна з 

онучок разом з чоловіком привез-
ли на радість бабусі зі Швейцарії 
маленького правнучка Леонардо. 
Він був таким довгоочікуваним, що 
прабабуся заледве не танцювала, 
коли  народився. Жаль, що правнуч-
ка з Нью-Йорка через зайнятість не 
змогла навідатися.

– Було у моєму житті чимало 

сумного, – каже Єпистимія Датчук. 
– Ще молодим поховала одного 
сина, згодом – другого, пережила 
чоловіка. А було й радісне: наро-
дження правнучок Марти і Даяни, 
випускний у Каті та Дарини. Але 
найбільше щастя, коли збирається 
вся родина, в тому числі племінни-
ки і племінниці, їхні половинки, діти. 

Столітня ювілярка з донькою, 
онуками та правнуками

Олександра Арсенік

Єпистимія Датчук

з особистого архіву
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ПРИНДЕТА І ВСІ-ВСІ-ВСІПЕЛЬМЕНІ З 
КУБКА СТЕНЛІ:
РОСІЯНИН СПАПЛЮЖИВ 
НАЙПРЕСТИЖНІШИЙ 
ХОКЕЙНИЙ ТРОФЕЙ У СВІТІ

Росія

Російський нападник клубу 
Національної хокейної ліги Євген 
Кузнєцов оригінально відсвяткував 
повернення додому в Челябінськ із 
Кубком Стенлі. Під час презентації 
трофею в рідному місті він їв із 
нього пельмені. Про це у Twitter 
повідомив охоронець Кубка Стенлі 
Філіп Прітчард.

«Немає нічого кращого, ніж завер-
шити день у російському стилі. Пельме-
ні в Кубку Стенлі», – підписав Прітчард 
фото в соцмережі.

Найпрестижнішу хокейну нагороду 
світу продемонстрували на льодовій 
арені челябінського клубу «Трактор», 
вихованцем якого є Кузнєцов. У червні 
він виграв Кубок Стенлі в складі «Ва-
шингтон Кепіталс», причому клуб упер-
ше в історії завоював цей трофей.

Одноклубник Кузнєцова й капітан 
«Вашингтон Кепіталс» Олександр Овеч-
кін привозив трофей на презентацію 
до Москви, пив з нього шампанське і їв 
чорну ікру.

«ЧАО, ДРУЗІ»: 
ШЕВЧЕНКО ЗНОВУ 
В ІТАЛІЇ 
Італія

Головний тренер національної 
збірної України та зірка №1 
українського футболу повернувся 
до роботи в Італії. Минулого 
вікенду Шевченко дебютував 
у ролі експерта на італійському 
телебаченні.

Шеву підписав на підробітки телека-
нал DAZN Italia. Він встиг відпрацювати 
у Римі на матчі між «Лаціо» та «Наполі». 
DAZN Italia – новий платний стрімінго-
вий сервіс з Мілана. На ньому будуть 
транслювати матчі Серій А і B, іспанської 
Ла Ліги і французької Ліги 1. Крім цього, 
змагання з хокею, баскетболу, регбі та 
єдиноборств (бокс, UFC, MMА).

Шевченко разом з іншими леген-
дарними гравцями (Луїш Фігу, Паоло 
Мальдіні, Франческо Гвідолін та Робер-
то Краверо) працюватиме на сервісі екс-
пертом.

Андрій Шевченко виступав за італій-
ський «Мілан» у 1999-2006 роках.

їхні звичаї

третій тайм

Коли футболіст 
Євген Селезньов 
у 2016 році 

переходив із «Дніпра», 
який розвалювався, 
в російську «Кубань», 
то пояснив свій вчинок 
просто: «Треба сім’ю 
годувати». Відтоді 
усіх наших українців-
заробітчан в Росії, які 
забули, у який час і де 
живуть, називають саме 
«годувальниками».

Чи то реакція нашого суспіль-
ства на такі заробітки притупи-
лася, чи цим «годувальникам» 
справді добряче насипають хо-
роші «іудині срібняки», від яких 
важко відмовитися, але потічок 
українців до Росії не всох, як 
кримські річки після того, як ми 
перекрили запроданцям з півост-
рова канал з материка. Ці гравці 
тихенько підписують контракти, 
прикриваючись універсальним 
гаслом «спорт поза політикою». 
Цікаво, що за великим рахунком, 
якихось великих грошей наші в 
рашці не заробили. Той-таки Се-
лезньов повернувся з «Кубані», 
не заробивши й шеляга. Клуб 
збанкрутував і Жені довелося 
повертати голоблі спочатку в 
«Шахтар», а згодом подаватися 
до турків.

Прикро визнавати, але чима-
ло футболістів, які працювали в 

canal3.m
d

Хтось п’є з трофеїв шампанське, а 
хтось жере пельмені

Шева з новою колегою на новій роботі

tw
itter.com

/keeperofthecup
Росія 

Справжню паніку 
в російських ЗМІ 

спричинив епізод за 
участю українського 
захисника грецького 
клубу ПАОК Євгена 
Хачеріді, що 
стався після матчу 
відбіркового етапу 
Ліги чемпіонів у 
Москві.

У Росії вимагають пока-
рати українського футболіс-
та, який продемонстрував 
щитки кольорів українського 
прапора.

Найвпливовіше російське 
спортивне видання «Спорт-
Експрес», а також кілька 
депутатів Державної думи 
РФ вимагають від УЄФА дис-
кваліфікації Хачеріді за цей 
вчинок. 

Перелякані синьо-
жовтими щитками росіяни 
переконані, що українець по-
рушив правило «Екіпірування 
гравців» та ст. 4 регламенту 
Ліги чемпіонів, які забороня-

РОСІЯН ШОКУВАЛИ СИНЬО-
ЖОВТІ ЩИТКИ ХАЧЕРІДІ 

СТАРА ШКОЛА: ФУТБОЛ МОЖНА 
БУДЕ ДИВИТИСЯ НАВСТОЯЧКИ

ють мати на екіпіруванні полі-
тичні, релігійні та персональні 
лозунги чи зображення.

Якщо УЄФА дослухається до 
таких вимог, то Хачеріді загро-
жує штраф у кілька тисяч євро.

«Спорт-Експрес» вважає, 
що вчинок екс-футболіста 
збірної України та київського 
«Динамо» навіть гірший, ніж 
відео з колишніми гравцями 
«Динамо» Домагоєм Відою та 
Огненом Вукоєвичем, які пе-
ремогу Хорватії над Росією на 
ЧС-2018 присвятили Україні й 

«Динамо».
Український прапор на 

щитках футболіст проде-
монстрував після матчу між 
московським «Спартаком» та 
ПАОКом у Москві. Грецька ко-
манда здолала за сумою двох 
матчів російську, а наприкінці 
гри на стадіоні лунали образ-
ливі вигуки російських уболі-
вальників на адресу гравців 
ПАОКа. У відповідь Хачеріді 
після матчу показав фанатам 
щитки з кольорами українсько-
го прапора.

Як і сотні тисяч простих українців, футболісти 
також їдуть по гроші до Росії. Інша річ, що вони – 
публічні персони, які формують громадську думку.

Якщо справи підуть так і 
далі, то в Росії вимагатимуть 
забороняти іноземним 
командам, які приїздять до них 
грати у футбол, мати у складі 
українських гравців. Страшно ж!

paok.gr

російських клубах після початку 
війни, пов’язані з Волинню.

Минулого тижня до Росії по-
дався й вихованець «Волині» Ві-
талій Приндета. Хлопець з Дубна 
вчився азів футболу у володи-
мирському інтернаті, потім грав 
у «Волині», отримав запрошення 
до молодіжної збірної країни. 
Після того як став непотрібним 
рідному клубу, знайшов роботу 
в Греції, де непогано заграв за 
середнячків місцевого чемпіона-
ту. Влітку Приндета і його агент 
Панков розпочали шукати нову 
роботу й нічого кращого за РФ не 
знайшли. Та ще й де?! На краю сві-
ту – в Хабаровську. Причому най-
прикріше, що Приндета гратиме 
за клуб російської армії – СКА 
(Хабаровськ). 

Він не перший «годувальник» 
з Волині, хоч сподіваємося, що 
останній. Але стежка до рашки 

витоптана. Не маємо права до-
коряти в цьому Еріку Бікфалві та 
Івіці Жунічу. Румунія і Хорватія не 
в стані війни з РФ. Бікфалві пере-
брався в «Том» із Китаю, а Жуніч 
поїхав на заробітки в «Оренбург» 
після того, як дограв контракт у 
«Волині». 

Інша історія – українці з «Во-
лині». 

Першим збурив людей на-
падник Олексій Бабир. Він грав у 
«Волині» чотири роки, викликав-
ся в молодіжну збірну, забивав за 
неї голи. А у 2014 році після анек-
сії Криму хутко прийняв росій-
ське громадянство. Виступав за 
кримські «Скіф» і «Євпаторію» в 
аматорській Прем’єр-лізі Криму. 
Потім подався в «Тосно». 

З Кримом узагалі цікава си-
туація. На анексований Росією 
півострів подалися після закін-
чення кар’єри у «Волині» Ігор 

Скоба та Олег Гуменюк. Так, обоє 
кримчани, але ж обоє були не 
останніми людьми, так би мови-
ти, на материковій Україні. Скоба 
наразі створив власний дитячий 
клуб у Джанкої й очолив місцеву 
спортивну організацію, щось на 
кшталт нашої «Спорт для всіх». Гу-
менюк улітку 2016 року залишив 
«Волинь» і подався у сімферополь-
ський недоклуб «ТСК-Таврія» – так 
самозванці з нової влади Криму 
назвали команду замість «старої» 
української «Таврії». 

Подався по довгі рублі й Дмит-
ро Нємчанінов – той самий, який 
забивав «Динамо» на «Авангар-
ді». Після Луцька Нємец пограв в 
Одесі та «Олімпіку» й відгукнув-
ся на запрошення «Крильев Со-
ветов» з Самари. Щоправда, там 
Нємчанінов довго не затримався, 
бо здебільшого сидів на заміні. 

Окрема увага – двом аксака-
лам волинського футболу. Ана-
толій Тимощук, який догравав 
контракт у  пітерському «Зеніті» 
вже після початку війни, не зміг 
нічого кращого втнути, як повер-
нутися  до Санкт-Петербурга й 
після закінчення кар’єри гравця. 
Навесні 2017-го він став асистен-
том головного тренера. 

Так само благополучно до-
човгав свій контракт із москов-
ським «Локомотивом» і волиня-
нин Тарас Михалик. Він відбув до 
Москви з «Динамо» у 2013 році, 
але вже під час війни встигав дві-
чі успішно продовжити угоду з 
«Локо». Востаннє – цього літа.

О другій годині ночі 21 серпня 
1968 року радянський 
пасажирський літак, який 
наближався до аеропорту 
«Рузіне» у Празі, запросив 
термінову посадку. Мовляв, 
небезпечні неполадки на 
борту. 

Чехи, безумовно, посадку дозволи-
ли. З пасажирського літака вивантажи-
лися десантники 7-ї повітряно-десантної 
дивізії ЗС СРСР. Вони захопили диспет-
черську вежу аеропорту та забезпечи-
ли прибуття військово-транспортних 
літаків з особовим складом і технікою. 

Далі вони захопили всі основні уря-
дові будівлі Чехословаччини в Празі. 
Одночасно з різних боків на територію 
ЧССР завели десятки тисяч військових і 
танки. Це була операція «Дунай» з оку-
пації Чехословаччини. Керівництво че-
хословацької армії дало вказівку опору 
не чинити. Демократична Празька вес-
на завершилася. Далі були кров, смерті 
та тюрми для чехів.

На фото чех Яромір Ягр – зірка сві-
тового хокею. Обидва його діди були в 
тюрмах у 1968 році. Одного закатували 
до смерті. Усе життя він принципово ви-
ступав під 68-м номером. 

«Спорт поза політикою». Ну-ну.

ІСТОРІЯ 
«СПОРТУ ПОЗА 
ПОЛІТИКОЮ» tw

itter.com
/jksheva7

sport.ua

Ягр і його завжди 68-й номер

Київ

Хороша новина для актив-
них футбольних уболівальни-
ків України. На нараді в ФФУ 
вболівальники досягнули 
принципової домовленості з 
представниками федерації і 
керівництвом УПЛ про те, що 
нарешті офіційно дозволять 

стоячі фан-сектори чи секто-
ри без індивідуальних сидінь 
на стадіонах України.

Кількість таких місць не 
має перевищувати 5% від 
загальної кількості місць на 
певному стадіоні. Ця норма 
розповсюджується тільки на 
внутрішні змагання (чемпіо-

нат та кубок країни). Кожен 
клуб чи стадіон на власний 
розсуд вирішуватиме, чи по-
трібні такі місця і в якій саме 
кількості. Сектори без сидінь 
мають бути облаштовані спе-
ціальними хвилерізами для 
безпечного перебування 
там.
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Успіх – не випадковість. Це важка праця, наполегливість, навчання, вивчення, жертвоприношення 
й передусім – любов до того, що ви робите чи вчитеся робити. Пеле

  Іван БОГДАНОВИЧ
Луцьк 

НА ПОЛІССІ БІГАТИМУТЬ 
ТРІАТЛОНІСТИ
У неділю, 26 серпня, на теренах 
Волині відбудеться чемпіонат 
України з крос-тріатлону. 

Участь братимуть не лише аматори, 
а й професійні спортсмени. Серед заре-
єстрованих є не тільки волиняни, а й жи-
телі Полтави, Кривого Рогу, Тернополя, 
Запоріжжя, Одеси, Києва, Львова, Рівно-
го, Чернівців, а також громадяни Литви 
та Білорусі. 

Захід стартуватиме з Турійського ра-
йону – від мальовничого озера Сомин. 
Фінішуватимуть у селі Смідин, центрі 
Смідинської об’єднаної громади. Спортс-
мени пропливуть 1 км озером Сомине 
Турійського району, потім їхатимуть ве-
лосипедами 20 км, а після цього ще біг-
тимуть до фінішу 6 км. Призовий фонд 
змагань – 90 тис. грн.

НОВІ ВИДИ СПОРТУ 
В ДЮСШ НА 
ВЕРЕСНЕВОМУ
Нові види спорту мають намір 
запровадити в луцькій ДЮСШ №1, 
для цього вже погодили створення 
нових чотирьох ставок тренерів, 
тепер мають намір змінити статут 
спортзакладу, аби розпочати 
тренування дітей у позашкільний час. 

Йдеться про тренерів з вільної бо-
ротьби та панкратіону. Отож, ДЮСШ на 
Вересневому виконком міськради попов-
нив додатковими ставками, це рішення 
мають затвердити на черговому сесійно-
му засіданні депутати міської ради.

ПІВМАРАФОН У ДЕНЬ 
ЛУЦЬКА
Luchesk Half Marathon відбудеться 
у Луцьку 8-9 вересня в День міста. 

Водночас міська влада разом з орга-
нізаторами заходу започатковують від-
критий чемпіонат Луцька з бігу на 10 та 
5 км у п’яти вікових категоріях. Старт ма-
рафону відбудеться о 9:00. Ліміт часу на 
забіг – 3 год, що дозволить навіть прос то 
пройти його у швидкому темпі. На дис-
танції встановлять два душові пункти, 
три пункти гідрації, кілька точок медич-
ного супроводу. 

Реєстрація в заході коштує 350 грн і 
триватиме до 8 вересня. Передбачено 
також безплатні дитячі забіги, реєстрація 
на які відбуватиметься 8 вересня з 12:00 
в СНУ ім. Лесі Українки. Для усіх фіналіс-
тів півмарафону приготують медалі.

Очікують, що в Dmytruk Luchesk Half 
Marathon візьмуть участь близько тисячі 
осіб, серед яких – спортсмени, аматори, 
любителі, гості з Любліна та інших міст.

коротко і спортивноперша ліга

копанка

роздавання слонів

Наразі маємо 
рекорд в історії 
футбольного клубу 

«Волинь»: п’ять перемог 
на старті. До цього 
сезону рекордними для 
клубу були три перемоги 
на старті в 1970 році, 
тобто 48 (!) років тому. 

У чемпіонатах України хрес-
тоносці тільки одного разу роз-
починали з більш ніж однієї пере-
моги: у сезоні 2004/2005 років в 
УПЛ було дві перемоги на старті. 
Найтриваліший безпрограшний 
старт в історії «Волині» відбувся 
поки у сезоні 2009/2010 років у 
Першій лізі: 10 ігор, 5 перемог і 5 
нічиїх.

Усі ці цифри є сенс констату-
вати після п’ятого туру УПЛ і чер-
гової перемоги лучан. Цього разу 
повалено «автобус», який виста-
вили у своїй штрафній «Суми». 
Усе вирішив дубль Козьбана. 
Дмитро спочатку підставився під 
простріл Кожанова. Денис знову 
все зробив для партнерів – об-
іграв двох на фланзі й віддав на 
дальню стійку. Потім Козьбан під-
стеріг воротаря «Сум», який не-
вдало вибив м’яча, і реалізував 
вихід сам на сам. У кінці гри піс-
ля кавалькади невикористаних 
моментів дебютний гол за лучан 
вдався львівському форварду 
Ігорю Карпенку. Йому асистував 
Хагназарі, гру якого відчутно 
реа німував тренер Тлумак. 

ЧАС РЕКОРДІВ І ГОЛІВ 
ПІСЛЯ ЕРИ ЗАНЕПАДУ

М
икола М

артиню
к

Дмитро Козьбан – ідеальний форвард для 
ігрової моделі «Волині» made in Tlumak

М Команда І В Н П М О

1 ВОЛИНЬ (ЛУЦЬК) 5 5 0 0 10 - 0 15

2 Дніпро-1 (Дніпро) 5 4 0 1 12 - 3 12

3 Миколаїв (Миколаїв) 5 3 1 1 5 - 3 10

4 Колос (Ковалівка) 5 2 3 0 7 - 2 9

5 Металіст 1925 (Харків) 5 3 0 2 8 - 4 9

6 Авангард (Краматорськ) 5 2 2 1 7 - 5 8

7 Оболонь-Бровар (Київ) 5 2 2 1 3 - 2 8

8 Інгулець (Петрове) 5 2 1 2 5 - 5 7

9 Балкани (Зоря) 5 2 1 2 4 - 4 7

10 Суми (Суми) 5 2 1 2 7 - 10 7

11 Гірник-Спорт (Горішні Плавні) 4 2 0 2 4 - 9 6

12 Рух (Винники) 5 1 1 3 4 - 7 4

13 Прикарпаття (Івано-Франківськ) 5 1 0 4 1 - 4 3

14 Агробізнес (Волочиськ) 5 0 2 3 1 - 6 2

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

16 Кобра (Харків) 3 0 0 3 1 - 8 0

ЛЬВІВСЬКІ ВІДСТАВКИ 
Дві тренерські відставки відбулися ми-

нулого тижня у Львові. Бразилець Жилмар 
залишив пост наставника ФК «Львів». ФФУ на-
діслала львів’янам лист з вимогою звільнити 
бразильського тренера, оскільки він не має 
потрібного рівня кваліфікації для цієї робо-
ти. Тренерський диплом Жилмара виявився 
простим папірчиком. Під його керівництвом 
«Львів» набрав 4 очки в перших чотирьох 
турах. Жилмара замінив український тренер 
Бакалов.

Не здивували й «Карпати», які після стар-
тових невдач хутенько відправили у відставку 
Олега Бойчишина і призначили португальця 
Мораїша, який колись асистував самому Жозе 
Моуріньйо. 

КОЗИ ДЛЯ ФУТБОЛІСТІВ
Турецький футбольний клуб «Гулспор» 

продав 18 гравців, щоб купити 10 кіз. Усі 
спортсмени входили до молодіжного скла-
ду команди й на них керівництво заробило 
15 тис. турецьких лір, або €2,2 тис. відповідно 
до курсу. 

«Гулспор», один з найстаріших і найбільш 
відомих клубів у місті, заснований в 1954 році, 
відомий своїми молодіжними командами, що 
складаються з гравців 11-19 років. У клубі го-

6-й тур 
26 серпня, неділя: 
«Дніпро-1» – «Волинь», 
«Кобра» – «Металіст 
1925» (матч не 
відбудеться через 
зняття харків’ян), 
«Балкани» – «Зірка», 
«Авангард» – «Суми», 
«Колос» – «Миколаїв», 
«Прикарпаття» – «Рух», 
«Інгулець» – «Гірник-
Спорт». 
27 серпня, понеділок: 
«Оболонь-Бровар» – 
«Агробізнес»

Враховуючи те, як складаєть-
ся турнірна боротьба, багато що 
в літньо-осінній частині сезону 
може вирішитися у наступному 
турі в Дніпрі. «Волинь» поїде в 
гості до СК «Дніпро-1». Це буде 
матч, який матиме більший рей-
тинг, ніж більшість поєдинків 
УПЛ. Щоправда, є бочка дьогтю 
в бік організаторів чемпіонату. 
Турнір у Дніпрі для господарів 
відбудеться після традиційної 
тижневої паузи між матчами, а от 
волиняни в середу ще зіграють 
у Бориславі кубковий поєдинок 
проти «Таврії». Натомість коман-
да Дмитра Михайленка свій куб-
ковий матч перенесла на вере-
сень. Тож позитивний результат 
для «Волині» у Дніпрі буде ще 
почеснішим. 

тували футболістів для інфраструктури про-
фесійних команд у різних турецьких лігах. За 
останній рік клуб продав 18 футболістів ама-
торським клубам, купивши на ці гроші  кіз. Те-
пер планують отримати додатковий дохід від 
продажу молока. У структурі «Гулспора» налі-
чується 150 футболістів віком від 7 до 19 ро-
ків, найталановитіші з яких потім йдуть у про-
відні команди країни, такі як «Османліспор», 
«Антальяспор», «Кайсеріспор», «Коньяспор». 
Разом з тим, у клубі також зобов’язані платити 
зарплату гравцям 17-19 років. Тому новий вид 
доходу з ентузіазмом сприйняло його керів-
ництво.

БРАТА МЕССІ ЗАСУДИЛИ 
ДО ТЮРЕМНОГО 
УВ’ЯЗНЕННЯ В АРГЕНТИНІ

Брата форварда «Барселони» і збірної Ар-
гентини Ліонеля Мессі Матіаса засудили до 
тюремного ув’язнення на 2,5 року за незакон-
не зберігання вогнепальної зброї. 

Однак замість відбування терміну Ма-
тіаса Мессі буде покарано громадськими 
роботами. Йому заборонено покидати межі 
Аргентини протягом 2,5 року, а також він 
буде регулярно працювати з дітьми в одній 
із футбольних шкіл країни. Рідний брат Ліо-
неля Мессі вже не вперше має проблеми з 
правосуддям. У 2016 році Матіаса засудили 
до випробувального терміну за знайдену в 
автомобілі зброю. У 2008-му його також за-

3:0 – «Волинь» знову виграла 
і ще не пропускала в офіційних 

матчах під керівництвом Андрія 
Тлумака. 

арештували за незаконне носіння зброї. А в 
серпні минулого року Матіас потрапив в ава-
рію у рідному Росаріо.

МАТЧІ ЧЕМПІОНАТУ 
ІСПАНІЇ З ФУТБОЛУ 
ПРОХОДИТИМУТЬ У США 

Іспанська Ла Ліга оголосила спонсорську 
угоду з просування чемпіонату Іспанії в Пів-
нічній Америці. Згідно з цим договором, де-
які матчі чемпіонату, починаючи вже з цього 
сезону 2018/19, будуть проходити в США або 
Канаді. Про те, хто і коли гратиме за межами 
Іспанії, поки невідомо. Однак зазначається, 
що пріоритетними є матчі «Барселони» й «Ре-
ала» – і очні, і просто з участю кожної команди 
окремо. 

Контракт розраховано на 15 років. Цікаво, 
що Суперкубок Іспанії цього року пройшов у 
Марокко, де «Барселона» обіграла «Севілью» 
з рахунком 2:1.

ЗБІРНА ПОВЕРТАЄТЬСЯ 
В УКРАЇНУ

Національна збірна України з футболу восе-
ни може провести товариський матч проти ко-
манди Туреччини в Дніпрі. Ця гра стане першою 
для команди Андрія Шевченка при своїх уболі-
вальниках, починаючи з листопада 2017 року. 

В кінці минулого року українці востан-
нє зіграли на своєму полі – у Львові проти 
команди Словаччини. Після цього проводи-
ли матчі суто за межами України – в Іспанії, 
Бельгії, Швейцарії і Франції. 9 вересня збірна 
України проведе матч Ліги націй проти збір-
ної Словаччини в Києві, але гра пройде за по-
рожніх трибун за рішенням КДК УЄФА.

УЄФА ОГОЛОСИВ МІСТО 
ПРОВЕДЕННЯ МАТЧУ 
СУПЕРКУБКА УЄФА-2020

Суперкубок УЄФА у 2020 році розіграють 
в Португалії. Гра відбудеться у португальсько-
му Порту на стадіоні «Драгау». 

Також розписали подробиці наступного 
матчу за Суперкубок УЄФА-2019. Гра відбу-
деться 14 серпня 2019 року в Стамбулі (Туреч-
чина) на стадіоні клубу «Бешикташ». Арена 
«Бешикташа» новенька, її відкрили 11 квітня 
2016 року. Раніше Туреччина приймала фінал 
Ліги чемпіонів (2005) і Кубка УЄФА (2009), коли 
«Шахтар» у вирішальному матчі обіграв «Вер-
дер» з Бремена.

Швейцарія

Хорватський 
півзахисник іспанського 
«Реала» Лука Модріч, 
португальський 
нападник італійського 
«Ювентуса» Кріштіану 
Роналду і єгипетський 
форвард англійського 
«Ліверпуля» Мохамед 
Салах сформували шот-
лист претендентів на 
звання найкращого 
гравця сезону-2017/18 за 
версією УЄФА.

Аргентинський форвард іс-
панської «Барселони» Ліонель 

isport.com

Два такі різні брати

Мессі тільки втретє за сім років 
не увійшов до трійки претенден-
тів на нагороду, яку вручають з 
2011 року.

Переможця назвуть під час 
жеребкування групового етапу 
цьогорічної Ліги чемпіонів у Мо-
нако в четвер, 30 серпня.

Список решти гравців топ-
десятки від УЄФА такий: Антуан 
Грізманн («Атлетіко», Мадрид та 
збірна Франції), Ліонель Мессі 
(«Барселона», Аргентина), Кіліан 
Мбаппе (ПСЖ, Франція), Кевін 
де Брюйне («Манчестер Сіті», 
Бельгія), Рафаель Варан («Реал», 
Мадрид, Франція), Еден Азар 
(«Челсі», Бельгія), Серхіо Рамос 
(«Реал», Мадрид, Іспанія).

ЦЬОГО РАЗУ БЕЗ ЛЕО
МЕССІ НЕ УВІЙШОВ ДО ТРІЙКИ ПРЕТЕНДЕНТІВ НА 
ЗВАННЯ НАЙКРАЩОГО ГРАВЦЯ СЕЗОНУ УЄФА

uefa.com

УЄФА обере найкращого гравця сезону 
з-поміж Модріча, Роналду та Салаха 
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– Галю, ви вся така підтягнута, граційна, 
як вам це вдається?

– Танцюю народні танці.
– Як цікаво! А що це?
– Стриптиз.
– А хіба це народні танці?
– Не знаю, але народу подобається. 

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

– Мамо, а кров смачна?
– Та звідки ж я знаю!
– Тато сказав, що ти йому всю кров ви-

пила!
– Та твій тато без мізків!
– Звичайно, мізки ти йому ще минулого 

літа виїла!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Народна прикмета: людина, яка стоїть 
перед тобою біля банкомата, завжди тупа.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Іде розкішна дівчина вулицею, прохо-
дить повз бабусю на лавочці.

– Доню, ти така молода й гарна. Певно, 
купа хлопців за тобою бігає?

– Так, сотні залицяються.
– Мабуть, усіх відшиваєш?
– Звісно!
– Ох і пожалкуєш колись, ох і пожал-

куєш...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Куме, а ви вип’єте відро води? 
– Та що ж я – корова? 
– А відро горілки? 
– А хіба я не козак?!

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

Мало не назвав дружину ім’ям кохан-
ки. Купив кішку, назвав Машкою. Все су-
пер! Ввечері приходжу додому, а дружина 
цуценя купила, назвала Ашотом. Сиджу з 
цигаркою, думаю...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Микола заробляє на місяць 5 тисяч 
гривень. А його дружина Катя витрачає за 
місяць 15 тисяч гривень. Питання: чи здо-
гадується Микола про існування Антіна?

№

Жартівливий гороскоп на 23 – 29 серпня
Овен (21.03 – 20.04)
Петро Філюк  
11 квітня 1961 р.
Голова Апеляційного суду 
Волинської області
Збільшити популярність 
не вдасться, а от зменшити 
кількість прохачів та 

апелянтів зорі обіцяють. Ніхто вже особливо 
не вірить Феміді, тому ваші підопічні 
шукатимуть правди подалі від Овнів. Треба 
проводити очисні процедури.

Телець (21.04 – 21.05)
Юлія Сиротинська 
2 травня 1985 р.
Директор департаменту 
муніципальної варти Луцька
Зорі радять Тельцям 
прикрутити норовливу вдачу 
і взятися за щось спокійніше, 

ніж війни розуму із силою. Але часи такі 
настали, що до прохань та умовлянь часто 
треба приставити дрючка й пістолета до 
скроні. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Олександр Положинський  
28 травня 1972 р.
Лідер гурту «Тартак»
Близнятам дискомфорту може 
завдати енергетика Урану. 
Ця планета невпинно буде 
підштовхувати до активності й 

змушуватиме рухатися вперед, адже від вас 
чекають чогось нового. Сконцентруєтеся на 
поточній боротьбі в чужому краї.

Рак (22.06 – 23.07)
Ігор Поліщук 
1 липня 1988 р.
Радник міського голови Луцька, 
депутат Луцькради
Непорозуміння та наклепи 
легко пояснити, якщо 
поглянути, хто за ними стоїть. 

Відтак навіть не думайте оглядатися. Щойно 
почнете сваритися з болотом – воно вас і 
втопить.

Лев (24.07 – 23.08)
Володимир Горгут  
17 серпня 1955 р.
Перший заступник голови 
Волинської облспоживспілки
Пристосуватися до змін 
не вдасться, тому давно 
час шукати нові запасні 

аеродроми й перерахувати вміст калитки. 
Є сенс припинити торгувати, бо немає чим 
решти давати. 

Діва (24.08 – 23.09)
Олександр Товстенюк 
22 вересня 1977 р.
Голова правління Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом»
Такого припливу творчої 
енергії ви не відчували давно. 
Дійте сміливіше й розкутіше, 

тим більше, коли маєте підтримку Всесвіту. 
Поряд ходять хижаки і монстри, тому 
обережніше на поворотах.

Терези (24.09 – 23.10)
Володимир Бондар  
16 жовтня 1968 р.
Заступник голови 
Держлісагентства, 
депутат Волиньради
Із води можна вийти сухим, а 
от із лісу важко повернутися 

без укусів комарів і запаху диму. Тому зорі 
вважають, що домашній запасний аеродром 
не надто впливовий – треба шукати нові 
летовища. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Яна Беломоїна 
2 листопада 1992 р.
Велосипедистка
Більше прагматизму та впев-
неності – і нагорода однаково 
знайде вас на крутих під-
йомах та різких спусках. Зорі 

кажуть, що вам варто навчитися розрахову-
вати сили, аби уникати перевантажень. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Валентина Касарда
27 листопада 1951 р.
Директор санаторію «Пролісок», 
депутат Волиньради
Хай скільки водичка тектиме, а 
коли-небудь і вона впирається 
в греблю. Схоже, що вас 

викрили – Стрільці стріляли з орендованої 
зброї і переплутали мішені. Зорі радять 
про все чесно розповісти на Олімпі й піти 
відпочити.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Майя Москвич
29 грудня 1989 р.
Ветеран АТО, 
учасниця «Ігор нескорених»
Найкраща пора для тренувань 
і процвітання. Зорі радять 
вживати більше часнику – він 

витруює все нечесне і пустопорожнє зі світу. 
Тренування обіцяють бути виснажливими, а 
стріли Амура – точними.

Водолій (21.01 – 19.02)
Федір Войтюк  
26 січня 1959 р.
Голова Іваничівської ОТГ
Варто відпочити день-другий 
перед вирішальним кидком за 
пані Удачею і Прихильністю. 
Опоненти гратимуть на 

нервах. Зорі вважають, що краще йти 
перевіреною дорогою, а не шукати манівці 
за Бугом.  

Риби (20.02 – 20.03)
Петро Нестерук
16 березня 1983 р.
Депутат Луцькради, підприємець
Якщо ви вважаєте, що слуги 
Феміди і четверта влада забули 
про мовчазних останнім часом 
Риб, то помиляєтеся. Спокійно 

спостерігати за рибами в басейні оковитої 
ніхто не буде, тому доведеться трохи збавити 
оберти і прикрути краника. 

смішногоколесо історії БАРАН
  Роман КРИКУН    Норман ДЕЙВІС
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ІНШИЙ ЧОРНОБИЛЬ. 
ЄВРЕЇ, МАГНАТИ І ЗАМОК

Чорнобиль уперше 
з’явився на карті 
1193 року, тоді то 

були мисливські угіддя 
українського князя 
Ростиславича. Згодом 
опинився у Великому 
князівстві Литовському, 
де став власністю корони. 
Замок збудовано для 
захисту від татарських 
нападів. 1566-го, за 
три роки до того, як 
українські землі Великого 
князівства перейшли до 
Польського королівства, 
Чорнобиль було навіки 
подаровано капітанові 
королівської кавалерії 
Філонові Кмиті, що 
відтоді звав себе Кмита 
Чарнобильський. 

Згодом завдяки шлюбам 
Чорнобиль перейшов до Сапіг, 
а 1703 року – до Ходкевичів. Ро-
сійська імперія анексувала його 
1793 року після другого поділу 
Польщі.

Чорнобиль мав дуже бага-
ту релігійну історію. Єврейську 
громаду, що становила абсо-
лютну більшість, напевне, завіз 
Філон Кмита як своїх агентів та 
орендарів під час польської ко-
лонізаційної кампанії. Згодом 
серед них були, безперечно, і 
хасиди, і православні євреї. Міс-
цеве українське селянство після 
1596 року масово наверталося 

до греко-католицької (уніатської) 
віри, а згодом царі силоміць на-
вертали його до російського 
православ’я. 1626 року, на верши-
ні контрреформації, Лукаш Сапіга 
заснував домініканську церкву та 
монастир. 

Тієї доби Чорнобиль вочевидь 
був осередком толерантності. У 
містечку жила група старокато-
ликів, а в XVII ст. там з’явився гурт 
розкольників, старовірів з Росії. Усі 
вони щасливо уникли найтяжчих 
страхіть повстання Хмельницького 
1648-1654-х і гайдамаччини 1768-
1769 років, гусари Ходкевича пій-
мали і жорстоко стратили одного 
повстанського ватажка – Бондарен-
ка. Домініканський монастир цар-
ська влада конфіскувала 1832 року, 
церкву розкольників – 1852-го.

3 1880 року доля Чорноби-
ля мінялася не раз. 1915-го його 
окупували німці, а під час грома-
дянської війни за нього воювали 
більшовики, білі та українці. Під час 
польсько-радянської війни 1919-
1920 років Чорнобиль спершу за-
хопило польське військо, а потім 
червона кавалерія. 3 1921-го він 
входив до складу Української PCP і 
зазнав масових жертв під час сталін-
ської колективізації та Голодомору. 
Польське населення депортували 
під час прикордонних чисток 1936 
року. Єврейську громаду винищи-
ли нацисти під час німецької окупа-
ції 1941-1944 років. Через двадцять 
років Чорнобиль вибрано місцем 
для однієї з перших радянських 
атомних електростанцій. 3 1991 
року він у складі України.

Молоде подружжя 
поверталося з села 

додому до столиці на 
дорогій іномарці. За селом 
на узбіччі дороги пасся 
здоровенний круторогий 
баран. Оля від захвату аж 
заверещала:

– Ой, глянь, Кузьмо, який фай-
ний козел! Прошу, зупинися, дай 
добре роздивитися. Я ніколи не ба-
чила такого красеня!

– Столична дурепо, до твого 
відома, це не козел, а баран, пора 
знати.

Оля не образилася, а відчинила 
вікно машини й закузькала:

– Кузька, Кузька, Кузя...
– А чому, дорогенька, саме 

Кузя?
– Бо на тебе схожий. Не обра-

жайся, любий, адже я на дурепу не 
образилася. Розумненький! Атож, 
майже всеньке життя прожити в 
селі...

Баран зацікавлено підійшов і 
втупився в Олю нахабними очима.

– Ах, яка м’якенька на шиї вов-
на, а носик який замшевий! А роги 
які великі, закручені, міцні! – ще-
бетала Оля, погладжуючи нахабну 
худобину. 

Жінка зігнутим пальцем посту-
кала по рогах. Тварина цей жест, 
мабуть, сприйняла як запрошення 
до гри, тож відійшла від машини, 
а відтак розбіглась і з усієї бара-
нячої дурної моці вцідила у двер-
цята. Авто вельми гойднуло. Оля 
завищала, а Кузьма притьмом ви-

ujew
.com

.ua

Ринок у Чорнобилі на початку ХХ ст.
скочив з-за керма з метою припи-
нити протиправні дії. Даремно він 
це вчинив: баран аніскілечки не 
злякався. Він подумав, що чоловік 
також має бажання погратися, тож 
кинувся на Кузьму. Останній видав 
розпачливий, приправлений ма-
тюком зойк і став тікати від бара-
на, бігаючи навколо машини. Десь 
на десятому колі баран відстав: чи 
то гратися набридло, чи вельми 
стомився. А Кузьма, сопучи, мов 
паровоз, тим часом прошмигнув 
у салон за кермо і під істеричний 
сміх Олі на повному газу ганебно 
покинув поле бою.

– Надивилася! Так?! Їй, бачте, 
смішно, чорти б тебе забрали! Ти 
виділа, що він зробив, поганець 
клятий, із дверцятами?! Ти хоч 
уявляєш, за кого мене сприймуть, 
коли доведеться пояснювати у 
страховій компанії, хто так пом’яв 
машину?..

soundcloud.com
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23 серпня – Роман, Лаврентій, 
Сусанна
24 серпня – Олександр, Максим, 
Федір, Василь, Макар, Марк, 
Мартин
25 серпня – Памфіл, Фотій, 
Михайло, Олександр, Степан, 
Дмитро, Іван, Сергій, Ілля, Петро, 
Юхим, Герман, В’ячеслав, Леонід, 
Матвій, Віссаріон
26 серпня – Максим, Тихон, 
Іполит, Костянтин, Олексій, 
Євдокія, Парамон, Ксенія, 
Оксана
27 серпня – 
Аркадій, 
Феодосій, 
Єва, Олімпіада, 
Микола, Василь, 
Володимир
28 серпня – 
Микита, Максим, 
Степан, Йосип, Марія
29 серпня – 
Демид, Ганна, 
Герасим

23 серпня – Роман, Лаврентій, 
Сусанна

іменинники тижня

ин, Олексій,
он, Ксенія, 

, 
Марія

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 16 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 23 – 29 серпня

Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

ТРИВАЄ ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТАПЕРЕДПЛАТА
ТИЖНЕВИКА ТИЖНЕВИКА 

98008Передплатний індекс
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3 місяці –  52,8852,88 грн

6 місяців – 97,1697,16 грн

9 місяців –   141,44141,44 грн

12 місяців – 185,72185,72 грн

ЯК ЦИРКОВИЙ АКРОБАТ СТАВ КОРОЛЕМ 

Акробат німецького 
мандрівного цирку 
40-річний Отто 

Вітте у серпні 1913 року 
став королем Албанії. 
Країна тільки отримала 
незалежність від 
Османської імперії. Місцеві 
політики почали шукати 
монарха. Хотіли, щоб це 
був мусульманин. Вибір 
зупинили на племінникові 
турецького султана Халіма 
Еддіне. Його портрет 
надрукували в газетах.

Фото побачив приятель Отто 
Вітте – циркового ковтача шпаг. 
Вони саме гастролювали в ал-
банській столиці Тирані. Отто був 
дуже схожий на Халіма.

Друзі замовили у Відні ту-
рецький генеральський костюм 
із копіями нагород і вирушили до 
грецького портового міста Сало-

ніки. Домовилися зі знайомим те-
леграфістом в Константинополі. 
Той мав надіслати повідомлення 
нібито від імені султана до албан-
ського уряду: «Принц Халім від-
плив із Салонік до Албанії».

У країні почали готуватися до 
зустрічі правителя. У порту Дурац-

цо натовп зустрічав Отто-«Халіма» 
оплесками, феєрверками й висту-
пами танцюристів в албанських 
національних костюмах. Звідти 
на авто повезли до Тирани. Він сів 
на престол під іменем Оттона I. А 
друга призначив особистим охо-
ронцем.

Вітте правив Албанією п’ять 
днів. Він згадував, що цього часу 
йому вистачило на тісне знайом-
ство із 25 дівчатами з гарему.

Розпустив половину казни – 
збільшив удесятеро зарплати чи-
новникам і військовим. Амністу-
вав усіх в’язнів і встиг оголосити 
війну сусідній Чорногорії. Потім 
про це дізнався османський сул-
тан. Албанці вирішили арешту-
вати самозванця. Але Вітте пере-
одягнувся жінкою і втік із палацу. 
Підкупив контрабандистів та пе-
ребрався до Австро-Угорщини. 
Далі – до Німеччини. Там у поліції 
Вітте навіть видали посвідчення: 
«Цирковий антрепренер, свого 
часу король Албанії».

Після цього він жив у Гамбурзі 
й працював у місцевому атрак-
ціоні. Фотографувався з туриста-
ми в османському генеральсько-
му мундирі. Помер у 1958 році.

40-річний Отто Вітте у серпні 
1913 року став правителем Албанії

globallookpress.com
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прикраси Русі

природа дивує

НАЙКРАЩІ ДРУЗІ ДІВЧАТ 
ДО ЕРИ ДІАМАНТІВ 

АНОМАЛЬНА СПЕКА НАКРИЄ СВІТ

НАЙКОМФОРТНІШЕ 
МІСТО – ВІДЕНЬ
Журнал The Economist опублікував 
щорічний рейтинг найкомфортніших 
для проживання міст світу Global 
Liveability Index 2018, пише 
«Економічна правда». 

На першому місці в списку розта-
шувалася столиця Австрії – Відень, на 
другому – Мельбурн (Австралія), на тре-
тьому – Осака (Японія). Замикають пер-
шу п’ятірку Калгарі (Канада) та Сідней 
(Австралія).

У першу десятку рейтингу також по-
трапили Ванкувер (Канада), Токіо (Япо-
нія), Торонто (Канада), Копенгаген (Да-
нія) і Аделаїда (Австралія).

Замикає список сирійський Дамаск, 
який посів 140 місце. Наприкінці списку 
також Дакка (Бангладеш), Лагос (Нігерія) 
і Карачі (Пакистан).

Київ посів 118 місце. За п’ять років 
показник комфортності життя в столиці 
України впав на 12,6%.

НЕ П’ЯТЬ РОБОЧИХ 
ДНІВ, А ЧОТИРИ 
Одна з компаній Нової Зеландії 
провела експеримент, скоротивши 
п’ятиденний робочий тиждень до 
чотириденного. Експеримент тривав 
два місяці, але його результати 
виявилися настільки позитивними, 
що компанія хоче впровадити такий 
графік на постійній основі, пише 
Science Alert.

З березня до квітня працівникам що-
тижня виплачували таку ж зарплату, як і 
раніше, щоб побачити, як зміни вплинуть 
на бізнес. Незалежні опитування дослід-
ників з Університету Окленда та Техно-
логічного університету Окленда зафіксу-
вали, що рівень стресових навантажень 
працівників знизився з 45% до 38%.

При цьому баланс між роботою та 
особистим життям поліпшився з 54% 
до 78%. Коли вчені відслідкували вплив 
такого графіка на продуктивність, ви-
явилося, що жодних змін за цим показ-
ником не відбулося.

Крім того, працівники повідомили 
про значне збільшення рівня віддачі. 
Вони стали більш відданими справі та 
стимульованими. Адже під час експери-
менту проводили більше часу з сім’ями, 
більше уваги приділяли собі, зокрема, 
тренувалися, готували, доглядали свої 
сади та городи.

рейтинг

експеримент 

Наприкінці IX 
століття на землі 
східних слов’ян 

прийшли скандинавські 
розбійники і торговці – 
варяги. Місцеві племена 
не встигли до цього часу 
створити власну державу 
й потрапили під владу 
краще організованих 
чужинців. Конунги з 
часом стали князями.

Варяги приїжджали з дружи-
нами, а ті впроваджували на Русі 
північну моду. У княжих могилах і 
скарбах знайдено безліч нетипо-
вих для слов’ян прикрас. У Х сто-
літті налагоджуються контакти з 
Візантією. З’являються прикраси 
з золота, завозять срібло, юве-
лірні вироби стають різноманіт-
нішими, пише Was.media.

КОРУНА НЕЗАМІЖНЬОЇ
До заміжжя дівчатам можна 

було експериментувати з голов-
ними уборами та зачісками. Вони 
показували своє волосся, роз-
пущене або заплетене в косу. 
Прикраси на волоссі визначали 
соціальний статус. Прості дівча-
та надягали на чоло й кріпили на 
потилиці вузьку пов’язку з льону 
або вовни – вінок. Забезпечені 
могли дозволити собі вишиту 
парчу, вінок з металевих бляшок 
або навіть зі срібла.

Мрією кожної модниці була 
дизайнерська діадема – коруна. 
Це масивний вінок з жорсткою 
основою. Околицю обтягували 
тканиною, вишивали візерунки 
кольоровими нитками, прикра-
шали намистинами і металом. 
Аби прикраса не натирала, під 
коруну часто підкладали валик.

У рукописному «Ізборнику» 
1073 року зодіакальний символ 
Діви зобразили з коруною на го-
лові, а 1900 року під час розкопок 
в селі Сахнівка поблизу Канева 
археологи виявили візантійську 
золоту коруну ХІІ-ХІІІ століть. Сім 
її пластин прикрашені емаллю, а 
на центральній зображено Олек-
сандра Македонського.

Після весілля дівчина ставала 
мужаткою. Волосся тепер дово-
дилося ховати під кічкою, шию 
прикривали наміткою чи повоєм. 
Дружини показували волосся 
тільки чоловікам, тому доводи-
лося одягати головний убір, без 
якого жінки ніколи не з’являлися 
перед чужими людьми.

СКРОНЕВІ КІЛЬЦЯ
Традиційну візантійську при-

красу – сережки – на Русі носили 

Хвойка. Археолог-самоук розко-
пав язичницьке капище, княжий 
палац, руїни Десятинної церкви, 
ремісничі майстерні й масове по-
ховання вбитих монголами киян. 
Серед найгучніших знахідок – 
цегла із зображенням тризуба, 
символа князя Володимира, і зо-
лоті колти ІХ-Х століть. Можливо, 
їх носила сама княгиня Ольга.

Після розкопок колекцію 
Терещенків поповнили півтори 
тисячі предметів ХІ-ХІІІ століть. 
Коли Хвойка знову попросив 
грошей на розкопки в Черкась-
кій області, йому не відмовили. 
Так спонсори одержали ще 250 
прикрас, серед яких були шес-
типроменеві срібні колти, колт 
з грифонами і золотий колт із 
зображенням птаха. Тоді ж було 
знайдено коруну з портретом 
Олександра Македонського.

ГРИВНІ Й ЛАНЦЮГИ
Гривня спочатку була ший-

ною прикрасою. Схожі прикраси 
знайшли по всій території роз-
селення слов’ян. Жінки з вищих 
верств суспільства намагалися 
придбати гривні з білону – спла-
ву срібла й міді. Так само, як за 
скроневими кільцями, за грив-
нями можна було визначити по-
ходження власниці. 

Дорогоцінні ланцюги були 
складнішим виробом, а тому 
з’явилися пізніше. У новгород-
ських берестяних грамотах 
згадується ціна золотого лан-
цюжка – два рублі. Стільки ж вар-
тували 400 білячих шкурок.

Іпатіївський літопис описує 
події 1288 року: «І князь волин-
ський Володимир Василькович 
роздав бідним майно своє все – 
золото, срібло, каміння коштовне, 
і пояси золоті отця свого, і срібні, і 
своє, що після отця свого придбав 
був, – все він роздав. І тарелі ве-
ликі срібні, і кубки золоті та срібні 
сам він перед своїми очима побив 
і перелив у гривні; і ланцюги вели-
кі золоті баби своєї Анни і матері 
своєї Олени, – все перелив і розі-
слав милостиню по всій землі».

Краса на Русі вимагала фізич-
ної витривалості: шляхетні жінки 
могли носити на собі прикраси 
загальною вагою в кілька кіло-
грамів. З плином часу ювелірні 
вироби стали більш витончени-
ми. Тепер вони підкреслюють не 
багатство, а гарний смак. А трен-
ди ювелірного дизайну, на щастя, 
більше не диктує Візантія.
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рідко, але не тільки жінки, а й чо-
ловіки. Константинопольський 
хро ніст Лев Диякон наприкінці 
Х століття записав, що сережку у 
вусі мав князь Святослав Ігорович.

Популярнішими були скро-
неві прикраси. Такі кільця зна-
ходили ще в грецьких могильни-
ках бронзової доби, в Мікенах і 
Трої. Згодом манеру прикрашати 
скроні запозичили слов’яни. У 
Х столітті скроневі кільця на Русі 
носили всі жінки і за будь-якої на-
годи. Дівчата кріпили їх прядками 
волосся за вухами, тому прикраси 
назвали усерязями («усі» – вуха). 
Жінки прикрашали кільцями кіч-
ки й хустки.

Спіралеподібні, ромбовидні, 
семилопатеві, браслетоподібні, 
тринамистинові – за формою 
кілець можна було дізнатися 
про походження дівчини. Тільки 
S-подібні прикраси були пошире-
ні у всіх слов’янських племен. Такі 
прикраси знайшли у могильни-
ках VIII-ХІІ століть, розкиданих по 
теренах від сучасної Словенії до 
центральної Росії.

Проста дівчина могла дозво-
лити собі лише дротові кільця, 

прикрашені намистинами. До-
рожчі моделі виплавляли з міді 
або заліза. Багаті жительки вели-
ких міст – Києва, Новгорода, Суз-
даля – носили усерязі зі срібла. Це 
була повсякденна прикраса, тож 
золоті не носили навіть княгині.

АРОМАТИЧНІ КОЛТИ
У ХІ столітті як модифікація 

найважчих скроневих прикрас 
виникли колти. Порожні під-
віски кріпилися до головних 
уборів ремінцями або ланцюж-
ками. Прикрашали їх ажурними 
візерунками – емаллю, сканню і 
філігранню. Всередину могли по-
класти тканину, просочену аро-
матичною олією.

Колти зазвичай робили з до-
рогоцінних металів, але в ХІІІ сто-
літті з’явилися вироби зі сплаву 
олова та свинцю. Так задовольня-
ли смаки городянок, які бажали 
носити прикраси «як у княгинь», 
але з дешевших матеріалів.

На початку ХХ століття цук-
розаводчики Терещенки спон-
сорували розкопки, які на Ста-
рокиївській горі вів дослідник 
трипільської культури Вікентій 
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На останньому місці – Дамаск

Працівники стали більш 
відданими справі 
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До 2050 року число 
містян, які зазнають 

впливу екстремальної 
спеки, збільшиться у 
вісім разів.

Учені прогнозують, що зміна 
клімату спричинить підвищення 
середньої температури повітря 
до +35°С у 970 великих містах сві-
ту. Зараз таку температуру вже 
зафіксовано в 354 містах, пере-
дає УНІАН з посиланням на The 
Guardian. Згідно з дослідженням, 
до 2050 року кількість міських 

жителів, які зазнають впливу екс-
тремальної спеки, збільшиться 
до 1,6 млрд осіб.

«Питання, як охолоджувати 
населення, тепер на пріоритет-
ному місці в політичному й на-
уковому порядку денному», – за-
значив професор університету 
Пердью Дев Нієгі. У 2018 році в 
Чіно, що розташований за 50 км 
від Лос-Анджелеса, вже зафік-
совано +48,9°С, у Сіднеї – +47°С. 
Вчені припускають, що Франція 
може легко подолати позначку 
+50°С до кінця століття. Вони 

прогнозують, що австралійські 
міста досягнуть цієї температури 
значно раніше. У Кувейті прогно-
зують до +60°С.

«Спекотно, як у доменній 
печі, ти буквально відчуваєш 
небезпеку для життя й апока-
ліпсис», – зазначив професор 
Мельбурнського університету 
Найджел Таппер, коментуючи 
температуру +48°С. 5 серпня 
2018 року температура в Лісабо-
ні побила 37-річний рекорд на 
тлі аномальної спеки в Португа-
лії і сусідній Іспанії.

ukranew
s.com

Зміни клімату 
небезпечні для життя

Золота коруна ХІІ століття, знайдена 
в селі Сахнівка Черкаської області

Скроневе кільце

Парні колти, ХІ-ХІІІ століття

Золота гривня з емалевими 
зображеннями
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